
Vážení spoluobčané!

Dovoluji si napsat pár úvod-

ních slov v nové funkci starost-

ky města.

Jsem připravena pracovat pro 

vás a s vámi. Myslím si, že ko-

munální politika je specifická 

tím, že by se neměla dělat pouze 

od stolu, jak to předvádí někte-

ří vládní politici. Právě proto, že 

nemohu ovlivnit dění ve státě, 

a sedět u televize a nadávat mě 

neuspokojuje, snažím se již ně-

kolik let pracovat pro lidi, s kte-

rými žiji téměř půlstoletí. 

Jak uvedli v Karlovarských no-

vinách, naše město je pro mě sr-

deční záležitost (a tím myslím 

také obec Mezirolí a Jimlíkov). 

Jsme tým s okolními obcemi, 

a proto pojďme pracovat jako 

tým na rozvoji všech tří obcí.

Jsem stále plná elánu a nad-

šení, a to díky některým obča-

nům, kteří mi projevují podpo-

ru. Jsem velice ráda a vážím si 

toho. Tím větší však cítím zod-

povědnost a přeji si práci vyko-

návat tak, abych se vám mohla 

podívat do očí i za další tři roky. 

Jsem přece jedna z vás. Slibu-

ji, že budu svou práci pro rozvoj 

města vykonávat se ctí a spolu-

pracovat se všemi organizace-

mi, které ve městě působí. 

Děkuji všem zastupitelům, kte-

ří mi projevili důvěru, všem úřed-

níkům, kteří jsou pro mou práci 

nepostradatelní. Panu Václavu 

Heřmanovi přeji hodně úspěchů 

v nové etapě jeho života. Děku-

ji mu za sebe a celé město za 13 

let poctivé práce, která je ně-

kdy velice nevděčná. Jak se říká: 

„Není člověk ten, aby se zavděčil 

lidem všem.“ V neposlední řadě 

si dovolím poděkovat své rodi-

ně. Bez její podpory bych svou 

práci nemohla vykonávat s tako-

vou radostí a nadšením.

Přeji všem lidem „dobré vůle“ 

úspěšné vykročení do roku 

2012, především hodně lásky, 

bez ní člověk není šťastný, hod-

ně štěstí, i toho je trošku třeba, 

a především pevné zdraví, to je 

to jediné, co se nedá koupit. 

Krásný nový rok a držte mi „pa-

lečky“.

Vaše Jitka Pokorná

zpravodaj
Novorolský 1-2
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Město Nová Role má nové vedení
Na 9. zasedání Zastupitelstva m sta Nová Role, které se konalo dne 12. 12. 

2011, bylo zvoleno nové vedení m sta - starostka, místostarosta a nový len 
rady m sta. Rada tedy nyní pracuje ve složení:  Jitka Pokorná, Bc. Libor Škar-
da, Martin Zv ina, MUDr. Hana Nesybová a Josef Škarda.

Kontakty na nové vedení města Nové Role:

starostka  Jitka Pokorná
e-mail: starostka@novarole.cz, jitkapokorna@novarole.cz
telefon: 602 343 465, 353 176 322

místostarosta Bc. Libor Škarda
e-mail: mistostarosta@novarole.cz, liborskarda@novarole.cz
telefon: 606 662 420

Elektronický úřad města Nová Role 
Od íjna 2011 byl spušt n tzv. elektronický ú ad m sta na webové ad-

rese: „http://www.novarole.cz/urad“. Tento systém slouží ke zlepšení 
komunikace m sta a m stského ú adu s ob any m sta. E-ú ad nahra-
dil stávající diskusní fórum.

Ke komunikaci s p edstaviteli m sta a ú adu je nutno provést regis-
traci, kterou schvaluje administrátor ú adu. Po schválení registrace bu-
dou ob ané moci vznášet dotazy a podn ty na p edstavitele m sta nebo 
ú edníky M Ú.

P ípadné dotazy k registraci a orientaci budou zodpov zeny bu  tele-
fonicky na ísle 353 176 319, elektronicky na adrese vlastislavsliz@no-
varole.cz, nebo osobn  správcem informa ních systém  ú adu, M Ú 
dve e . 6.

Termíny pro obřady uzavření manželství 
p ed M Ú Nová Role jsou pro rok 2012 stanoveny takto: 

jedenkrát za m síc v termínech 28. 1., 25. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6.,
28. 7., 25. 8., 22. 9., 27. 10, 24. 11. a 15. 12. 

Infocentrum města je v Základní knihovně Nová Role
na P ší Zón  148. Poskytuje veškeré služby, které poskytovalo bývalé 

infocentrum, v etn  kopírování.

Promítání DVD
Ve tvrtek 8. b ezna se v 16.00 hodin se uskute ní v novorolské knihov-

n  promítání DVD ze zájezdu d chodc  do Františkových Lázní, Motýlího 
domu u Chebu a p írodní rezervace SOOS, který se uskute nil 10. 5. 2011. 
Dále budou promítnuty DVD záznamy z po ad  T „Zp t k pramen m“ 
(výb r) a „Rozhlédni se lov e“ (také výb r).       Srde n  zve Vladimír Korbel

Vážení rodiče, 
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

               František Ivo Černohorský
                            Tereza Cigániková
                               Tereza Tesařová
                                      Adriana Bílá

                                
Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Chtěla bych všem poděkovat za projevy účasti s úmrtím 
mého manžela pana Antonína Špidry.                   Anna Špidrová

všem obyvatel m Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kte í se narodili v lednu 

a únoru. Zvlášt  potom jubilant m, kte í oslaví své 75., 80., 85. narozeniny 

a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahop áním a p edáme dárkový balí ek.

Marie Oulehlová

Marie Šeßová

Josef Mádl

Václav Cígr

Václav Linhart

Božena Sýkorová

Helena Jejkalová

Anna Blažková

Marie Cinegrová

Berta Dvo áková

Kristina Vaculová

Margita Dvo áková  

Drahoslava Karabinová

Zd nka Rybárová

Jarmila Feniková

Josef Novotný

Eva Jodlová

Josef Kubík

Jana Pylypová

Marie Toušová

Vladimír aloun

Vladimír Zedník

Vlasta Šim nková

Apolonia Svobodová

Františka Husi ková

ZTRÁTY A NÁLEZY
Kontaktní údaje: 
Městský úřad Nová Role  
Chodovská 236 
362 25 Nová Role 
 

M stský ú ad Nová Role, správní od-

bor, pracovišt  podatelny vede evi-

denci nález . Každý nález je p ijat                

a uschován po dobu 6 m síc . Jestliže 

se p es veškerá u in ná opat ení nepo-

da í zjistit vlastníka nálezu a v zákonem 

stanovené šestim sí ní lh t  od jeho 

odevzdání se nep ihlásí vlastník, p i-

padají nálezy marným uplynutím záko-

nem . 359/2005 Sb a § 135 OZ stano-

vené lh ty do vlastnictví m sta.

Nalezené osobní doklady (ob anský 

pr kaz, cestovní pas, bankovní karty 

apod.) se p edávají p íslušnému ú adu, 

který jej vydal. Nalezenou v c si lze vy-

zvednout pouze osobn  po identiÞka-

ci a podepsání záznamu na podateln  

M stského ú adu v Nové Roli,             a to 

v tyto dny a hodiny:

Pondělí a středa 
od 7.00 do 17.00 hodin,
ůterý, středa a čtvrtek 

od 7.00 do 14.30 hodin.

Polední přestávka 
od 11.45 do 12.15 hodin.

Oznamujeme, že v poslední dob  

byly p edány na podatelnu hlavn  svaz-

ky klí , mobilní telefony, klí e od aut 

apod. P ij te se podívat, zda n která 

z nalezených v cí není vaše!

Bohdana Fedorová, správní odbor - 

podatelna, telefon 353 176 311

Ztratili jste něco? Poptejte se na MěÚ v Nové Roli,
možná zde na vás čeká věc, kterou jste už oplakali

z městského úřadu
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Jak jsme vás již informovali v mi-
nulém ísle m stského zpravoda-
je, zavád jí se od ledna 2012 nové 
typy ob anských pr kaz  se strojo-
v  itelnými údaji, tzv. „elektronic-

ké ob anské pr kazy“ (dále jenom 
e- OP), a to dle žádosti s kontaktním 

elektronickým ipem nebo bez ipu. 

Tyto pr kazy budou ve formátu kre-

ditní karty.

P ijímání žádostí o vydání e-OP 

nyní vy ídíte na Magistrátu m s-

ta Karlovy Vary - pracovišt  cestov-

ní doklady.

Jedná se pouze o nový OP z d vo-

d : skon ení platnosti stávajícího 

OP, ztráty, odcizení, poškození OP,  

zm na trvalého pobytu nebo zm na 

jiných údaj  uvedených v OP i pr-

vého ob anského pr kazu. Dále se 

na žádost rodi  vydává e-OP i pro 

d ti mladší 15 let. Tento osobní pr -

kaz je možné používat jako cestovní 

doklad dít te v zemích EU. K žádos-

ti se p edkládá rodný list dít te a OP 

rodi e. Správní poplatek je 50 K . 

Na elektronickém ob anském 

pr kazu bude uvedeno jméno a p í-

jmení, datum a místo narození, rod-

né íslo, trvalý pobyt a na žádost ob-

ana jeho rodinný stav. ip obsahu-

je p ístup k dalším identiÞka ním 

údaj m ob ana. Pr kaz s ipem je 

zpoplatn n ástkou 500 K .  Aktuál-

ní fotograÞe pro pot eby e-OP bude 

zhotovena p ímo na míst . 

Imobilní ob ané budou na požá-

dání navštíveni pracovníky Magis-

trátu m sta  Karlovy Vary s p enos-

ným za ízením.

Doplňující informace:

• Ztrátu nebo odcizení a poško-

zení OP je možné i nadále ohlásit 

na zdejším matri ním ú adu.

• Poplatky za vydání cestovních 

pas  se nenavýšily. 

Informace podala

Elfrieda Lachmanová

Ještě stručně k občanským průkazům

Kde a jak je třeba žádat 

o nový příspěvek na mobilitu?

O příspěvek na mobilitu lze od 1. ledna 2012 požádat na Úřa-
du práce v Karlových Varech, a to prostřednictvím formuláře, 
který na ÚP obdržíte. Podmínky dané zákonem  zní:

„Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 
která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti 
mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci 
dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány poby-
tové sociální služby podle zákona o sociálních službách v do-
mově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro se-
niory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém 
zařízení ústavní péče. Podmínky nároku na příspěvek na mobi-
litu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být 
splněny po celý kalendářní měsíc.“

Příspěvek je vyplácen 
měsíčně, a to ve výši 
400 Kč. Příspěvek se vy-
plácí od data podání žá-
dosti, je tedy důležité 
podat žádost již v led-
nu, aby začal být vyplá-
cen již od prvního mě-
síce roku 2012. Pokud 
podáte žádost až napří-
klad v březnu, nebude 
vám zpětně vyplacena 
částka 400 Kč za měsíc 
leden a únor.

Zemřel Václav Havel,
poslední československý

a první český prezident

V neděli 18. prosince 2011, na čtvrtý adventní svátek, se 

po celé naší vlasti jako vítr roznesla zpráva, že toho dne v ran-

ních hodinách zemřel pan Václav Havel, poslední českosloven-

ský a první český prezident.

Město Nová Role vyjadřuje hluboký zármutek nad odchodem 

člověka, který se významným dílem zasloužil o pád bývalého 

režimu a nastolení demokracie v naší krásné, ale v minulosti 

až příliš často nesvobodné zemi. 

Čest Vaší památce, pane Havle.  

Zveme Vás na první setkání novorolských žen 

11. ledna v 17 hodin v restauraci U Petra.
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Zubní ordinace + laboratoř s.r.o, 
pracoviště Nová Role

Ošet ující léka ka MUDr. Ivana Houšková 
oznamuje zm nu ordina ních hodin, 

které jsou v tyto dny:

pondělí 7.00 - 15.00, úterý 7.00 - 17.00 
a středa 7.00 - 15.00

Ostatní dny je možné ošet ení po osobní domluv  
na telefonním čísle 776 490 607

PODĚKOVÁNÍ
FK Nová Role, mužstvo 
mladších žáků a přípravka, 
děkují těm, kteří jim v roce 
2011 finančně přispěli na 
jejich činnost. Jsou to:
pan Pavel Severa,
Technorol, s.r.o., 
pan Josef Škarda, 
Eurotherm, 
pan Aleš Heřman
a 
PVP Syntetik s.r.o.,
pan Robert Volák

V t chto dnech jsem obdržel 

od Technických služeb upozorn -

ní, že mi bude brzy kon it proná-

jem místa na h bitov  v Nové Roli, 

kde jsem m l v kolumbáriu II pro-

najato okénko . 4 pro urnu mojí 

manželky a okénko . 5 pro urny je-

jích rodi . Byl jsem vyzván, abych 

si zaplatil nájem na dalších deset let, 

tj. do roku 2021, a to za „pakatel“ 

3.000 K  za jedno okénko, a koliv 

p ed deseti roky to stálo 900 K .

Vím, že se zdražuje energie, po-

honné hmoty a další,  ale aby to m lo 

dopad na zdražení o 330% na h bi-

tovní místo, o tom mne nikdo nep e-

sv d í. A nep išel by na to, jak takto 

naplnit kasu, ani ministr Þnancí pan 

Kalousek. Patrn  ta moudrá hla-

va, která na takovéto navýšení p i-

šla, h eší na to, že se jedná o udrže-

ní památky na zesnulé rodinné p í-

slušníky a že poz stalí zaplatí, i kdy-

by si museli „utrhnout od huby“, jak 

se íká.

Je smutné, máme-li takové mana-

žery a zastupitele.    

                     Zden k Bok

Co stojí místo posledního odpočinku?

Ceník hřbitovních služeb platný od 5. 3. 2007 Na dobu Cena

1 Propůjčení místa pro hrob v zemi Vysvětlivka: místem pro hrob se rozumí místo do 

rozměrů 100 x 200 cm
10 let 2.500 Kč

Obnova (prodloužení užívacího místa) 5 let 1.250 Kč

2 Propůjčení místa k uložení urny s popelem zemřelého

Vysvětlivka: urnovým místem se rozumí místo do rozměrů 100 x 100 cm
10 let 3.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího místa) 5 let 1.500 Kč

3 Propůjčení užívacího práva na místo pro uložení urny v kolumbáriu zdi (bez ohledu 

na počet uložených uren)
10 let 2.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího práva) 5 let 1.000 Kč

4 Propůjčení užívacího práva na místo pro uložení urny s popelem zemřelého v ko-

lumbáriu zdi (bez ohledu na počet uložených uren) – blok T, U, V, X
10 let 3.000 Kč

Obnova (prodloužení užívacího práva) 5 let 1.500 Kč

Schváleno na zasedání RMě dne 26. 2. 2007

Poznámka:

Stanovenou úhradu plateb lze při výjimečně jiné době užívání přepočítat poměrným dílem na každý rok užívání, byť započatý.

Předložený návrh byl projednán a odsouhlasen se zástupci Technických služeb Nová Role, s.r.o. dne 21. 2. 2007.
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„Potřebujeme na to nějaké pe-

níze! Akci sice udělat můžeme, 

ale nemáme ceny! Nezavolal bys 

ještě jednou do…? Přijedou tři 

školy, co dáme za ceny?“

Tak přesně takovéhle staros-

ti u nás trápí organizátory každé 

školní soutěže. Postupně mizí i ti, 

kteří dříve škole věnovali alespoň 

něco ze své výroby nebo převed-

li menší finanční obnos jako dar.

 Škola pochopitelně není lukra-

tivním partnerem, který by do-

kázal recipročně nabídnout ade-

kvátní protislužbu. Škola nevyrá-

bí, nemá „styky“ a už vůbec není 

odbytištěm či potenciální záso-

bárnou pracovních sil. O to vět-

ší radost máme z letošní finanč-

ní a materiální podpory, kterou 

nám poskytla za sebe i za karlo-

varskou pobočku firmy OVB All-

finanz paní Hedvika Gabrielová. 

Její jméno je u nás spojeno i s vý-

ukou finanční gramotnosti, takže 

vím, o kom mluvím. Stejně jako ti 

z Vás, kteří se s ní někdy pracov-

ně setkali, mohu jen obdivovat 

její nezlomný optimismus, s nímž 

na setkání přichází.

Tímto krátkým příspěvkem bych 

jí chtěl opravdu srdečně poděko-

vat za radost a nadšení našich 

žáků, za to, že vítěz dostane sku-

tečnou CENU i za dobrý pocit, 

který máme my, učitelé. 

Za 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Lidinský Josef

Škola není partner?

V ned li 18. prosince úderem 15. 
hodiny vyšel od M Ú v Nové Roli 
váno ní pr vod. V jeho ele krá e-
li t i králové, and lí ci, pasá kové 
a p edevším spousta novorolských 
ob an . 

Pr vod došel až k živému Betlému 
ve staré ásti obce. D ti nadšen  po-
zorovaly Josefa, Marii, Ježíška, ale 
hlavn  živé ove ky. O í jim zá ily, 
když dostaly od and lí k  sladké dá-
re ky. Všichni si mohli zazpívat ko-
ledy s d tmi ze ZUŠ a ZŠ pod vede-
ním pana u itele Karla Švece. A ce-
lou dobu se z nebe sypal sníh, takže 
každý p ivítal teplé ob erstvení... 

Akce se zda ila hlavn  díky skv -
lým lidem, kte í ve svém volném 

ase pomohli s organizací – kluci 
z SDH (stavba Betléma), paní sta-
rostka a n kte í zastupitelé i s ro-
dinnými p íslušníky (stavba Betlé-
ma a ztvárn ní postav), paní u itel-
ky ze ZŠ (nácvik koled), paní erví-
ková (p íprava kostým ), pan u i-
tel Švec (ozvu ení a hudební dopro-
vod), pan Pokluda (p j il ove ky)                                 
a samoz ejm  d ti (zp v koled, po-
stavi ky v Betlém ). Všem up ímn  
d kujeme za pomoc. 

Za KK sepsala
Miluše Dušková

My jdeme k vám...

Rozsvícení váno ního stromku 
na nám stí snad každé obce se stá-
vá pro mnohé ob any tradicí, kterou 
spole n  vstupují do krásného obdo-
bí Vánoc. Koledy, zlaté a st íbrné jme-
lí, v n  sva eného vína, váno ní sví -
ky, adventní v nce a všelijaké jiné li-
dové výrobky, p ilákají vždy spous-
tu t ch, kte í se cht jí na chvilku za-
stavit a spolu prožít n kolik p íjem-
ných, sváte n  nalad ných okamži-
k , na které je v této usp chané dob  
tak málo asu. A bývalo tomu tak d í-
ve i u nás, v Nové Roli. 

Od asného odpoledne nám p ed-

váno ní as zp íjem ovaly jak míst-

ní, tak i p espolní kapely, váno ný trhy 

zaplnily celé nám stí, spole n  jsme si 

zazpívali koledy s novorolským p vec-

kým sborem a jak rádi jsme stáli fron-

tu na vo avý sva á ek, který h ál dla-

n  i srdí ka. A pak nastal as odpo í-

távání... t i, dva, jedna TE .... Jéééé, 

vydechlo nám stí a snad všichni pod-

v dom  zaslechli vzdálené cinkání rol-

ni ek a ucítili v ni váno ního cukroví, 

tradic, které k Vánoc m neodmyslitel-

n  pat í. 

Rok se s rokem sešel a první advent-

ní ned le roku 2011 p ipadla na 27. 

listopad. Ale co to? Tatam je poetická 

nálada, pošmourné nám stí se utápí 

ve tm  a tichu. Strohá zpráva v Novo-

rolá ku, že letošní rozsvícení strome -

ku prob hne bez programu, mne i tak 

vytáhla z teplého domova. ekám ale-

spo  sv týlko, alespo  koledu z ampli-

onu... Kolem mne pár zv davc , n ko-

lik rodi  s d tmi a hrstka lidí, kte í si 

íkají, že se asi spletli a že rozsvícení 

bude až p íští týden.  Dívám se do oken 

okolních dom ... hmm, n kde už mají 

nazdobeno. 

A jak si tak p emýšlím, najednou kou-

kám: „Hele, strom na nám stí už svítí!“ 

Lidé se za ínají rozcházet a za chvil-

ku je nám stí zase prázdné, jen jedna 

malá hol i ka se ptá: „A babi, kdy už 

budou ty sv týlka?“„Poj , Ma enko, to 

už bylo vono...“

Je mi podivn . Je to snad tím, že se 

lidé už necht jí scházet? Snad za to 

m že sv tová krize? Nebo n kdo n co 

zvoral... 

Na popud nespokojených ob an  

napsala Šárka Vlasáková

Vyjád ení k p ísp vku: 
Na jednání kulturní komise, jejíž 

lenkou byla v té dob  i paní Šárka 
Vlasáková, bylo z Þnan ních d vod  
rozhodnuto, že rozsvícení Váno ní-
ho stromu prob hne v roce 2011 bez 
doprovodného programu. Místo n j 
byl v letošním roce uspo ádán pr vod 
k živému Betlému. Z d vodu omeze-
ných Þnan ních prost edk  bylo mož-
no zvolit pouze jednu akci.

Miluše Dušková
P edsedkyn  komise školství, 

kultury a sportu

OHLÉDNUTÍ

Ovečky raději mlsaly dobroty, než by s pasáčky postály fotografovi...

Se třemi králi přišla do Nové Role první letošní sněhová nadílka.
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V Nové Roli byla eská ško-

la od roku 1935. Až do roku 1961 

to byla škola málot ídní pro d ti 

od první do páté t ídy, starší d ti 

jezdily do Nejdku nebo do Staré 

Role. V roce 1961 bylo zahájeno vy-

u ování v nov  postavené škole. Za-

ala pracovat úplná devítiletá zá-

kladní škola. Letos jsme tedy do-

kon ili padesát let práce.

Pro p ipomenutí tohoto výro í byli 

5. 11. 2011 pozváni bývalí pedagogo-

vé, aby spole n  se sou asnými u ite-

li zavzpomínali na asy minulé a po-

rovnali školu tehdejší s tou dnešní. 

Sešli se ve škole a po uvítání edi-

telem a místostarostkou m sta ná-

sledovala prohlídka budovy a t íd. 

Potom všichni p ešli do kulturního 

domu, kde jim zatan ili nejmenší žáci 

ZŠ a také dva tane ní kroužky DDM. 

Zlatým h ebem bylo vystoupení do-

sp lých zp vák  p veckého souboru 

ZUŠ. Po vystoupení pokra ovalo se-

tkání pam tník  v restauraci na kou-

pališti, kam za nimi p išli i n kte í bý-

valí žáci. Všem zú astn ným se pro-

gram setkání velmi líbil.

Nejstarším ú astníkem setkání byl 

pan Witowski, kterému je již 95 let. 

Z nejv tší dálky p ijela paní Menzlo-

vá, která žije v N mecku. Celkem se 

na oslav  sešlo více než padesát býva-

lých i sou asných pedagog .

P i odjezdu dom  mne bývalí kole-

gové požádali, abych jejich jménem 

pod koval zam stnanc m i žák m 

školy, kte í pod vedením pana edi-

tele Veselého a paní u itelky Duškové 

v novali p íprav  mnoho asu. 

Pod kování pat í také zástupc m 

m sta paní Pokorné a panu Škardovi, 

kte í ke zdaru akce p isp li význam-

nou m rou. Rád toto pod kování p e-

dávám.

 Mgr. Stanislav Pr ša,  bývalý u itel 

a editel ZDŠ a ZŠ Nová Role

Také já bych se cht la svým p í-

sp vkem vrátit k lo skému výro í, 

kdy oslavila novorolská škola pa-

desít let od svého založení. 

P i této p íležitosti byl p ipraven 

na 5. 11. krásný program setkání pe-

dagog , kte í na zdejší škole p sobi-

li b hem uplynulých 50 let. Já sama 

jsem na této škole p sobila 43 dlou-

hých let, a tak jsem se samoz ejm  

t šila na spole ná setkání. 

Známé, ale také již pozapomenu-

té tvá e probouzely velmi p íjemné 

vzpomínky, které nabývaly konkrét-

ní podoby p i spole ných vypráv -

ních. Radost byla dovršena setkání-

mi s bývalými žáky, kte í na své u i-

tele nezapomn li.

P átelská atmosféra ve všech zane-

chala krásné pocity.

Cht la bych tímto pod kovat všem 

organizátor m, kte í vše p ipravili 

a podíleli se na bohatém a pestrém 

programu celé akce, a  už prohlíd-

ky školy, kulturního programu v sále 

kulturního domu, i posezení v re-

stauraci Karibu. Díky.

Co takhle setkání za dalších 50 let? 

Nebo snad d íve?

O. L.

Padesát let úplné základní školy v Nové Roli

Také já bych se cht la svým p í-

sp vkem vrátit k lo skému výro í,

kdy oslavila novorolská škola pa-

desít let od svého založení.

P i této p íležitosti byl p ipraven

na 5. 11. krásný program setkání pe-

dagog , kte í na zdejší škole p sobi-

li b hem uplynulých 50 let. Já sama

jsem na této škole p sobila 43 dlou-

hých let, a tak jsem se samoz ejm

t šila na spole ná setkání.

Známé, ale také již pozapomenu-

té tvá e probouzely velmi p íjemné

vzpomínky, které nabývaly konkrét-

ní podoby p i spole ných vypráv -

ních. Radost byla dovršena setkání-

mi s bývalými žáky, kte í na své u i-

tele nezapomn li.

P átelská atmosféra ve všech zane-

chala krásné pocity.

Cht la bych tímto pod kovat všem 

organizátor m, kte í vše p ipravili

a podíleli se na bohatém a pestrém 

programu celé akce, a  už prohlíd-

ky školy, kulturního programu v sále 

kulturního domu, i posezení v re-

stauraci Karibu. Díky.

Co takhle setkání za dalších 50 let? 

Nebo snad d íve?

O. L.

V sobotu 5. listopadu jsme v Nové 

Roli prožili opravdu p ekrásný den. 

Bylo to vzácné setkání u itel  u p í-

ležitosti 50. výro í založení Základní 

školy v Nové Roli. P ekvapením byla 

nov  opravená škola a záhy p ivítá-

ní t mi, kte í celou oslavu p ipravi-

li ve škole, v Kulturním dom  a záv -

rem v restauraci Karibu. 

Pan Stanislav Pr ša vzpomn l 

na za átky školy a rozvoj školy v dal-

ších letech, až do sou asnosti. 

Záv rem p ipomn l jména u ite-

l , kte í se nedožili dnešních dn . 

B hem programu byl rozdán Alma-

nach, vydaný k oslavám 50. výro í 

Základní školy v Nové Roli, uzav e-

ný erstvou fotograÞí, po ízenou do-

poledne na školním dvo e.

Všichni p ítomní u itelé i hosté 

prožili velmi vzácný den a cht l bych 

touto cestou pod kovat všem, kte-

í toto setkání p ipravili, p edevším 

panu Stanislavu Pr šovi.

Byl jsem p ítomen jako doprovod 

své ženy a prožil jsem krásné setkání 

s mnoha známými, p edevším mým 

dlouholetým kamarádem z Junáka, 

Zde kem bokem. Z stávají nám vel-

mi krásné vzpomínky. 

Václav Šedivý,

bývalý kroniká  Nové Role

Poděkování
za krásný den

Čertí sraz
aneb Vystoupení v MŠ ve třídě Ježečků 

Protože bacily nešetří ani 
peklo, čertí sraz se konal 
až ve čtvrtek 15. prosince 
2011. 

Děkujeme za skvělé vy-
stoupení nejen našim ma-
lým čertíčkům, ale hlavně 
úžasným pekelným učitel-
kám Miladě Žiškové a Karo-
línce Gvardové. 

Eliška Švehláková
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Při oslavě 50. výročí ZŠ se také sportovalo
Sportovní den, který se konal 30. lis-

topadu 2011, jsme si všichni náram-
n  užili. 

D v ata hrála v t locvi n  vybíjenou 
a ringo. Proti soupe m, kterými byly 
školy z Chodova a z Nejdku, si naše 
týmy vedly celkem dob e. Brzy ale bylo 
jasné, že první místo vyhraje chodov-
ská sportovní škola. My jsme však ne-
zklamaly, ba dokonce novorolská sku-
pina A obsadila dvakrát druhé místo.

Každý tým za sv j výkon získal diplo-
my a plnou tašku p ekvapení. Nako-
nec došlo k d lení dárk  vybojovaných 
v turnaji. Všichni jsme dom  odešli 
spokojeni se svým výkonem.

Za holky Denisa Strouhalová, 9. A

Chlapecká ást výro ního turna-
je se uskute nila v hale a sout žilo se 
ve dvou sportech – fotbalu a ßorbalu. 

Týmy byl celkem ty i a hrálo se systé-

mem „každý s každým“. 

Florbalová ást sportovního dne pa-

t ila, bohužel, Chodovu a Nejdku a my 

jsme se svými dv ma týmy obsadili až 

3. a 4. místo. 

Ve fotbale však Chodov prohrál pro-

ti tým m Nové Role A i B a domácí tak 

byli na 2. a 3. míst . Nejdek byl velmi 

silný v obou sportech. Rozhod í pískal 

dob e a ceny, které sout žící p íjemn  

p ekvapily, dostali všichni. 

Za kluky Ondra Tvaroužek 
a Tomáš Valenta, 7. A

V předvánočním čase si děti na 1. stupni opravdu užily. Dělo se toho 

hodně a vše začalo tím, že si žáci krásně vyzdobili nejen své třídy, ale 

i chodby celé školy. 

V pondělí 5. prosince je čekal první pěkný den – Čertí školička. Ta už 

má na naší škole několikaletou tradici. Velký úspěch měly Vánoční díl-

ny ve středu 7. prosince, při kterých žáci přivítali dětičky z MŠ v Nové 

Roli i Mezirolí a společně si vyrobili dárečky, ozdoby, zazpívali si a za-

tančili. Mrňouskům se u nás moc líbilo. 

V pátek 16. prosince následoval vánoční nadační koncert v základní 

umělecké škole a v úterý 20. 12. vánoční besídky pro rodiče a vánoč-

ní nadělování ve škole. 

V neděli 18. prosince si děti přišly zazpívat koledy k Živému Betlé-

mu u novorolského kostela. Žáci 2. stupně pod vedením paní učitelky 

Veselé pak pro své mladší kamarády připravili na středu 21. prosince 

krásný předvánoční den plný nápadů, zábavy a překvapení. A vše vyvr-

cholilo ve čtvrtek 22. prosince návštěvou filmu Kocour v botách v kině 

Čas v Karlových Varech. 

Měsíc plný kouzel a zázraků je tedy za námi a my vám všem přejeme 

krásný a pohodový rok 2012!

Paní učitelky a žáci ZŠ Nová Role

Prosinec, to je čas plný kouzel a zázraků

Adventní období je asem za-
stavení, setkávání, asem p í-
jemné atmosféry. I proto se kaž-

dým rokem vídáme s našimi ka-

marády ze školy, kte í nás na-

vštíví s p edváno ním progra-

mem. Letos to však bylo tro-

chu jiné – dostali jsme pozvání 

do velké školy! 

Moc jsme se t šili a pospíchali 

na sraz v t locvi n . A jaké to bylo 

p ekvapení, když p išly i d ti ze 

školky z Mezirolí! 

Vylosováním obrázku jsme se 

rozd lili do šesti skupin. Naši velcí 

kamarádi z 5. A nás zavedli do p í-

slušné t ídy, kde už byl p ipraven 

program v podob  váno ních díl-

ni ek. S pomocí školák  a paní 

u itelek jsme tu vyrobili ozdobné 

et zy, papírové perní ky, kap íky 

s barevnými šupinkami a vybarvili 

jsme také váno ní ozdobu.

Po skon ení naší práce jsme se 

op t sešli v t locvi n , abychom 

si všichni spole n  zazpívali a za-

tan ili. 

Bylo to opravdu moc p íjemné 

dopoledne a jsme rádi, že už víme, 

jak to vypadá v opravdové škole, 

kam se po Novém roce p jdeme 

zapsat do prvních t íd.

Za d ti z MŠ napsala 

D. Schwarzová, u itelka MŠ

Děti z mateřské školky 
navštívily „velkou“ školu 
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Lampionový průvod
D m d tí uspo ádal v pátek 11. lis-

topadu od 17.00 hodin tradi ní akci 

„Lampionový pr vod m stem s p í-

jezdem sv. Martina“. 

P ípravy za aly v DDM již po ob -

d . Po celé budov  von l váno ní aj. 

Všichni, kdo se na p íprav  podíleli, se 

za ali scházet již po t etí hodin . Ma-

minky a babi ky nám p inášely pohoš-

t ní a my jsme byli velice mile p ekva-

peni, kolik máme letos cukroví. 

Za ali jsme na zahrad  stav t stánky 

a vyzdobovat areál zahrady. D ti, které 

tvo ily doprovodnou družinu, se oblék-

ly do svých kostým  a už jsme jen e-

kali na p íjezd Martina a p íchod d tí 

s lampióny. 

P ed pátou hodinou už byla celá p ší 

zóna osvícena lampiony a mohlo se vy-

razit. Za pomoci p íslušník  Obvod-

ního odd lení Policie R vyšel pr -

vod za družinou zbrojnoš  a Martinem 

na koni po m st . Po celém m st  svíti-

la sv týlka lampión , pr vod se vinul 

soub žn  n kolika ulicemi. a celý pro-

gram byl dopln n vystoupením žák  

ZUŠ Nová Role, sborem Chorea Nova 

a nechyb lo ani šermí ské klání. 

A jaký by byl „nororolský“ lampiono-

vý pr vod bez oh ostroje? Ten nesmí 

chyb t. A panu Šimkovi se jako každo-

ro n  vyda il.

V tomto roce se pr vodu zú astnil re-

kordní po et lidí, z ehož máme veli-

kou radost.

Cht la bych pod kovat všem, kte í 

nám s organizací a realizací pomohli. 

Všem maminkám a babi kám za nape-

ení cukroví. Paní Rohožkové a jejímu 

manželovi za zap j ení stol , osv tlení 

a stan  na ob erstvení. Dále o.s. Ces-

ta ke koním Nejdek, paní Lucii Fošen-

bauerové za ztvárn ní Martina          a za-

p j ení kon  Norise a samoz ejm  také 

Obvodnímu odd lení policie R za po-

moc p i p íprav  a realizaci akce.

Velké pod kování pat í také Ive-

t  Maxové, která nám uva ila výbor-

ný pun  a babi ce Rybárové, která ob-

erstvení prodávala. Dík pat í i všem 

ú inkujícím, pracovník m a p átel m 

DDM. 

Mikulášské setkání
Druhou adventní ned li jsme uspo-

ádali v sále kulturního domu Miku-

lášskou besídku. D ti z našich krouž-

k  na tuto akci nacvi ují svá vystoupe-

ní od za átku školního roku, je to první 

ukázka jejich práce pro rodi e. 

Již od p l páté bylo p ed sálem v pro-

vozu „Malé peklí ko“, kde ertí máma 

s tátou a malými ertíky etli z pekelné 

knihy h íchy t ch nejmenších. V 17 ho-

din se otev ely dve e sálu a všichni, kdo 

p išli, nasáli pravou váno ní náladu. 

V sále hrály koledy a svítily svíce na ad-

ventních v ncích. 

Po p ivítání se p edstavily zájmo-

vé kroužky DDM Nová Role. Tane ní 

kroužek b išní tance (za který vystou-

pili ti nejmenší), TK DDM Nová Role 

ZUMBA J. Pe enkové, SHOW DAN-

CE M. Kousalové a STREET ANGELS 

K. Gvardové. 

Všem se vystoupení povedlo a obe-

censtvo je odm nilo velkým potleskem. 

V letošním roce vystoupil také tane ní 

soubor ZUŠ A. Dvo áka Karlovy Vary 

se skladbou „Sedm týdn …“ a vid li 

jsme ukázky latinsko-amerických tan-

c . Bylo se na co dívat. 

A potom už do sálu p išel hodný Mi-

kuláš s and lem a za ním p ib hli erti 

a dokonce i jejich pekelný pán Lucifer! 

V sále bylo chvílemi slyšet d tský plá , 

ale protože byla pro všechny d ti p i-

pravena spousta „dobr tek“, tak n -

kte í na strach rychle zapomn li. Pro 

ty, kte í strachy neodešli, byla potom 

p ipravena „ ertovská diskotéka“.

Pot šitelné je, že se sešlo až neuv i-

telné množství obyvatel našeho m s-

te ka. Jsme velice rádi, že se našich 

akcí ú astní tak vysoký po et návšt v-

ník , je to pro nás odm nou za vyko-

nanou práci. T šíme se na shledanou 

na dalších akcích, které pro vás p ipra-

víme!

Milena Tichá, editelka DDM

Mikuláš se ukázal i v Jimlíkově
V naší obci Jimlíkov se v sobotu 3. prosince uskutečnila Mi-

kulášská besídka, které se zúčastnily děti v hojném počtu.
Velice děkujeme generálnímu řediteli a majiteli firmy Sed-

lecký kaolin a.s. Ing. Zítkovi za sponzorský dar, díky kterému 
jsme mohli udělat balíčky pro děti. Ty samozřejmě donesl Mi-
kuláš s doprovodem čerta – těm také děkujeme.

Věříme, že v dalších letech budeme mít více financí na usku-
tečnění dalších akcí, které pořádáme hlavně pro naše děti. 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok.

Za Osadní výbor Jimlíkov

Michaela Hejnová, Martina Hrabicová

Dům dětí a mládeže nás umí potěšit

Nové jízdní řády jsou už v prodeji

Oznamujeme, že nové jízdní řády, platné od 11. 12. 2011, 
jsou v prodeji na podatelně MěÚ a v infocentru v knihovně 
Nová Role.                                           MěÚ Nová Role
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Potom, co prv á kové vyhráli 
lístky na muzikál Popelka na led , 
pustili se do další sout že. Tento-
krát museli postavit st edov ký 
hrad z krabi ek od aje Pickwick.

 Poda ilo se nám sehnat 208 kra-

bi ek, a tak jsme mohli za ít se stav-

bou. Protože slepovat hrad a dozdo-

bit ho bylo dost náro né, pracova-

li jsme ve škole i v sobotu. Vyrobili 
jsme také vlajky, štíty, rytí e na koni, 
padací most a hradby. D ti práce 
moc bavila, pomohli nám i nadše-
ní rodi e.

Hrad máme vystavený ve škole 
na chodb  a jeho fotku jsme poslali 

do redakce asopisu Pastelka, která 
sout ž vyhlásila. Porota bude vybí-
rat dva nejhez í hrady, jejichž stavi-
telé pojedou na výlet na hrad. 

Navíc probíhá na internetu hla-
sování o aje Pickwick. Pokud nám 
budete chtít v této sout ži pomoci, 
podívejte se na internetové strán-

ky naší t ídy www.super-lumici.es-
tranky.cz, kde je odkaz na hlasová-
ní. A když se vám náš hrad bude lí-
bit, m žete nám poslat hlas. Hlasuje 
se do konce února. 

Všem, kte í naše prv á ky podpo-
íte, d kujeme. 

PaedDr. M. Dušková a žáci 1. A

Postavili jsme s dětmi hrad Pickwickov

Tak to vypadalo při stavbě hradu.

Udatní rytíři hlídají hrad Pickwickov.

Návrh investičních akcí 
města Nová Role 
na rok 2012
§ 2219 – Pozemní komunikace celkem 5.973.000 K

• parkovací plochy sídlišt  Pod Nádražím • 3.000.000 K

• komunikace mezi domy U Plynárny a Husova • 1.800.000 K

• chodník Chodovská ul. u mostu • 350.000 K

• autobusové zastávky Tovární ul. • 200.000 K

• rezerva • 623.000 K

 

§ 3111 – P edškolní za ízení 

• Mate ská škola Nová Role – p estavba kuchyn  • 1.600 000 K

§ 3113 – Základní školy

• Základní škola Nová Role – školní jídelna, 

    úprava vnit ních prostor • 1.450.000 K

§ 3341 – Rozhlas a televize

• 50% investice do kabelových rozvod  ve m st ,

    internetová sí  • 233.000 K

§ 3421 – Využití volného asu d tí a mládeže

• nová d tská h išt  • 800.000 K

§ 3429 – Ostatní zájmová innost a rekreace

• víceú elová sportovní plocha v Nové Roli • 1.000.000 K

§ 3613 – Nebytové prostory celkem 431 000 K

• odkup podílu od SD Jednota Toužim za výstavu KD • 131.000 K

• nákup budovy u vlakového nádraží od D • 300.000 K   

§ 3631 – Ve ejné osv tlení

• výstavba nového VO dle rozhodnutí rady • 460.000 K

§ 3635 – Územní plánování

• územní plán m sta • 450 000 K

§ 3639 – Komunální služby, územní rozvoj

• nákup pozemk  • 250 000 K

§ 6171 – Vnit ní správa

• stavební úpravy . p. 236 pro pot eby S a. s. • 1.200 000 K
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Oddíl vzpírání TJ Nová Role skončil třetí 
nejen ve finále II. ligy skupiny A, ale i celkově

V sobotu 5. listopadu 2011 byla v Teplicích 3. kolem zakon ena II. liga muž , 

skupina A. Družstvo muž  TJ Nová Role zde vyvybojovalo 3. místo v kole a tím 

pádem také velice hodnotné 3. místo celkové!

Kone ná tabulka II.ligy muž  R  „A“:

1. GU  Teplice  29 bod   3.354,2281 bod  Si

2. Bohemians  Praha 26   3.978,7337

3. TJ Nová Role  25  3.822,2765

4. Baník Sokolov  20  3.337,1213

5. Lokomotiva Cheb 19  3.449,4915

6. Rotas Rotava  16  3.284,9599

Velká cena Nové Role se vydařila, 
pod činkou se předvedlo 27 vzpěračů

Dne 10. prosince 2011 se ve sportovní hale TJ uskute nil 22. ro ník Velké ceny 

TJ Nová Role. Za dobu konání se naše sout ž stala velice oblíbenou a vyhledá-

vanou vzp ra i z celé eské republiky, o emž také tentokrát sv d ila po etná 

ú ast - v tuto prosincovou sobotu zde totiž m lo své zastoupení sedm oddíl : 

Baník Sokolov, Start Plze , Sokol Plze , GU Teplice, Bohemians Praha, Olymp 

Praha a samoz ejmn  domácí oddíl TJ Nová Role! 

Celkem se v sout ži p edstavilo 26 muž  a jedna žena, Veronika V žníková, 

která v roce 2011 vybojovala 3. místo na Mistrovství Evropy junior  do 23 let.

Vlastní sout ž slavnostn  zahájila dnešní starostka paní Jitka Pokorná a pro 

nás je pot šující zejména skute nost, že sout ž m la vysokou sportovní úrove .  

O tom jasn  sv d í dosažené výkony:

Muži do 85kg: 

1. Petr  V žník St. Plze             270 kg               323,07 Si

2. Radek Podhola GU Teplice           255 kg               309,61 Si

3. Jan Kounovský B. Sokolov           216 kg               272,87 Si

V kategorii sout žilo 8 vzp ra

Muži nad 85kg:

1. Lukáš Cibulka B.Sokolov            330 kg               371,31 Si

2. Andrej Beran Bohemians Praha           287 kg               338,95 Si

3. Jan Zajan GU Teplice           270 kg               312,76 Si

4. Josef Nagy TJ Nová Role           245 kg               278,64 Si

7. Karel Mrnuštík TJ Nová Role           115 kg               136,88 Si

V kategorii sout žilo 8 vzp ra

Masters:

1. Miroslav Kubinec, ro . 1939    B. Sokolov        118 kg                  343,07 masters Si

2. Jozef Jurí ek, ro . 1945               Ol. Praha           156kg                  341,57masters Si

3. Petr Kolá , ro . 1963                        B. Praha               206kg                   329,63 masters Si

4. Václav Mastný, ro . 1975           TJ N. Role           242kg                  303,59 masters Si

V kategorii sout žilo 10 vzp ra

Ob an m Nové Role a všem p íznivc m sportu 
p ejeme mnoho št stí a zdraví v roce 2012. 

A. Kocur a M. Podšer, trené i oddílu vzpírání

Jan Zajan, 115 kg v trhu (ilustrační foto z internetu) Pánové M. Polanský, vrchní rozhodčí a A. Kocur, ředitel soutěže

Radek Podhola, 115 kg v trhu - ilustrační foto z internetu

Slavnostní výzdoba haly a ceny na VC TJ Nové Role (foto archiv TJ Nová Role)
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Finan ní poradenství          

Miroslav Turek  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nádražní 280, 362 25 Nová Role 
 

 analýza finan ní situace a zajišt ní, odstran ní zbyte ných náklad  

 hypote ní úv ry, stavební spo ení 

 pojistná ochrana zdraví, rodiny, p íjm , majetku, odpov dnosti a vozidel 

 penzijní p ipojišt ní 

 investování a zhodnocování prost edk , aktivní tvorba rezerv 

 dlouhodobá spolupráce s individuálním p ístupem a pé í o klienta 

 bezplatné konzultace 
 

kancelá : Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary 

mobil: +420 603 555 529, e-mail: miro.turek@centrum.cz 

Za období od poloviny zá í do po-

loviny prosince 2011 ešili policisté 

v Nové Roli tém  ty icet trestných 

in .  V sou asné dob  nejvíce poli-

cisty zam stnávají vloupání do r z-

ných objekt  a výtržnosti páchané 

návšt vníky víkendových diskoték.

Policist m se poda ilo objasnit na-

p íklad tyto trestné iny:

• Na konci zá í oznámila d chod-

kyn  z Nové Role, že se neznámý pa-

chatel vloupal do jejího bytu. Policis-

t m se za necelé dva m síce poda i-

lo pachatele vypátrat. Byl jím p íbuz-

ný ob ti. Po zjišt ní pachatele nedala 

okradená seniorka souhlas s trestním 

stíháním, a proto byla v c odložena.

• V listopadu byla nahlášena krá-

dež motorové nafty z nákladních au-

tomobil  zaparkovaných na odstav-

né ploše v Nové Roli. Policisté se této 

lokalit  v novali n kolik týdn . To se 

jim vyplatilo a v brzkých ranních ho-

dinách se jim p ímo na míst  poda ilo 

zadržet pachatele p i dalším pokusu 

o krádež nafty. Podez elý muž se p i-

znal i k první krádeži a s majitelem vo-

zidel se domluvil, že mu vzniklou ško-

du co nejd íve uhradí.

• ty ikrát ešili policisté p ípad, 

kdy jeden z rodi  neplatil stanovené 

výživné na své dít . T i z neplati  vý-

živného jsou muži a v jednom p ípad  

se jednalo o ženu.

• Ve dvou p ípadech policisté zadr-

želi idi e, kte í p ed jízdou požili al-

koholický nápoj a tím ohrožovali bez-

pe nost silni ního provozu. 

• Jiní t i idi i byli policisty zadrže-

ni, když ídili osobní motorové vozi-

dlo, a koliv jim byla tato innost zaká-

zána rozhodnutím soudu nebo správ-

ního orgánu.

Řidiči, dávejte si pozor! 
Vaše auto není výkladní skříň!

Nezodpov dn  se chovají i majitelé 

motorových vozidel. Sami svým jed-

náním zvyšují pravd podobnost, že se 

práv  jejich vozidlo stane p edm tem 

zájmu zlod j . 

Krom  ádn  zajišt ného vozidla by 

m lo být základním pravidlem kaž-

dého idi e, aby p ed opušt ním au-

tomobilu zkontroloval, zda v n m ne-

jsou na zven í viditelných místech 

vystaveny hodnotné p edm ty. Kaž-

dý takový p edm t viditeln  umíst -

ný ve vozidle p sobí na pachatele jako 

magnet a vozidlo pak nemusí ochránit 

ani to, že je zaparkováno na frekven-

tovaném a dob e osv tleném míst . 

Stejné je to i s prázdnými taškami, 

které jsou ponechány na viditelném 

míst . A koliv majitel vozidla ví, že 

taška je prázdná, zlod j to z venku ne-

pozná. A tak i když nakonec z vozidla 

nic neodcizí, zp sobí majiteli velkou 

škodu na poškození vozidla.

Výrazným problémem (a to neje-

nom v Nové Roli, ale v celé eské re-

publice), jsou zvyšující se po ty ma-

jetkových trestných in . Významnou 

m rou mohou sami ob ané, aniž by si 

to n kdy zcela uv domovali, ovlivnit 

pravd podobnost, že se stanou ob tí 

trestné innosti, p ípadn  minimali-

zovat následky této innosti.  Tato tak-

zvaná situa ní prevence staví na zku-

šenosti, že ur ité druhy kriminality 

se objevují v ur ité dob , na ur itých 

místech a za ur itých okolností. Pro-

st ednictvím opat ení režimové, fyzic-

ké a technické ochrany se snaží krimi-

nogenní podmínky minimalizovat.

Jeden ze zp sob  zvýšení bezpe -

nosti v lokalit  je vnímavost ob an  

v i lidem, kte í se v n m pohybují. 

Není výjimkou, že se policisté s odstu-

pem asu dozv dí, že ob an byl sv d-

kem toho, jak se v dom  jeho souse-

da nacházejí zlod ji a z domu vynáše-

jí v ci do auta. Místo toho, aby zavo-

lal policii, tak si ekne, že radši hlá-

sit nic nebude, aby m l sám klid. P i-

tom si neuv domuje, že i pachate-

lé jezdí tam, kde se jim dob e krade. 

Pokud nap íklad najdou lokalitu, kde 

jsou sousedi nete ní, tak se rádi vrá-

tí. A náš soused z tohoto p íkladu se 

m že stát další ob tí. Naopak pokud 

pachatelé zjistí, že v lokalit  jsou lidé 

obez etní, tak se sem sotva vrátí.

To samé platí i o jiných trestných i-

nech. Lidé se obávají oznámit policii, 

že jsou sv dky trestné innosti, i když 

by mohli pomoci zjistit pachatele. 

Od vod ují to asto tím, že se obáva-

jí reakce pachatele. Tím ale dávají pa-

chatel m pocit nedotknutelnosti. 

P itom by to m li být pachatelé, kdo 

by se m l bát páchat trestnou innost. 

Pokud bude pachatel zadržen p i inu 

na základ  oznámení ob ana a nako-

nec úsp šn  odsouzen, ur it  se ne-

bude chtít nechat znovu chytit. Tak-

to m že každý p isp t ke zvýšení bez-

pe nosti ve svém okolí. A ud lat n co, 

na co m že být právem pyšný.

V lánku bylo erpáno z interneto-

vých stránek www.mvcr.cz, oddíl Pre-

vence, kde najdete i materiály k pro-

gramu Bezpe ná lokalita.

Lidé, buďte všímaví, 
vyplatí se vám to!

I v ulicích Nové Role
narazíte na zloděje
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M stský ú ad Nová Role 

Vás srde n  zve na 

který se uskute ní  ve st edu  4.ledna 2012 od 18.00 hodin 

v sále Kulturního domu  v Nové Roli. 

 

Do roku 2012 Vás p ivítají soubory 

pod vedením sbormistryn  Pavlíny Pet íkové, 

s pásmem duchovní , lidové  a  populární hudby 

a 

pod vedením  kapelníka  Kv ty Teturové, 

s kolekcí známých melodií v rytmu swingu, latiny, jazzu 

a 

jist  i n jaké p ekvapení. 

 

vstupné  :  dobrovolné ve prosp ch  charitativní pomoci  pro t lesn  postiženou 

žákyni  Základní  školy v Nové Roli 

 

Zveme všechny poslucha e dobré muziky 
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P Ě K N É  V Á N O C E  A  V Y V O N Ě N Ý  R O K  2 0 1 2

M sto Nová Role 
p eje svým ob an m
mnoho štestí, zdraví 
a úspech  v roce 2012

PF2012 posílá všem svým stálým,
minulým i budoucím hostum

Hotel Seifert,
Nové Hamry

PF2012 posílá všem svým stálým,
minulým i budoucím hostum

Hotel Seifert,
Nové Hamry
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Oslovte 

své nejbližší 

zákazníky

rozměr inzerátu cena

celá strana 190 x 260 mm 3.000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm 1.600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm 1.000 Kč

93 x 60 mm 550 Kč

45 x 60 mm 350 Kč

Inzerujte v Novorolském zpravodaji

více informací na telefonu: 354 597 403 nebo dotazem na e-mail: info@zurnalmedia.cz

Chcete být vidět?

Chcete, aby o vás 

zákazníci věděli?

Jsme tu pro vás!
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R O K  2 0 1 2

PŘESNĚ
T A K O V Ý ,  J A K Ý  S I  B U D E T E  P Ř Á T
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STAR-nova, spol. s r.o.

Chodovská 236, 362 25 Nová Role                                                                                            
tel.: 353 564 317 255 701 365
e-mail: pfremut@starnova.cz

V NOVÉ ROLI ANO!
V rámci ukončení rekonstrukce televizního kabelového rozvodu Nová Role na telekomunikační síť pro přenosy TV, 

vysokorychlostního internetu, dat a hlasu přichází společnost STAR-nova spol. s r.o. s atraktivní nabídkou.

Získejte nyní akční připojení 
vysokorychlostního internetu 10 Mbps
a kombinací programových nabídek TV

ZA JEDNU CENU! 

JEN ZA 666 KORUN
 v telekomunikační síti TKR Nová Role.

Objednávky a další informace žádejte u společnosti STAR-nova, spol. s r.o., tradičního poskytovatele tele-
komunikačních služeb na Karlovarsku a Sokolovsku a současně rovnocenného partnera Města Nová Role. 

PŘIPOJENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU + TV 
ZA ĎÁBELSKY NÍZKÝCH 666 KORUN VČETNĚ DPH?


