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informace z MěÚ obec lidem, lidé obci

Slovo
starostky
Přeji všem spoluobčanům krásné 
jarní dny plné sluníčka a pohody. 
S jarem se každým rokem probouzí i 
příroda a mě napadá vrátit se k tolik 
diskutovanému kácení stromů, které 
vyvolává řadu emocí. Na jedné straně jsou občané, kterým přerostlé 
stromy znepříjemňují bydlení a často mají obavy o své zdraví a maje-
tek, na straně druhé občané, kteří se zlobí, že se stromy kácí. Přerostlé 
stromy však musí ustoupit nové výsadbě a já věřím, že právě omla-
zením a výsadbou zeleně se emoce zklidní a vyřeší se problém obou 
znesvářených skupin obyvatel. Občany sídliště Pod Nádražím trápí 
však další problém a to jsou parkovací místa v  této lokalitě. Vnímá-
me přání lidí o vybudování parkovacích míst, ale zákony a legislativa 
nám svazují ruce. Opakovaně záměr zpochybnil jeden občan bydlící 
v dané lokalitě tím, že své subjektivní připomínky zaslal na Krajský 
úřad Karlovarského kraje a proto se obávám, že nebudeme moci dodr-
žet plánovaný termín realizace akce. Neméně diskutovaným tématem 
na posledním jednání zastupitelstva města byla plánovaná výstavba 
bytových domů ve Svobodově ulici. Zastupitelstva se zúčastnil velký 
počet obyvatel, kterých se tento záměr bezprostředně týká. Připomínky 
a diskuze obyvatelů s  vedením města a investorem byly konkrétní a 
věcné. Z  celého jednání vyplynul závěr, že město ani jeho obyvatelé 
nechtějí investorovi bránit ve výstavbě zmiňovaných domů, ale trvají 
na tom, aby investor stavěl pouze a výhradně na svém pozemku.
S jarem přichází úklid a údržba nejenom komunikací, ale i veřejné ze-
leně. Pokud i vy potřebujete na své zahrádce nebo doma uklidit, opako-
vaně připomínám, že Sběrný dvůr slouží především pro vás a prosím o 
dodržování otevírací doby, která je každý den od pondělí do pátku od 
7 do 14 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Můžete zde vše nepotřebné 
rozumným způsobem zlikvidovat. Usnadníte tím práci pracovníkům 
Technické služby a ušetříte peníze nás všech. Dále připomínám Den 
učitelů, který byl v měsíci březnu, a ráda bych touto cestou poděkova-
la všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří s láskou 
pečují o naše děti. Pro děti bylo vybudované dětské hřiště u knihovny, 
nebuďme lhostejní k  jeho devastaci, stačí zvednout telefon a kontak-
tovat policii. Druhé dětské hřiště za domy v ulici 1. Máje opravíme a 
osadíme novými hracími prvky. 
Závěrem si ještě dovolím vyzdvihnout Jarní koncert v kině, kde vystou-
pili děti a dospělí zpěváci pod vedením paní Pavlíny Petříkové. Byl to 
pro mne neskutečný kulturní zážitek a musím podotknout, že jsem ne-
tušila, kolik má pěvecký soubor Chorea Nova talentovaných sólových 
zpěváků. Obdivuji práci všech lidí, kteří se dokážou takovýmto způso-
bem realizovat ve volném čase.   

Jitka Pokorná
starostka města

e-mail: jitkapokorna@novarole.cz
tel.: 602 343 465

Hodnocení přestupků
Městský úřad Nová Role za rok 2012 

Městský úřad Nová Role – správní odbor obdržel od 1.1.2012     
do 31.12.2011 – 73 přestupků
Z  minulého období (r. 2011) bylo 5 přestupků převedeno                  
do r. 2012 tj. celkem 78  přestupků ke zpracování v r. 2012.

Přehled : 
10     přestupků bylo postoupeno jinému správnímu orgánu  
17     přestupků – odloženo
  6     přestupky – napomenutí vč. příkazního řízení
31     přestupků – pokuta vč. příkazního řízení
  8     přestupků – zastavení
  6     přestupků přechází do dalšího období (r. 2013)
31     pokut v celkové výši 38.100,- Kč.

Členěno dle paragrafů :
§ 30  Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem  
         a jinými toxikomaniemi              1
§ 46  Porušení ost. právních předpisů  s obecních vyhl.         3                                                   
§ 47  Přestupky proti veř. pořádku                                              4
§ 49  Přestupky proti obč. soužití                                              20 
§ 50  Přestupky proti majetku       16   + 1 ml.       

Městský úřad eviduje přestupky vč. vedení rejstříku a archivace, 
stanoví skutkovou podstatu jednotlivých přestupků a příslušnost 
k projednání v ústním jednání projednává přestupky dle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů      
(zejména přestupky proti občanskému soužití, veřejnému po-
řádku a proti majetku) a přestupky podle zvl. zákonů vč. přísluš-
ných správních deliktů neprojednává dopravní přestupky, neboť 
je k projednání  příslušný Magistrát města Karlovy Vary v  tzv. 
přenesené působnosti Vyhotovuje zprávy o pověsti.

B. Fedorová – ref. odd. kanc. tajemníka

Počet obyvatel Nové Role
dle věkových kategorií ke dni: 09.04.2013

Dospělí    3458
Dospělí - muži   1648
Dospělí - ženy   1810 

Děti (15 - 18 let)    95
Děti (15 - 18 let) - chlapci  52 
Děti (15 - 18 let) - dívky  43

Děti (do 15 let)   614
Děti (do 15 let) - chlapci  320
Děti (do 15 let) - dívky  294

Děti (6 - 7 let)   94
Děti (do 3 let)   154

Celkem obyvatel    4167
Průměrný věk obyvatel   41.9097672186 let
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Kontaktní údaje:
Městský úřad Nová Role

Chodovská 236
362 25 Nová Role

Městský úřad Nová Role , správní odbor, pracoviště podatel-
ny vede evidenci nálezů. Každý nález je uschován po dobu               
6 měsíců. Jestliže se přes učiněná příslušná opatření nepodaří 
zjistit vlastníka nálezu, k nálezu se rovněž v zákonem stanove-
né lhůtě 6 měsíců od jeho odevzdání nepřihlásí vlastník, při-
padají tyto nálezy marným uplynutím zákonem č. 359/2005 
Sb a § 135 OZ stanovené lhůty do vlastnictví města. 
Nalezené doklady (občanský průkaz, cestovní pas, bankovní 
karty ..) se předávají příslušnému úřadu, který jej vydal. 

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně po identifikaci 
a podepsání záznamu na podatelně Měst. úřadu v  Nová Roli
Po- St od 7.00 – 17.00 hod.     
Út, St, Čt -  od 7.00 – 14.30 ,  pol. přestávka 11.45 – 12.15 hod.
Oznamujeme, že  v poslední době  byly předány na podatelnu  
hlavně svazky klíčů, mobilní telefony, klíče od aut apod.  
Přijďte se podívat, zda-li některé nalezené věci nejsou vaše. 

Bohdana Fedorová
správní odbor  - podatelna 

tel.  353 176 311

Ztráty a nálezy

Vítáme
    děti do života

Viktorie Dlabová
Andrea Šnoblová
Richard Cibuzar
Tereza Vondráčková

Matyáš Mičuda
Rozálie Klesová

Monika Valentová
Viktorie Pařilová

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,           

kteří se narodili v měsíci květnu a červnu. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Jan Neuman
Marie Moravcová
Zdenko Titze
Vlasta Pauzová
Jiří Jágr
Stanislava Eberlová
Dagmar Pavlíčková
Marie Stryalová
Jaroslav Pata
Zdeněk Sýkora
Miroslav Macháček
Jan Hildebrant
Julie Schlossbauerová
Jiří Pardubský
Vlastimil Pokluda
Leopolda Vazačová
Jan Randuch
Veronika Pavlovičová
Jiřina Kubátová
Marie Buchálková

Květuše Hochmanová
Jiřina Polášková

Miloslava Sekalová
Zdeněk Bok

Miloslava Keslová
Věra Klöckerová
Břetislav Poláček

Alenka Wihanová
Vlasta Herbánszká
Miloslava Botková
Miloslav Hamáček

Daniela Krejčová
Božena Kašparová

Jan Fink
Oldřich Nechvátal

Alena Hildebrantová
Vlasta Sárová

Marie Plšková
Jaroslav Svoboda

Libuše Formánková

Očkování proti 
vzteklině

   psů, koček a dalších maso- 
   žravých doma chovaných  
   zvířat (např. fretky).
   Dne 1. května  2013
Mezirolí    9,00 - 9,30 hod u knihovny
Nová Role 10,00 - 11,00 hod před Vet. stanicí
Jimlíkov  11,30 - 11,45 hod před hostincem
Poplatky: Vzteklina 150,- Kč

Informace: MVDr. Bořek tel.: 777 166 120
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škola škola

     Žáci 6. tříd se v literatuře opět vrátili k Erbenovým baladám 
a připomněli si snad tu nejznámější – Vodníka. Obě třídy se 
několik hodin věnovaly projektu, v němž se pokusily zachytit 
atmosféru básně. Tentokrát ale zůstala práce opravdu jen na 

nich. Všichni se museli dohodnout, jak bude obraz vypadat, 
kdo co přinese, rozdělili si vystřihování, malování, lepení a 
výsledek se dostavil. O nápady opravdu nebyla nouze, takže 
můžete najít stromovou kůru, větvičky, krepový papír, kamín-

ky, lité olovo, plastové hrníčky, čtvrtky, temperové barvy…
Jako ten, který vše pozoroval, sem tam poradil nebo navrhl, 
mohu říct, že děti si připadaly jako součást týmu, kterému jde       
o to samé. Z nudně vypadajících sololitových desek dnes mlu-

ví příběh, který všichni znáte. Ovšem – takhle jste ho ještě 
neviděli! Je to NÁŠ originál.

šesťáci z Nové Role s panem učitelem

     18. března  žáci 5. ročníků   již podruhé navštívili Galerii   
v Karlových Varech - v rámci projektu „Nebojte se moderního 
umění“ se tentokrát seznamovali s figurální tematikou v mal-
bě, kresbě i sochařství.  Moc se nám to líbilo a již se těšíme 
na třetí návštěvu. 5. dubna se do Becherovy vily v Karlových 

Varech vydali druháci, aby se tu seznámili se současnými          
autory dětských ilustrací. Sami si vyzkoušeli některé výtvarné 
techniky a vyrobili si po vzoru autorky svého vlastního licho-
žrouta z ponožky. Dostali jsme pochvalu za to, jak jsme byli 
šikovní!

     Škaredá středa 27. 3. byla na 1. stupni ve znamení „barev-
ných hrátek“. Děti nebyly rozděleny do tříd, ale do barevných 
skupinek, které celý den soutěžily, tancovaly, zpívaly, řešily 
velikonoční detektivní úkoly, vyráběly velikonoční zápichy, 

vajíčka, pomlázky – prostě se připravovaly na ty opravdové 
Velikonoce. 
A že si to žáci užili, je vidět i na snímcích.

„Modří“ se radují, protože našli po škole všech 40 veliko-
nočních vajíček.                                           

„Žlutí“ dokázali, že toho o Velikonocích ví hodně třídili 
obrázky, povídali o tradicích.

5-6
2013

Žáci 1. stupně se seznamují s výtvarným uměním

Jaké byly velikonoční hrátky ve škole?Projekt vodník
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Každý si domů také odnesl vlastnoručně vyrobené kuřátko 
ve skořápce.

Kluci zvládli nejen pletení pomlázky, ale i zdobení kraslic 
voskem. 

„ Zelené“ bavilo velikonoční zpívání a tancování s kuřátky. 
Ale že jim to jde!

A to jsou naši „červení“, kteří si hravě poradili  s matematic-
kými i češtinářskými vajíčky.

žáci a paní učitelky 1. stupně                         



Noc s Andersenem

knihovna zprávy z města

     Před šestou hodinou večer-
ní se před knihovnou v Nové 
Roli začaly scházet děti na 
desátou Noc s  Andersenem. 
Během chvíle byla chodba za-
plněna spacáky a dalšími ne-
zbytnými věcmi. Děti se shro-
máždily v  klubovně, kde se 
dověděly, co je čeká. Letos byla 
noc inspirovaná ilustracemi 
Heleny Zmatlíkové, která by 
se letos dožila 90 let. V  prů-
běhu celého večera vznikaly 
ilustrace k pohádkám, které si 
nocležníci vybrali. Děti luštily 
křížovku, hledaly k říkankám 
správné obrázky. Předháně-
ly se, kdo najde po knihovně 
ukryté názvy knih, které ilu-
strovala Helena Zmatlíková. 
O zpestření večera se postara-
lo loutkové divadlo Až naprší 

a uschne, které zahrálo dětem 
pohádku O draku Karkulí-
novi. Zuřivý boj probíhal při 
hraní Kufru, který byl inspi-
rován televizní soutěží.  Když 
se přiblížila půlnoc, vydali 
jsme se na noční výpravu do 
nedalekého tmavého lesa. Po 
návratu proběhlo finálové 
kolo Kufru.  Pak ještě chvíli 
k  počítačům na chat s  ostat-
ními knihovnami. Když se 
přiblížila druhá hodina ranní, 
začalo nahánění do spacáků, 
než všechny děti usnuly, byly 
skoro čtyři. Žádnou z  kni-
hovnic už po zkušenostech 
z předešlých let nepřekvapilo, 
že první ranní ptáčata bylo 
slyšet už před sedmou. Po sní-
dani ještě proběhly poslední 
úpravy celonoční práce a je-
jich prezentace. Rozdali jsme 
odměny za dobře odvedenou 
práci, pamětní průkazy, roz-
loučili jsme se a nezbývá než 
se těšit na další Noc s Ander-
senem v roce 2014.

Za knihovnu
Marcela Toužimská

5-6
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Město Nová Role ve spolupráci se svozovou
firmou AVE CZ opět nastartovalo

SOUTĚŽ V TŘÍDĚNÍ ODPADU 

 Zapojte se...
Přijďte se přihlásit na podatelnu MěÚ Nová Role.              
Zde nahlásíte číslo sběrného místa - to je uvedeno na 
jednom z  kontejnerů, kam tříděný odpad ukládáte. 
Budete zaregistrováni a na konci roku, kdy bude 
soutěž vyhodnocena, se můžete stát výhercem jedné 

z cen stejně jako v letech předchozích

     V uplynulém roce pokračovala Spo-
lupráce s partnerskou obcí  Rittersgrün 
V NSR, kde se uskutečnilo několik vzá-
jemných návštěv, jak občanů a mládeže 
v Rittersgrünu, tak jejich občanů u nás. 
Téma vyhlášené pro Získání dotací Z 
EU znělo:  „Setkání křesťanů s různým 
náboženským vyznáním , v našem pří-
padě katolické a evangelické.  I v letoš-
ním roce naše spolupráce pokračuje, 
kde se opět uskuteční vzájemné setkání 
jak v Rittersgrünu tak v Nové Roli. Ve-
řejnost bude včas o jednotlivých setká-
ních informována. Jedna z větších akcí 
bude oslava 10. výročí Spolupráce s obcí 
Münstertal, která se uskuteční 3. až 6. 

října v Münstertalu, 
kam z Nové Role pojede 
autobus deseti mladých 
hasičů pod vedením 
Anny Kejvalové, deseti 
mladých aerobiček pod 
vedením Jitky Rákošo-
vé, dvacetičlennou ka-
pelou Červení Panteři 
a zástupci města v čele 
s paní starostkou. Na 
této akci se pracuje už 
od 31. 3. 2012. Celkem 
proběhlo 5 setkání za účasti starost-
ky, tajemníka a organizačního výboru. 
Všichni vedoucí mají již k dispozici pro-

gram. Další informace obdrží vedoucí 
skupin s předstihem.

František Schlosser

Přeshraniční setkání
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Ráda bych touto cestou, za svojí rodinu a hlavně za 
svojí babičku paní Waltraud Bekovou, poděkovala 
paní starostce Jitce Pokorné, za její vřelou ocho-
tu pomáhat všem lidem, a to především seniorům.         

A přejeme jí, aby ve své funkci i nadále takto pokra-
čovala a byla obklopována hodnými lidmi a skvělou 
rodinou. Moc děkujeme! 

Silvie Wágnerová s rodinou

Poděkování
paní starostce
Jitce Pokorné



policie informuje zprávy z města 

Velikonoční vejce
     Dne 30.3 2013 se 
konala již tradiční ha-
sičská soutěž v Útvině 
o velikonoční vejce. 
Tento název dostala 
díky termínu konání, 
které je vždy víkend 
před velikonočním 

pondělím. Ani mrazivé počasí nás a další družstva  ne-
odradilo a v 9 hodin se začalo dvěma  pokusy požárního 
útoku. Upřímně, v takové zimě to bylo spíše o tom, které 
družstvo je méně zmrzlé, ale o to víc nás potěšilo, že právě 
nám se podařilo vybojovat 1.místo. Je to hezký začátek 
sezóny a doufejme, že i další soutěže se nám budou dařit.    

Za SDH kolektiv žen: Iveta Volfová, Klárka Lochová, 
Anička Kejvalová, Jaruška Kopetzká, Anička Kůsová 

Kejvalová, Andrejka Volfová a Kačka Horychová   

5-6
2013

Z činnosti policie
     V lednu 2013 se na obvod-
ní oddělení policie dostavila 
místní seniorka. Ta policis-
tům oznámila, že při od-
chodu z místní restaurace, 
jí neznámý pachatel vytáhl 
z nákupní tašky peněženku s 
osobními doklady a finanční 
hotovostí. Díky rychlé práci 

policistů se podařilo během několika dní vypátrat a zadržet 
pachatele. Šlo o mladého muže bez domova. Policisté u muže 
také nalezli některé doklady, ale bohužel již bez odcizené fi-
nanční hotovosti, kterou muž utratil. Za své jednání si pak 
vyslechl sdělení podezření z přečinu krádeže.
      V prvním čtvrtletí zadrželi policisté z Nové Role při do-
pravních kontrolách tři řidiče, kteří měli rozhodnutím soudu 
zakázáno řízení motorových vozidel. Všichni si pak vyslechli 
sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání, kdy jim v případě odsouzení hrozí 
trest odnětí svobody až na tři léta.
     Policisté vyšetřují případ tří dívek, které si šly dne 03. 02. 
2013 v ranních hodinách v Nové Roli, na ulici Chodovská, za 
použití sekery pro limonádu. Po násilném vniknutí do místní 
restaurace měli odcizit několik kusů lahví limonády a zapalo-
vačů. Z restaurace dívky nestačili utéct, jedna z nich byla za-
držena policisty z místního oddělení. Druhou pak vypátral a 
zadržel přivolaný psovod se služebním psem. Poslední z troj-
lístku pak policisté s majitelem restaurace nalezli schovanou v 
prostorách restaurace. Dívky měli způsobit škodu předběžně 
odhadnutou na částku 6 tisíc korun. Dvě ze zadržených dívek 
si od policistů vyslechly sdělení podezření ze spáchání přeči-

nů pokusu krádeže a poškození cizí věci ve formě spolupacha-
telství. Třetí dívka s ohledem na její věk si vyslechla sdělení 
podezření z provinění přečinů pokusu krádeže a poškození 
cizí věci ve formě spolupachatelství.
     Od začátku února policisté šetří případ poškozování cizí 
věci, kterého se dopustil neznámý pachatel. V noci lihovým 
fixem popsal reklamní polepy na prosklené výloze a poškodil 
malbu na chodbě budovy. Svým jednáním způsobil škodu na 
místním obchodním centru předběžně odhadnutou na částku 
převyšující deset tisíc korun. V případě vypátrání hrozí pa-
chateli trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku.
     V průběhu deseti dnů zadrželi policisté při dopravní kon-
trole dva muže, kteří řídili motorové vozidlo pod vlivem 
omamných a psychotropních látek. Orientační zkouškou byly 
u mužů zjištěny látky amfetamin a cannabis. Oba řidiči jsou 
podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.
     Policisté v Karlovarském kraji s přicházejícím jarem opět 
začali šetřit nové případy vloupání do zahradních chat, které 
v zimním období využívají bezdomovci k přespání. Zaručená 
rada, jak si zabezpečit zahrádku, neexistuje, tak bychom se 
měli držet několika základních rad. Pokud můžeme, zabez-
pečíme si okna a dveře kovovou mříží a kvalitním zámkem, 
nenecháváme v zahradní chatce cenné věci (elektroniku), ty 
si vždy s příchodem zimy odvezeme domů. Zloději Vám pak, 
pokud se do chatky dostanou, nic neodcizí, a příště Vás už 
nenavštíví, protože budou vědět, že zde není nic k odcizení. 

Rada na závěr: pokud zjistíme, že jsme měli na zahrádce 
(v chatce) nezvaného hosta, nic neuklízíme a okamžitě 
oznámíme vloupání na linku 158.

se uskuteční v pátek 17. 5. 2013 od 16 h 
v Kulturním domě v Nové Roli. 
Občerstvení a hudba zajištěno.
Vstupné Kč 20,-
se hradí předem na podatelně úřadu. 
Srdečně zve Město Nová Role.

Tradiční
jarní setkání seniorů

Svátky jara – Velikonoce jsou 
minulostí. Do krabice s veliko-
nočními dekoracemi ukládám 
další cenný kousek. Tentokrát 
je to malé keramické vajíčko, 
které pro nás vlastnoručně 
vyrobil můj syn v ZUŠ u paní 
výtvarnice Šedivkové. Syn do 

její dílny dochází již od mateřské školy, takže mohu spolu 
s ostatními spokojenými rodiči sledovat, jak se nejen na 
velikonočních, ale i na vánočních či jiných tematických 
výtvorech dítě vyvíjí. To vše pod pohodovým a klidným 
vedením paní Šedivkové. Za všechny moc děkuji! 

Veronika Bartoňová

Poděkování
Členové Osadního 
výboru Jimlíkov na-
vštívili dne 23.března 
2013 pana Rudolfa 
Hynka, který tento 
den oslavil své život-
ní jubileum 90. let. 
Předali mu skromné 

dárečky a popřáli mu pevné zdraví a dostatek životního 
elánu a hodně spokojených a šťastných let v naší obci. 
 

Za Osadní výbor Jimlíkov
Michaela Hejnová

Pozvánka na pietní akt 
k 68. výročí ukončení           
2. světové války 

ZO KSČM a vedení města Nová Role  zve všechny        
občany k památníku u vlakového nádraží na pietní akt, 
který se koná 

8. května 2013 (středa) v 10.00 hodin.

Na místním hřbitově poté proběhne kladení květin 
k  uctění památky obětí koncentračního tábora.

Výsledeky Novorolských  juniorů:
Juniorky - 17 +69kg: 
P. Kocurová - 1998   1.místo        90(40+50)  102,26286Si
Junioři - 20 +105kg:
J. Nedvídek - 1993    1.místo    177(77+100) 187,90992Si

V  soutěži startovalo 34 vzpěračů, z oddílů  L.Cheb,     
R.Rotava, B.Sokolov, N.Role a VTŽ  Chomutov. 

trenéři: Podšer, M.Kocurová
Oddíl vzpírání TJ Nová Role

Mistrovství ve vzpírání
Karlovarského Kraje (Rotava - 9.3.2013)

Životní jubileum v Jimlíkově
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        Kolektivní systém ELEKTROWIN 
se představuje:
Novela zákona o odpadech již od srpna 
2005 stanovuje výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povinnost 
zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování a recyklaci vyřazených elek-
trozařízení. 
Proto výrobci velkých a malých domá-
cích spotřebičů založili 25. května 2005 
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele 
kolektivního systému, jehož prostřed-
nictvím se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti. 
O výsledcích hovoří čísla Od roku 2005, 
kdy v České republice začal fungovat 
systém zpětného odběru vysloužilých 
spotřebičů z domácností, do konce roku 
2012, Češi odevzdali prostřednictvím 
kolektivního systému ELEKTROWIN k 
recyklaci více než 150 000 tun vyslou-
žilců. 
Jen počet lednic překročil v loňském 
roce hranici dvou milionů. Hmotnost 

chladniček má nejvýznamnější podíl na 
celkovém množství elektroodpadu. 
Za celý rok 2012 putovalo prostřednic-
tvím sběrné sítě vybudované ELEK-
TROWINem k recyklaci přes 25 000 
tun vyřazených spotřebičů. Chladicích 
zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostat-
ních velkých spotřebičů typu praček 8 
440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na 
malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba 
žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve 
Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. 
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN 
započala svou činnost, přitom třídily 
domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpa-
dů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce 
činnosti kolektivních systémů již toto 
množství dosahovalo 4 kg na obyvate-
le a v současné době přesáhlo množství 
zpětně odebraných elektrozařízení na 
jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky 
tomu Česká republika splnila již v roce 

2008, jako jediná z nově přistoupivších 
zemí, požadavek Evropské unie. O tako-
vém úspěchu si může třeba Maďarsko 
nebo Polsko nechat jen zdát. 
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného 
odběru, odděleného sběru, zpracování 
a recyklace vyřazených elektrozařízení 
ovšem nejsou jen zásluhou vybudované 
sítě sběrných míst, mobilního svozu a 
navazujících zpracovatelských kapacit. 
Stejně důležité je neustále zlepšovat 
informovanost veřejnosti o fungování 
tohoto systému, o tom, kam je možné 
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých 
podmínek nebo to, co se z takto vytěže-
ných materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, 
který zároveň svědčí o vašem kladném 
vztahu k ochraně životního prostředí. 
Máte-li zájem o bližší informace kdyko-
li je najdete na internetových stránkách 

www.elektrowin.cz
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JARNÍ AKCE:
sleva 300 kč
při úspěšné zkoušce

Závodu míru 175/58
360 17, Karlovy Vary

Objednávky:
777 270 540, 775 250 541

tel./fax/záznam: 353 560 420
e-mail: napojepilis@seznam.cz

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a  

čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů

· Distribuční služba Pepsico CZ s.r.o.
· Distribuční služba Pivovar Bernard

Servis Pro Váš
Domov.cz

Zjistili jste, že Vám děti pomalovaly Zeď, že Vám praskla a opadává 
Omítka, nebo se Odloupla či praskla dlaždička?

Koupili jste si na internetu nábytek a nevíte si rady s montáží?
Máte v kuchyni mastné Zdi, a nechce se Vám malovat?

Potřebujete doma opravit protékající WC, vyčistit Odpad, kapající 
kohoutek, plánujete novou koupelnu nebo kuchyň?

Rozhodli jste se, že starší lednici či pračku odvezete na chatu?
Čištění koberců mokrou cestou. Rekonstrukce bytů a koupelen.
To vše a jiné Vám zajistíme kvalitně, rychle a za rozumné ceny.

Myslíte, že jste v naší nabídce něco nenašli, nezoufejte, nabízíme totiž 
skutečně práce všeho druhu.

Volejte 24 hodin denně

Mobil: +420 721 530 085, E-mail: Inko@servisprovasdomov.cz
Při předložení tohoto letáku máte nárok na slevu (bez materiálu) 

10%
+420 721 530 085

www.servisprovasdomov.cz
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SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D

i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU 

Colagenové solárium
omlazování pokožky

šetrné opalování 

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin

snižování otoků

Solární studio (stojící – ležící)

Foersterova 2, 360 01 Karlovy Vary
Po - Pá:  08:00 - 21:00 hod.
So - Ne:  10:00 - 20:00 hod.

tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865

Permanentky:  500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
                 2000,-Kč + dárek

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

čištění parou
šití péřových dek a polštářů
velký výběr sypků

Karlovy Vary - Lidická 28
603 231 493, 353 229 082
Út až Pá:  10-17.30 hodin

Ladislav Junek - Karlovy Vary

Sokolov
areál TJ Baník

777 668 916

nově antialergickou úpravou 
(stříbroaktiv)

Vybavení pro jezdce koně a stáje
· praní jezdeckého vybavení

· ohradníkový sortiment
· krmiva a vitamíny

· nářadí
· oblečení a pracovní pomůcky

· dárkový sortiment

Western, hobby, skoky, drezura
Stará Role, Závodu míru 461/29

Karlovy Vary, 36017
tel.: 353 549 410

mobil: 608 444 378

S inzerátem sleva -10% na jeden nákup platnost do července.
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Inzerce v Novorolském zpravodaji
rozměr inzerátu

celá strana 190 x 260 mm

polovina strany 190 x 124 mm

čtvrtina strany 93 x 124 mm

93 x 60 mm

45 x 60 mm

3,000 Kč

1,600 Kč

1,000 Kč

550 Kč

350 Kč

cena

Inzerci v Novorolském zpravodaji zajišťuje firma BMT Tiskárna Karlovy Vary.
Pro více informaci, volejte na 602 414 816 a nebo napište na tiskarna.bmt@volny.cz
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JEHLIČNATÉ     LISTNATÉ.
PALIVOVÉ DŘEVO

METROVÉ   ŠPALKOVÉ   ŠTÍPANÉ..

PALIVOVÉ ŠPALÍKY DO KOTLŮ
velká výhřevnost s delší hořivostí

tel.: 606 947 893   731 565 404.

     
   1prm    1prm    1prm   1prm   
  v provedení dl.100cmv  provedení  dl.50cm v provedení dl.33cm v provedení štípaném
BŘÍZA     900,-     940,-     980,-   1030,-
PLATÍ  DO 31.05.2013 - při odběru nad 20prm sleva 500,- Kč - při odběru nad 20prm doprava zdarma do 25km
DUB/BUK  1100,-   1130,-   1160,-   1190,-
PLATÍ  DO 31.05.2013 - při odběru nad 20prm sleva 500,- Kč - při odběru nad 20prm doprava zdarma do 25km
SMRK     800,-     850,-     900,-     950,-
PLATÍ  DO 31.05.2013 - při odběru nad 20prm sleva 500,- Kč - při odběru nad 20prm doprava zdarma do 25km
DOPRAVA - vzdálenost do 15 km 500,- vč. 21% DPH, vzdálenost do 25 km 800,- vč. 21% DPH Jednou jízdoa maximálně 10prm dříví.  
 

Ideální použít 1 nebo 3 přílohu a doupravit. 2 je nejstarší. Určitě si poradíte. když to půjde prosím o zaslání korekce.

Jen pro upřesnění prosím doplnit sk D za 13 500,- Kč Novinka .
Zrušit nově otevřená pobočka Ostrov  a pouze napsat autoškola Golem Karlovy Vary a Ostrov,
popřípadě někam do spodní části doplnit adresy poboček. 
pobočka K.Vary : Závodu Míru 70, Stárá Role
                 Ostrov : Hlavní 714, vedle GE money Bank
B za 7 500,- Kč
A za 5500,- Kč
C za 12 500,- Kč
C+E za  5 500,- Kč
B+E za 4 000,-

Když bude potřeba volejte.

sk. B
sk. A
sk. C
sk. D 
sk. C + E
sk. B + E

7 500,- Kč
5 500,- Kč

12 500,- Kč
13 500,- Kč

5 500,- Kč
4 000,- Kč

pobočky:

Karlovy Vary, Závodu Míru 70, Stárá Role
Ostrov, Hlavní 714, vedle GE money Bank

NEW

www.autoskolagolem.cz
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ofsetový tisk, malonákladový
nejlevnější v Karlových Varech

výroba reklam a reklamních poutačů
veškeré grafické uspořádání
letáky, prospekty – barevné

vstupenky, stravenky,
ochrana proti zneužití

knihtisk, tisk na ruční papír
samopropisovací bloky, klížené i šité

včetně číslovaní a perforace
klasický malonákladový tisk

při zavolaní spočítané ceny do 15 minut

BMT TISKÁRNA
KARLOVY VARY

Tiskneme, razíme, sekáme, číslujeme, perforujeme

Varšavská 2
360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 228 089
Fax: 353 228 719
Mob.: 602 414 816
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LIDOVÝ SNÁŘ
Na odbírku za 59,-Kč

včetně poštovní a balení.

Kontakt:
BMT Tiskárna
Karlovy Vary

Tel.: 353 228 089
Fax: 353 228 719

Mobil: 602 414 816
e-mail: tiskarna.bmt@volny.cz

kaprařina   přívlač   plavaná   feeder
lov sumců   mořský rybolov

Pondělí - Pátek  9:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00 hodin,  Sobota  9:00 – 12:00 hodin

těšíme se na Vaši návštěvu

www.snaminaryby.cz

PIVOVAR

restauracena BLBYM místěGiSant

GPS: 50°14'0.828" N, 12°51'26.65" E

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY RYBÁŘE
KARLOVY VARY - RYBÁŘE

Sokolovská 112/81
360 05 Karlovy Vary - Rybáře 
tel.: 353 449 803, 734 850 377
e-mail: info@rpkv.cz
http: www.rpkv.cz
e-shop: www.snaminaryby.cz

kompletní nabídka sortimentu pro:

Zboží za internetové ceny...!
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