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 Dne 30. dubna 2011 se v Nové Roli, Mezirolí i Jimlíkově již tradičně usku-
tečnilo stavění májky spojené s pálením čarodějnic. I přes zpočátku nepřízni-
vé počasí se na akci sešla spousta lidí, za což jsme velice rádi. Děkujeme všem 
dobrovolníkům z řad hasičů, členů TJ a zastupitelstva, kteří nám přišli pomo-
ci 23. 5. při vytěžení stromu a palivového dřeva.

A následně všem těm dětem a dospělým, kteří se postarali o to, aby všech-
no klaplo a aby ve všech částech obce byla tato akce úspěšná, zábavná a ne-
zapomenutelná.

Stavěli jsme májku, pálili čarodějnici...

Pomocníci nakládají májku na valník. Piráti tančili pod vedením M. Šímové a M. Duškové.

Dne 21. května 2011 se prostranství u Novorolského rybníka zaplnilo lidmi 
a v 16.00 hodin se rozjel program Valchy 2011.

Vystoupily skupiny Alison, Drc, KV Express, Bankrot, Petr nebo Pavel, Petr 
Kůs a Fámy, Nová sekce a BG4 s Tomášem Randuchem.

Krásné počasí, skvělá hudba, dobré jídlo a pití, spousta fajn naladěných lidí 

- co více jsme si mohli přát. Akce byla úspěšná, lidé se bavili dlouho do noci 
a všichni už se těšíme na další ročník tohoto hudebního festivalu.

Poděkování patří také sponzorům akce: Sokolovská uhelná, a.s., Ligneta, 
s.r.o. a měsíčníku Kamelot za mediální podporu.

Za členky KK Miluše Dušková

Valcha 2011: Skvělá hudba, lidé i počasí

Vše zahájila skupina Alison.

Skupina KV Express.

Největší úspěch měla skupina Petr nebo Pavel.

Závěr patřil Tomáši Randuchovi a BG 4.
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Blahopřejeme 
všem obyvatelům 

Nové Role, Mezirolí 
a Jimlíkova, kteří se na-
rodili v měsíci červenci 
a srpnu, zvláště pak ju-
bilantům, kteří oslaví 
své 75., 80., 85. naro-
zeniny a více. Tyto jubi-
lanty navštívíme s bla-
hopřáním a předáme 
dárkový balíček.

Karel Vrchlavský
Božena Urbánková
Melanie Rokosová
Anna Fošumová
Anna Kalabusová
Václav Šašek
Ladislav Zejmon
Helena Procházková
Jiřina Hahnová
Marie Zelenková
Jiřina Kliková
František Fedra
Marie Lubasová
Zdenka Kvasničková
Marie Sedláčková

Vítáme děti
do života

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození
vašeho dítěte:

Matyáš Hlavatý
Tadeáš Litomiský
Terezie Kroulíková
Tereza Špatenková
Šimon Karliczek

Všem dětem přejeme hodně zdraví a ra-
dostné dětství.

OSlAVy PODZiMNíhO SháNěNí DOByTKA
DO úDOlí V MüNSTERTAlu

Autobus bude vypraven z Rittersgrünu, pro účastníky z Nové Role přijede do Nové Role. 
Odjíždět se bude v pátek 30. září, návrat bude v pondělí 3. října 2011.

Náklady na ubytování se snídaní a jízdné budou cca 150 EUR, tj. asi 3 800 Kč. Přihlásit se 
je možno v podatelně Městského úřadu.

GYNEKOLOGICKÁ
ORDINACE
Informace

Ordinace v Nové Roli od 12. 7. do 30. 8.
 úterý dopoledne od 7.30 do 11.30 hodin

od 1. do 19. září dovolená
od 21. září vždy středa 7.30-16.30 hodin

tel. kontakt (v době ordinačních hodin)
602 284 275, email: m.nes@tiscali.cz

webová presentace ordinace, kde je
návod na internetové objednávání 

(v sekci aktuality): 
www.lekar.zdravcentra.cz/miloslav.nesyba

Daň z nemovitosti, tj. ze staveb a pozemků, je 
splatná na zdaňovací období (kalendářní rok) 
vždy nejpozději do 31. května daného roku na účet 
místně příslušného správce daně (Finančního 
úřadu) dle katastrálního území nemovitosti. 

Při změně vlastníka nemovitosti se podává 
k místně příslušnému správci daně do 31. ledna 
následujícího roku po převodu nemovitosti daňo-
vé přiznání. Nepodání přiznání je nyní nově pod 
sankcí ve výši 500,- Kč.

Daň z nemovitosti je 100% příjmem obce, pro-
to obce dostaly ze zákona možnost stanovit míst-
ní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na 
území své obce obecně závaznou vyhláškou. Ma-
ximální výše koeficientu činí 5.

Naše obec s účinností od 1. 1. 2009 zavedla 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008 jeden míst-
ní koeficient pro celé území na všechny nemovi-
tosti, a to koeficient 2.

Při změně výše koeficientu se daňové přiznání 
nepodává, správce daně provede navýšení auto-
maticky. 

Připomínám občanům, aby si zkontrolovali své 
daňové povinnosti, zejména při převodu zahrá-
dek a garáží, aby předešli zbytečným sankcím od 
finančního úřadu. Kateřina Černá, vedoucí

ekonomického odboru MěÚ NR 

POTŘEBuJETE
BRÝlE?

Společnost OPTIK ART, s.r.o.
vám pomůže.

PŘIJEDEME  K VÁM
Změříme váš zrak, doporučíme a zhotoví-
me vám kompletní brýle dle vašich potřeb.

KDY?
 V ÚTERÝ 19. 7. 2011

OD 11.00 DO 15.00 hod.

KDE?
V KULTURNÍM DOMĚ V NOVÉ ROLI

Daň z nemovitosti

7-8/2011

Vážení spoluobčané,
vychází další číslo Novorolského zpra-

vodaje a já si dovoluji napsat pár řádek. 
Především vám všem přeji teplé léto. 
Odpočívejte, ať načerpáte spoustu ener-
gie.

Dovolte mi, abych vás informovala, že 
proběhl zápis do MŠ a slavností louče-
ní se žáky 9. třídy ZŠ. Všem příštím prv-
ňáčkům v ZŠ, MŠ i SŠ přeji, aby do nové 
životní etapy „vykročili“ štastně, plni 
elánu a radosti. Učitelům, vychovate-
lům, zaměstnancům knihovny, DDM a 
vedoucím kroužků děkuji za jejich lásku, 
obětavost a vstřícnost při práci s dětmi v 
letošním školním roce. Přeji všem krás-
né prázdniny, aby se 1. září sešli odpoča-
tí, plní energie do další práce.

Co je společné pro všechny školská za-
řízení? Chybí sportovní hřiště. Děti ze 
ZŠ nemají kde trávit hodiny tělesné vý-
chovy. Společným úsilím všech, kteří 
pracují s dětmi a vnímají děti jako prio-
ritu, prosadíme vybudování hřiště. Tě-
ším se na spolupráci a podněty.

Jitka Pokorná,
místostarostka města
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Sdružení měst a obcí kaolinu
pořádá v termínu
30. 7.-6. 8. 2011

česko-německo-polský
letní tábor

pro děti a mládež
ve věku 12-17 let

Letos se pobyt uskuteční
v Nové Roli. Cena: 2 040 Kč
Ubytování zajištěno v TIC.

Možnost účasti formou příměstského 
tábora bez ubytování za 1 000,- Kč.

Přihlášky si můžete
do 18. července 2011

vyzvednout na MěÚ Nová Role 
v kanceláři č. 10.

Bližší informace na telefonním 
čísle 353 176 316

Městský úřad Nová Role, správní odbor, pra-
coviště podatelny vede evidenci nálezů. Každý 
nález je uschován po dobu 6 měsíců.

Jestliže se přes učiněná příslušná opatření ne-
podaří zjistit vlastníka nálezu, k nálezu se rov-
něž v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od jeho 
odevzdání nepřihlásí vlastník, připadají tyto ná-
lezy marným uplynutím lhůty stanovené záko-
nem č. 359/2005 Sb a § 135 Občanského záko-
níku do vlastnictví města. 

Nalezené doklady (občanský průkaz, ces-
tov ní pas, bankovní karty...) se předá-
vají příslušnému úřadu, který je vydal.  
Vyzvednout si nalezenou věc lze pouze osobně 
po identifikaci a podepsání záznamu na poda-
telně Městského úřadu v Nové Roli ve dnech

Po, St od 7.00 do 17.00 hod.
Út, Čt, Pá od 7.00 do 14.30 hod.

polední přestávka 11.45-12.15 hod.
Oznamujeme, že v poslední době byly předá-

ny na podatelnu hlavně svazky klíčů, mobilní te-
lefony, klíče od aut apod.  Přijďte se podívat, zda 
některé nalezené věci nejsou vaše.

 Bohdana Fedorová,
správní odbor - podatelna, tel.  353 176 311

Adresa: Městský úřad Nová Role,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Matriční obvod tvoří k. ú. obcí a jejich částí: Nová 
Role, Mezirolí, Jimlíkov, Děpoltovice, Nivy, Božiča-
ny.
- přijímá oznámení o narození, provádí zápis do 
knihy narození a vystavuje rodný list dítěte naroze-
ného v matričním obvodu
- přijímá oznámení o prohlídce zemřelého, prová-
dí zápis do knihy úmrtí a vystavuje úmrtní list osoby 
zemřelé v matričním obvodu
- přijímá doklady k uzavření manželství, zajišťuje 
obřad uzavření manželství v matričním obvodu 
- provádí zápis o uzavření manželství v matričním 
obvodu a vystavuje oddací list
- přijímá žádosti o vystavení Osvědčení pro uzavře-
ní církevního sňatku v matričním obvodu, 
- přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku 
v matričním obvodu
- přijímá žádosti a vystavuje Osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství v cizině
- přijímá žádosti o zápis matričních událostí obča-
nů ČR v cizině: narození, uzavření manželství nebo   
úmrtí, k provedení zápisu do zvláštní matriky vede-
né Úřadem Městské části Brna a vydání 
  českých matričních dokladů
- přijímá žádosti ke zjištění státního občanství ČR 
a žádosti o vydání osvědčení o státním občanství 
ČR
- přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy 
do matriční knihy
- přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení ne-
zletilého dítěte
- přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení zle-
tilého občana
- přijímá oznámení o užívání české podoby cizoja-
zyčného jména
- přijímá oznámení o znovupřijetí předchozího pří-
jmení po rozvodu
- přijímá prohlášení o volbě druhého jména
- přijímá žádosti a vystavuje duplikáty matričních 
dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) osob 
zapsaných v matričních knihách matričního obvo-
du 
- provádí zápisy o určení otcovství souhlasným pro-
hlášením rodičů k nenarozenému nebo k narozené-
mu  dítěti
- přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení 
jména pro osvojence 
- přijímá žádosti o nahlédnutí do matričních knih, 
vydává výpisy z matrik

- přijímá žádosti o vystavení občanského průkazu
- přijímá ohlášení o ztrátě, odcizení a poškození ob-
čanského průkazu
- vydává Potvrzení o občanském průkazu
- přijímá nalezené občanské průkazy a další naleze-
né osobní doklady, doklady po zemřelé osobě
- přijímá občanské průkazy do úschovy
- provádí ověřování – legalizace podpisů a vidima-
ce listin
- provádí oznamovací povinnosti dalším orgánům 
a institucím (soudy, ČSÚ, ČSSZ, ÚZIS zdravotní 
pojišťovny a matriční úřady)  
 - zadává změny do Informačního systému evidence 
obyvatel při narození, úmrtí, uzavření manželství.

Při vyřizování matričních záležitostí vezměte vždy 
doklady totožnosti. Jaké další doklady se předklá-
dají. 
Narození dítěte -  oznámení o narození dítěte, rod-
né listy rodičů, oddací list rodičů. Popř. rozsudek 
o rozvodu (matka dítěte k určení otcovství, do 300 
dnů od nabytí právní moci rozvodu se zapisuje jako 
otec dítěte bývalý manžel matky). Rodné listy vysta-
vuje matrika, kde se dítě narodilo, rovněž duplikáty.
 Uzavření manželství - rodné listy snoubenců popř. 
rozsudek o rozvodu. Cizozemské doklady musí být 
přeložené do českého jazyka českým soudním tlu-
močníkem. Cizinci předkládají potvrzení ze svého 
domovského státu o právní způsobilosti k uzavře-
ní manželství, nebo potvrzení o stavu a pobytu, dále 
potvrzení o povolení pobytu v ČR vydané cizinec-
kou policií ČR nejdříve 7 dní před konáním obřadu. 
Pokud cizinec neovládá ČJ, musí být přítomen čes-
ký soudní tlumočník. Uzavření manželství s cizin-
cem je zpoplatněno 2 000,- Kč. Předkládají se také 
rodné listy společných dětí.
Chcete-li uzavřít manželství mimo termín nebo 
místnost stanovenou radou města je nutné po-
dat žádost se souhlasem majitele místa, dokladem 
o vlastnictví a uhradit správní poplatek 1 000,- Kč.
Při úmrtí předkládají pozůstalí příslušnému ma-
tričnímu úřadu rodný list a občanský průkaz po-
případě oddací list zemřelého. Tyto doklady slouží 
k ověření podkladů pro zápis do matriky a vystave-
ní úmrtního listu.
Při jakékoliv matriční události nebo žádosti o vysta-
vení duplikátu se obracejte na matriku v místě, kde 
se událost stala. 
 E. Lachmanová, matrikářka

7-8/2011

Agenda Matričního úřadu Nová Role

Ztráty a nálezy

PRODEJ PC
Město Nová Role nabízí k odkoupení

PC z roku 2002
Technické parametry: CPU Intel Celeron 2,8 GHz
            RAM 768 MB
            HDD 80GB
            OS Windows XP  Professional

Cena k odkupu je minimálně 500,- Kč. 
Zájemci mohou volat na tel. č. 353 176 316 nebo se osobně 

informovat na správním odboru MěÚ Nová Role

iNFORMACE
S účinnosti od 1. 7. 2011 se 

zvyšuje sazba za kopírovací 
služby prováděné na podatel-
ně městského úřadu pro ve-
řejnost:
Formát A4 jednostranně 4 Kč
  oboustranně 6 Kč
Formát A3   jednostranně 8 Kč 8
  oboustranně 10 Kč
Ceny jsou včetně 20 % DPH.



Svátek slovanských věrozvěstů Cyri-
la a Metoděje slavíme u nás v Čechách 
každoročně 5. července, od roku 2000 
je  dokonce státním svátkem.

Pravoslavní křesťané však s tímto da-
tem nesouhlasí. A to proto, že neodpo-
vídá žádnému historickému odkazu ze 
života obou bratří. Podle pravoslavné 
tradice přišli bratři ze Soluně na Velkou 
Moravu na jaře roku 863. Jarem se tou-
to tradicí míní 11. květen. 

Můžeme se však setkat i s názorem, 
který ve stanovení data na 5. července 
spatřuje snahu Římskokatolické círk-
ve zastínit velkou osobnost Mistra Jana 
Husa. 6. července 1415 byl Mistr Jan 
Hus upálen a tento den je v České re-
publice také státním svátkem. V pro-
testantském i evangelickém prostře-
dí je Mistr Jan Hus respektován nejen 
jako člověk stojící na straně pravdy, ale 
také jako světec.

V našem kalendáři najdeme celkem 
šest státních svátků, z nichž dva se úzce 
dotýkají tradice Římskokatolické círk-
ve. Je to právě již zmíněný svátek Cyri-
la a Metoděje a 28. září si pak připomí-
náme na Den české státnosti památku 
svatého Václava, hlavního patrona čes-
ké země.  

Soluňským věrozvěstům, stejně jako 
Mistru Janovi, se dnes v učebnicích dě-
jepisu, českého jazyka a společenských 
věd neupírají zásluhy o rozvoj naší kul-
turní tradice, kterou je míněno neje-
nom šíření křesťanství na našem úze-
mí, ale také péče o náš národní jazyk. 
Živou otázkou však je, nakolik součas-
ná politika, školství i křesťanské círk-
ve v naší zemi usilují navázat na odkaz 
těchto našich předků, a to bez sledová-
ní pokleslých ideologických schémat. 

Nevím, je-li nějaký Bůh. Věřím však 
společně s Cyrilem a Metodějem, stej-
ně jako s Mistrem Janem Husem, že ži-

vot člověka není dílem náhody a že ži-
vot i učení člověka Ježíše, ve víře titu-
lovaného Kristus, nás lidi dosud sta-
ví před otázku rozhodnout se, pro jaký 
smysl života jsme ochotni nejen žít, ale 
také umřít.

Soluňští bratři se na svou misi pečli-
vě připravili. Byli přesvědčeni, že kaž-
dý člověk má nárok vyslechnout si ra-
dostnou zvěst (evangelium) v tako-
vém jazyce, který je mu srozumitelný. 
A proto vytvořili ještě před příchodem 
na Velkou Moravu nové písmo - hlaho-
lici, kterou zaznamenávali bohoslužeb-
né texty ve staroslověnštině. Rozum 
a víra nestojí proti sobě, nýbrž se vzá-
jemně doplňují. 

Cyril a Metoděj, později i Mistr Jan, 
byli nejen inteligentními, ale ve své 
době také velmi vzdělanými muži. Ob-
divuji, že svůj talent a um nezúročili vý-
hradně ve svůj prospěch, nýbrž v pro-
spěch budoucnosti.

Rozhodli se tito tři muži správně? Na 
tuto otázku odpovídáme každý z nás. 
Nikoli tím, že si více či méně okáza-
le připomeneme, komu vděčíme za to, 

že máme dva letní státní svátky. Dale-
ko více jde o to, abychom si přiznali, že 
máme volbu. Buď svůj um, své myšlení 
a snažení podřídíme vlastním, po hří-
chu egoistickým cílům, anebo si všim-
neme, že naše štěstí je závislé na tom, 
jak se cítí a jak žijí lidé kolem nás a že 
i my neseme odpovědnost za budouc-
nost našich potomků. 

Je tato myšlenka utopií? Možná ano. 
Ovšem pokud uvážíme, že dodnes ži-
jeme a čerpáme z odkazu a díla mužů 
z dávné minulosti, jsem hluboce pře-
svědčen, že zlehčování a podceňování 
snah a životů Cyrila, Metoděje a Mistra 
Jana Husa naši potomci jednou shle-
dají jako něco, čeho si nemohou vážit. 
A to přeci nechceme. 

Papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 
1980 soluňské bratry za spolupatrony 
Evropy. Své rozhodnutí odůvodnil ne-
jen zásluhami bratří o kulturu, ale také 
snahou o jednotu Církve východní se 
západní. Papež také vyjádřil přesvědče-
ní, že solunští bratři ukázali správnou 
cestu ke sjednocení Evropy.

Vladimír Müller,  farář ŘKC
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Zástupci města navštívili paní Danielu Krejčo-
vou u příležitosti jejího významného životního 
jubilea.

Cyril, Metoděj a Jan

Manželé hamáčkovi oslavili 55. výročí svatby.

7-8/2011

Zástupci města blahopřáli jubilantům

hlaholice

Jak dopadl 
zápis v MŠ

K 10. 6. 2011 si přihlášku do 
naší mateřské školy vyzvedlo 50 
rodičů.

Z tohoto počtu se 2 rodiče již ne-
ozvali, 2 přihlášku stornovali.

Přijato bylo 37 dětí.
Nepřijato bylo 9 dětí. Z toho 3 

děti mladší tří let dosáhnou tří 
let (jedno v prosinci 2011, dru-
hé v květnu 2012 a třetí v dub-
nu 2012 - navíc u tohoto dítěte je 
matka na rodičovské dovolené do 
čtyř let věku dítěte tj. do dubna 
2013).

 K dnešnímu dni je v MŠ zapsá-
no 108 dětí. Nejvyšší, podle záko-
na možný, je počet 24 dětí na tří-
du, při udělení výjimky povolené 
Radou města je možné zapsat na 
třídu maximálně do počtu 28 dětí, 
není-li stanovena nižší stavební 
kapacita. Tuto výjimku nám měs-
to povolilo.

Nižší stavební kapacitu máme 
u jedné třídy „Myšek“ - 25 dětí.

To znamená, že máme rezer-
vu jednoho místa. Toto místo je 
rezervou pro dítě předškolního 
věku.

Bohumila Matuščáková,
Ředitelka MŠ Nová Role

Dodatek - 13. 6. 2011 si vyzvedla 
přihlášku do naší MŠ matka před-
školního dítěte s odkladem školní 
docházky, která se stěhuje do Nové 
Role. To znamená, že v MŠ nebude 
již ani jedno místo rezervy.

Termíny
uzavření
školek

o prázdninách
MŠ Nová Role

25. 7.-19. 8. 2011

27.-30. 12. 2011
MŠ Mezirolí

11. 7.-15. 8. 2011 
23.-30. 12. 2011
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Pokaždé, když se blíží konec 
roku, rozumí se samo sebou, že 
je třeba alespoň malé ohlédnutí. 
A tak i my na konci školního roku 
hodnotíme a rekapitulujeme.

Sečteno a podtrženo, nebylo 
toho málo, co jsme společně pro-
žili, vyzkoušeli a získali.

V průběhu celého roku jsme 
společně slavili narozeniny, vý-

znamné dny roku i svátky, zkou-
šeli si své dovednosti při vaře-
ní, experimentovali, zkoumali, 
zjišťovali... Hodně nových a zají-
mavých poznatků nám dokáza-
ly zprostředkovat návštěvy, které 
za námi do školky přišly - divadel-
ní soubory, myslivci, zástupci po-
licie, chovatelé zvířat.

Ale i my jsme za novými poznat-

ky vyráželi - navštívili jsme ZŠ, 
ZUŠ, farmu Kozodoj, rybáře, zpí-
vali jsme na adventních koncer-
tech i v DPS, bojovali o medai-
le na olympiádě mateřských škol 
v K. Varech i na hřišti u fotbalis-
tů v Nové Roli, někteří předškolá-
ci absolvovali noční stezku odva-
hy a spaní v MŠ.

Ještě nás čekají výlety do ZOO 

Chomutov, na Pohádkovou za-
hrádku ve Františkových Lázní 
ch a na závěr i rozloučení s před-
školáky - „Pasování na školáka“.

Zdaleka nelze popsat veškeré 
aktivity, prožité v průběhu škol-
ního roku. Pro ilustraci přikládá-
me malé fotoalbum. Jen se podí-
vejte… D. Schwarzová,

učitelka MŠ Nová Role

Co vše jsme prožili v naší mateřské škole?

7-8/2011



listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011 

6

Víte, že i sluníčko má svůj svátek? 
Připadá na 3. května a lidé na celém 
světě si tento den připomínají, jak je 
pro ně důležité. Vždyť bez sluníčka by 
nebylo ani světlo, ani teplo a nevyrá-
běla by se sluneční energie. 

Žáci 1. stupně přišli tento den ve 
žlutém a sluníčky vyzdobili celou ško-
lu. Zamysleli jsme se s žáky nad tím, 
co všechno vidí sluníčko na své nebes-
ké pouti, na co vzpomíná, co si přeje. 
Slavili jsme malováním, společným 
zpíváním v tělocvičně, tancem, cvi-
čením jógy (Pozdrav slunci), plněním 
„slunečních úkolů“ - prostě jsme si to 
se sluníčkem pořádně užili.

Den s rybáři na Bouchalce vyvrcholil chytáním ryb

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 se žáci 3. A a 3. B zúčastnili Dne s rybáři. Pro děti byl připraven pestrý program spojený s opékáním buřtů, 
kresbou na chodník a prohlídkou celého areálu Na Bouchalce. Vyvrcholením bylo vlastnoruční chytání ryb. A toto jsou naše úlov-
ky. Rybky však neskončily na talíři, ale opět v rybníku.

Žáci 4. A si vyjeli do městečka Rittersgrün. Viděli, jak vypadá projektové vyučování 
v Německu a mohli si zazávodit o pěkné ceny. Nakonec navštívili muzeum železnice.

Koncert v ZuŠ

V úterý 14. 6. pro nás připravili učite-
lé a žáci ZuŠ v Nové Roli nádherný kon-
cert. Děti ukázaly, jak jim jde hra na růz-
né nástroje, zazpívaly nám a úžasným zá-
žitkem pro nás bylo vystoupení orchest-
ru Červení panteři. Děkujeme!

Mezinárodní závody

Stránku připravily paní učitelky 1. stupně

7-8/2011

Žáci přivítali Den Slunce vyzdobenou školou



V pátek 3. června proběhl ve spor-
tovním areálu Fotbalového klubu 
Nová Role již 8. ročník Sportovního 
dne dětí.

Jako každý rok se Sportovního dne 
zúčastnily děti z mateřských škol 
v Nové Roli, Božičanech a Mezirolí 
v počtu 96 dětí, dále 1. stupeň základ-
ních škol v Nové Roli a Božičanech 
v počtu 174 dětí.

Sportovní den byl rozložen do těch-
to akcí: děti mateřských škol zdoláva-
ly různé překážky a dovednost s fotba-
lovým míčem, 1. stupeň základních 
škol měl dva fotbalové turnaje star-
ší a mladší kategorie, jejichž pořadí 
skončilo takto:

STARŠí
1. místo 5. A N. Role
2. místo 4. A N. Role
3. místo 3. B N. Role
4. místo 5. B N. Role
5. místo 3. A N. Role
6. místo 3.-5. tř. Božičany

MLADŠí 
1. místo 2. A N. Role
2. místo 1. B N. Role
3. místo 1.-2. tř. Božičany
4. místo 1. A N. Role

Celý sportovní den proběhl úspěšně, 
počasí bylo velmi příznivé a myslím, 
že většina účastníků byla spokojena.

Zajímavým zpestřením dne byla 
vozba dětí na žacím traktoru. I na příš-

tí rok už máme připraveny nové soutě-
že. Dále se omlouváme za počítačové-
ho šotka, který zanechal tiskovou chy-
bu na vydaných diplomech. Diplo-
my jsou již opraveny a budou předány 
účastníkům turnaje. 

Poděkování za uskutečnění tohoto 
projektu patří Karlovarskému kraji, 

Městu Nová Role, Sokolovské uhelné, 
a. s., Thun 1794 a. s. a velké poděko-
vání patří též pořadatelům, především 
p. R. Maxovi, B. Michalovi, J. Kvapilo-
vi, J. Vaverkovi, A. Komárkovi, J. Háj-
kovi, a S. Krupičkovi ml. 

 Roman Mokrusch,
místopředseda FK Nová Role

listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011 

7

FK Nová Role uspořádala Sportovní den dětí

Na závěr školního roku se žáci těší 
i kvůli tomu, že je to čas školních 
výletů a škol v přírodě. Na prvním 
stupni vyjely na „školandu „všechny 
třídy, na druhém jen žáci 6. A. 
Cílem byly Krušné hory, Šumava, 

Jindřichohradecko, ale nejvíce 
tříd vyrazilo do oblíbené lokality 
Jizerských hor.

Je třeba pochválit hlavně prv ňáč-
ky, kteří sice vyjeli na kratší dobu, ale 
zvládli cestu vlakem až do Liberce, 

vydrželi několik nocí bez maminek 
a byli bezvadní.

Našli středověký poklad na hradě 
Jestřebí, splnili spoustu úkolů, vy řá-
dili se v lunaparku v areálu Babylon 
Liberec, vykoupali se ve skalách 

a dokázali si i sami připravit jídlo na 
ohni.

Podívejte se na ty šikuly. Příště se 
těšte na další třídy (v době uzávěrky 
ještě nebyly snímky k dispozici). 

PaedDr. Miluše Dušková

V červnu nastal pravý čas na výlety a školy v přírodě

Prvňáci při výpravě za pokladem na hradě Jestřebí a v lunaparku libereckého Babylonu

7-8/2011



Dne 11. 6. 2011 se v areálu hasičárny konal Den 
dětí. Nejdříve nám mladí hasiči z Nové Role ukáza-
li dvojboj a požární útok. Myslím, že se jim to povedlo.
 Potom děti přivítal areál vyzdobený pohádkovými po-

stavičkami, kde si vyzkoušely své dovednosti na osmi 
stanovištích. Opékaly se vuřty, malovaly obrázky,  počasí 
nám přálo a tak si myslím, že to bylo krásné odpoledne.
Za to musím poděkovat všem hasičům, kteří se na akci 

podíleli a hlavně sponzorům, kterými jsou: Sokolovská 
uhelná, a.s., Thun 1794, a.s., Lincoln Chodov, Měs-
to Nová Role, Jitka Pokorná, Plzeňský Prazdroj, a.s., 
Česká spořitelna, a.s. Nová Role, SVOP Nová Role, 
GB-comp, Aleš Hoch, Technorol, s.r.o., Grill bar Mirka 
Janochová, Anna Jílková, bar U Jezevce, JITO - Koda-
jek, lékárna Čtyřlístek, Swietelsky stavební s.r.o, Blan-
ka Stachová, Van Hoan Tran, Večerka pí. Chvojková.
  Za SDH N. Role Anna Kejvalová st.
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Dům dětí a mládeže v Nové Roli uspořádal v sobo-
tu 4. června již tradiční akci k Mezinárodnímu dni 
dětí - Cestu pohádkovým lesem. 

Této akce se účastní pravidelně okolo 300 dětí. Ji-
nak tomu nebylo ani v letošním roce. Kolem půl sed-
mé ráno se začali po městě trousit chlapci a děvčata 
v pohádkových kostýmech. Mohli jste potkat vlka, 
Červenou Karkulku, Harry Pottera, víly, ale také 
prince a princeznu nebo kouzelnice. Na stanoviš-
tích jsme měli osmdesát dětí a dospělých, kteří byli 
převlečeni za pohádkové postavy. 

V letošním roce nám počasí přálo hned od začát-
ku. Před  Domem dětí a mládeže v Nové Roli od rána 
panovala výborná nálada. Naložily se kulisy a moh-
lo se vyrazit do lesa. Na všech stanovištích se připra-
vovaly  malované obrázky, pomůcky a samozřejmě 
sladké nebo věcné odměny.

Všechny děti musely do lesa projít pekelnou brá-
nou a svým podpisem slíbit, že se budou v lese cho-
vat slušně. Po celé trase se ozývaly hlasy dětí, kolem 
pekla jsme slyšely i dětský pláč. Naši „pekelníci“ 
byli opravdu strašidelní. Dětem se líbilo ve Šmoulí 
vesničce, kde je čekalo mnoho úkolů. U Perníkové 
chaloupky děti dostaly krásné perníčky, které nám 
upekla p. Lenka Svobodová. Na konci čekal hloupý 
Honza s mámou, která měla pro děti výborné buch-
ty od p. V. Tiché a p. Lorincové.

Děti si z lesa odnášely plné baťůžky, a to jen díky 
sponzorům, kteří nás ani v letošním roce nenecha-

li bez příspěvků. Největšími sponzory byly Karlo-
varské minerální vody MATTONI, Výškové práce 
SOVA, RENAULT Auto Mudra s.r.o., Thun 1794 
Nová Role, Sedlecký kaolin Božičany a THERMAL 
FK. Vary.

 Pro všechny děti i dospělé, kteří jsou na stanoviš-
tích, to není lehké dopoledne. Je to práce náročná. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat LH Thermal- 
JUDr. J. Pavlovi a p. J. Lichnovskému, kteří pro naše 
pohádkové postavy nechali připravit svačinu na celý 
den a na konci akce na ně čekal výborný guláš.

Velké poděkování patří p. Rybárové a p. Rybáro-
vi, kteří se na konci akce postarali o rodiče. Děti i ro-
diče si opekli vuřty, občerstvili se a mohli si pose-
dět u ohně, který celý den udržoval p. Jindra. Velkou 
pomocí pro nás je každoročně pan Šindelář z TSM 
Nová Role a p. Ranš, kteří nám pomohou s odvo-
zem laviček a materiálu. Pan Šindelář nám upraví 
terén a zajistí dřevo.

Na konci pohádkového lesa čekal na všechny 
účastníky skákací hrad, což se líbilo určitě všem. 
Skákací hrad nám sponzorsky  zajistil p. Lichnov-
ský a děti byly u vytržení, že nemusí za tuto atrak-
ci platit.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na 
organizaci této pěkné akce podíleli - všem dětem 
i dospělým.

Už teď se těšíme na další akce, které budeme pro 
děti organizovat. DDM Nová Role

Den dětí u novorolských hasičů se vydařil

Pohádkový byl celý les



listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011 

9

7-8/2011

Jako každoročně i tentokrát se mezirolští hasiči sešli, aby uspořá-
dali dětský den. Letos jsme naplánovali celou akci na sobotu 4. 6. od 
15 hodin.

Před tím bylo třeba zajistit několik věcí, například občerstvení, 
hudbu, dostatek zábavy a krásné počasí. Dětský den pak už probíhal 
v poměrně hektickém tempu. Pro děti byly připraveny různé soutě-
že o ceny, mohly se svézt na koních i v hasičském voze. Podle mého 
skromného odhadu přišlo 50-60 dětí všech věkových kategorií.

V letošním roce jsem pozvali i živou hudbu, aby nám celý dětský 
den zpříjemnila. Tento rok všechno vyšlo perfektně včetně počasí 
a tak věřím, že si všichni tento den skvěle užili.

Po skončení dětského dne pokračoval celý program kácením máje 
a už víceméně volnou zábavou. Celou akci hodnotím jako velmi po-
vedenou. Perfektní občerstvení a živá hudba přispěly k úžasným zá-
žitkům a skvělé náladě.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhali při organi-
zování dětského dne. Ještě větší díky patří všem obyvatelům Meziro-
lí, kteří finančně přispěli na uspořádání dětského dne. Bez jejich po-
moci bychom nemohli uspořádat tak krásný dětský den. 

Martin Bíkl, starosta SDH Mezirolí

Dětský den v Mezirolí

Již potřetí za sebou pořádala naše 
MO Božičany závody v lovu ryb na 
udici na Vojkově rybníce.

Tentokráte to bylo  v sobotu 11. červ-
na. Závod byl zahájen startovním vý-
střelem v 6.00 hodin a zúčastnilo se 
ho celkem 48 soutěžících rybářů. Do 
jedenácté hodiny, kdy závod končil, 
vytáhli soutěžící rybáři z vody celkem 
299 ryb o celkové délce 6 177 cm.

Chytali se tedy převážně drobněj-
ší ryby, plotice, cejni, okouni  a men-
ší kapříci. Největším úlovkem byl kapr 
dlouhý 45 cm. Chytil jej Jaroslav Ši-
rochman mladší, za což byl odměněn 
vepřovou hlavou.

Vítězem závodů se stal Petr Sütto 
výsledkem 53 ryb o celkové délce 627 

cm. Za tento výkon byl odměněn po-
ukazem na týdenní ubytování pro dvě 
osoby v rybářském kempu na Zvíkov-
ci, dále libovým pleckem z vepříka 
a párem signalizátorů záběru.

Druhé místo obsadil Jan Kopčo s vý-
sledkem 33 ryb o celkové délce 400 
cm. Byl rovněž odměněn  poukazem 
na týdenní ubytování pro dvě osoby 
v rybářském kempu na Zvíkovci, dále 
pěknou krkovičkou z vepříka a rybář-
ským batůžkem.

Vepřovou kýtu a rybářský kufřík si za 
svůj výkon 17 ryb o celkové délce 396 
cm a tedy za třetí místo v soutěži odne-
sl Petr Kuča.

Další místa vybojovali:
4. Václav Mach (19 ryb, 316 cm)

5. Daniel Poula (10 ryb, 280 cm)
6. Josef Lexa (11 ryb, 236 cm) 
7. Radek Houser (7 ryb, 235 cm)
8. Jiří Klein (9 ryb, 223 cm)
9. Jiří Mika (11 ryb, 221 cm)
10. Jiří Králíček (9 ryb, 221 cm)
Všichni jmenovaní až do 10 místa si 

odnesli ceny z naporcovaného vepříka 
dle vlastního výběru, rybářské potřeby 
a čokoládové kapry apod.

Oceněna byla i jediná žena v sou-
těži - Lenka Bauerová a to mimo jiné  
i cenou od místostarostky města No-
váRole paní Jitky Pokorné, která se 
zúčast nila vyhlášení výsledků soutěže 
a předávání cen vítězům soutěže.

Děkujeme sponzorům akce: Hed-
vice Šestákové - Restaurace U Bivo-

je Vojkovice, Zdeňku Musilovi - Re-
kreační středisko Zvíkovec, Josefu Pe-
lantovi - Doupovské uzeniny, Lubošo-
vi Orlichovi - PEKOSA Chodov, Re-
stauraci Daliborka v Chodově, Zdeň-
ku Pokornému - MIPO Chodov, Du-
ong Ta Quocovi - Restaurace Slávia 
a K4 Chodov.

Dále děkujeme za vzorné cateringo-
vé služby Jiřímu Fíkovi Krieglsteino-
vi, Jaroslavu Obdržálkovi, Vlastimilu 
Šnajdrovi a Zdeňce Hrnkové. A dále 
všem ostatním členům MO, kteří se na 
přípravě závodů podíleli.

S pozdravem Petru zdar!
Jaroslav Šimek

Vítěz závodů v lovu na udici ulovil za pět hodin 53 ryb
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Město Nová Role nabízí k prodeji masérské vybavení:   •  Lehátko Jordan B2e Prima (pořizovací cena 33 075,- Kč)
  •  Židle Denta (pořizovací cena 5 490,- Kč) •  Terapeutická židle Swing (pořizovací cena 19 950,- Kč)

-  vše za 50 % pořizovací ceny, tzn. za 29 258,- Kč. Kontakt: 353 179 316 nebo e-mail: lenkazigovicova@novarole.cz 

7-8/2011

Z výsledků novorolských vzpěračů v soutěžích

úspěch v Plzni

Na Otevřeném přeboru Plzně 
si 23. dubna výborně vedla 
novorolská reprezentantka 
P. Kocurová (na snímku vlevo) 
v kategorii +69 kg - v dvojbo-
ji výkonem 70 (33+37) kg ob-
sadila 1. místo v soutěži žá-
kyň, 3. místo mezi juniorka-
mi a 6. místo mezi ženami.

Ve druhém kole 2. ligy družstev 
mužů, které proběhlo v Sokolově 7. 
května, předvedli vzpěrači TJ Nová 
Role soustředěný výkon, podložený 

řadou osobních rekordů v jednotlivých 
disciplínách.

Zvítězil favorit soutěže, družstvo GV 
Teplice. Za druhou Novou Rolí se na 

3. místě umístilo družstvo B. Sokolov 
„B“. Vedoucí B. Praha skončila až na 
4. místě. V průběžné tabulce po dvou 
kolech je Nová Role na 3. místě.

Muži se předvedli řadou osobních rekordů

VýKONY JEDNOTLIVCŮ
72,10           A. Chvojka 173 (73+100) 225,3671  Si
96,50          J. Nagy  250 (110+140) 281,3671
80,70          J. Valdman 150 (65+85) 183,4000*
100,30       J. Gajdoš  205 (95+110) 227,3245
 84,90         V. Mastný  245 (105+140) 288,7080
 81,30         M. Podšer  248 (113+135) 302,0640

TABULKA PO 2. KOLE
1. GV Teplice 2 894,8541 Si 19 bodů
2. B. Praha  2 688,0127 17 bodů
3. TJ Nová Role 2 589,3965 17 bodů
4. B. Sokolov „B“ 2 411,7473 15 bodů
5. L. Cheb  2 291,8415 12 bodů
6. R. Rotava „B“ 2 180,5049 10 bodů

V. Mastný - nadhoz 140 kg J. Nagy - nadhoz 140 kg M. Podšer - trh 113 kg

Na veteránském mistrovství republiky jednotlivců 
a družstev v Meziboří 17. 4. 2011 uspěli tři borci 
z Nové Role. Na stupně vítězů si stoupli V. Mastný, 
P. Molčan a K. Mrnuštík a oddíl vzpírání TJ Nová 
Role obsadil v soutěži družstev pěkné 8. místo mezi 
33 týmy.

Výkony a umístění novorolských závodníků
- údaje v pořadí: váhová kategorie, aktuální 
hmotnost a výkon v dvojboji celkem (trh + nadhoz) 
v kg.

KATEGORIE AG1 ( 35-39 LET)
do 85 kg: 
1. místo  V. Mastný
84,30 -  238 (101+137) 
do 105 kg:
3. místo  P. Molčan
95,30 - 190 (85+105)

KATEGORIE AG1 (60-64 LET)
do 94 kg:
2. místo  K. Mrnuštík 
85,80 -163 (74+89)

Na stupních vítězů: K. Mrnuštík (vlevo) skončil 
v kategorii 60-64 let druhý.

Tři závodníci se vrátili z MČR Masters s medailemi

Další členové novorolské výpravy (zleva Molčan, 
Podšer a Mastný) po závodech

Stránku připravil trenér A. Kocur
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Naše obec už několik let poskytuje občanům mož-
nost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize 
a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně 
jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových ply-
nů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám po-
skytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných 
elektrozařízení. 

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří to-
lik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce 
nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního auto-
mobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní 
vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla ana-
lýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na 
životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společ-
nost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní 
prostředí přínosný.

Studie posoudila systém zpětného odběru televi-
zorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyk-
lace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu nebo k jejich konečnému zneškod-
nění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na ži-
votní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány 

jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. 

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v po-
sledním čtvrtletí loňského roku vytřídili 19 televizí 
a 11 monitorů. Tím jsme uspořili 4 MWh elektřiny, 

88 litrů ropy, 22 480 m3 vody a 202 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o1 tunu CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 5 tun“, popsala konkrétní úspory pro životní pro-
středí paní Helena Šmídová, referentka odboru ži-
votního prostředí a výstavby. 

Když si uvědomíme, že například osobní automo-
bil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to im-
pozantní čísla. 

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize 
a monitory, přínos pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. 
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad ne-
vyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale 
nosí jej do sběrného dvora.  

Nyní jsme nově umístili pro občany v Mezirolí sta-
cionární kontejner k ulehčení sběru elektroodpadu 
s otočným boxem na baterie. Do kontejneru je mož-
né vhazovat malá elektrozařízení, například kláves-
nice, kalkulačky, mobilní telefony, rádia, elektrické 
hračky a podobně.

Naopak nepatří do nich televizory, počítačové mo-
nitory, zářivky a úsporné žárovky.

7-8/2011

Díky zodpovědným občanům jsme šetřili životní 
prostředí a umožnili další využití cenné suroviny

V posledním čtvrtletí roku 2010 občané odevzdali k recyklaci 9 televizí a 11 monitorů

Naše město Nová Role se stalo v letech 2006-
2010 účastníkem projektu „Biologické ošetření 
vodní nádrže Novorolský rybník“, který byl spolu-
financován z rozpočtu Karlovarského kraje. 

Cílem projektu bylo dlouhodobé zlepšení kvality 
vody v Novorolském rybníku. Náplní  projektu je:
• omezení míry eutrofizace nádrže
• potlačení rozvoje sinic
• úprava vlastností sedimentů a redukce jejich
 mocnosti
• zlepšení kvality vody
• celková revitalizace nádrže
• nastolení rovnováhy ve vodním systému.

Na samém začátku, již po prvních odborných 
měřeních vody rybníka a návazně i prohlídky na 
místě, se ukázalo, že se cíl projektu začal úspěšně 
naplňovat. Tolik obávané jedovaté sinice byly po-
tlačeny.

V projektu byl doporučen i další postup pro na-
stávající období, který ukládá způsob provádě-
ní průběžné kontroly nakládání s odpadními vo-
dami zejména v okolí nádrže, ale i v napájecí čás-
ti povodí.

Protože se v současné době začala množit pode-

zření na opětovné porušování povinností vlastní-
ků rekreačních chat při likvidaci splaškových vod 
z rekreačních chat, konkrétně se jedná o nelegál-
ní vypouštění obsahu žump ve večerních a noč-
ních hodinách do vod rybníka, opětovně upozor-
ňujeme, že tato činnost je nezákonná, poškozují-
cí všechny řádné uživatele a životní prostředí jako 
takové, bezprostředně pak kvalitu vody v našem 
Novorolském rybníce.

Město se proto rozhodlo učinit opatření, která 
povedou k blokaci tohoto nešvaru, a to v souladu 
se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zá-
kona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších nava-
zujících vyhlášek a nařízení v platném znění. 

Znovu proto zveřejňujeme několik údajů o žum-
pách. 

Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že 
musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat žádné od-
padní vody, je opatřena odvětráním, buď je beto-
nová nebo se vyrábí z plastu.

Výhodou žumpy je, že k ní nepotřebujete povole-
ní k vypouštění odpadních vod. Nevýhodou je, že 
musíte zajistit pravidelné vyvážení žumpy fekál-
ním vozem pouze na čističku odpadních vod, ide-

álně oproti dokladu o vyvezení.
Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pod-

le objemu akumulačního prostoru žumpy. Kdo 
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je 
také podle výše jmenovaného zákona na výzvu vo-
doprávního úřadu nebo České inspekce životního 
prostředí povinen prokázat jejich zneškodňování 
v souladu s tímto zákonem. 

Na základě zjištěných nedostatků budou obě in-
stituce osloveny k postupu podle zákona, proto 
vyzýváme všechny, jichž se to týká k neodkladné-
mu provedení nápravy. 

V případech nelegálního vypouštění odpadní 
vody do povrchové nebo podzemní vody ukládá 
příslušný vodoprávní úřad sankce fyzickým oso-
bám ve výši 1 000 až 50 000 Kč podle závažnos-
ti případu, stupně ohrožení životního prostředí 
nebo zdroje vody a ochoty dotčených občanů si-
tuaci řešit.

U právnických osob jsou pokuty mnohem vyšší, 
v nejzávažnějších případech mohou dosáhnout až 
do výše deseti milionů korun.

Helena Šmídová, referentka odboru
životního prostředí a výstavby

Důležitá informace pro občany: Opatření k likvidaci 
odpadních vod v lokalitě „u Novorolského rybníka“



Novorolský zpravodaj 7-8/2011 • Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role • Listovka městského úřadu, reg. č. 
834/99 – 12 • Redakční rada - předseda: Olga Lillová, členové: PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová • Počet výtisků: 1 750 • Dáno 
do tisku 28. 6. 2011 • Foto archiv • Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje městský 
úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.• Grafika, tisk a inzerce: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel. 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz

Cvičíme o i prázdninách
PO - jízda na kole, sraz 19.00 u ŠJ
ÚT - fitbally 17.50 /Lída/
posilovací cvičení 19.00 /Jitka/
 ST - zumba 19.00 /Jitka/
ČT - aerobik 20.00/ Štofi/

Cvičí se v DK Nová Role

Finanční poradenství

Miroslav Turek

Nádražní 280, 362 25 Nová Role

• analýza finanční situace a zajištění, odstranění zbytečných nákladů
• hypoteční úvěry, stavební spoření
• pojistná ochrana zdraví, rodiny, příjmů, majetku, odpovědnosti a vozidel
• penzijní připojištění
• investování a zhodnocování prostředků, aktivní tvorba rezerv
• dlouhodobá spolupráce s individuálním přístupem a péčí o klienta
• bezplatné konzultace
• NEMÁTE ČAS ANI CHUŤ SAMI NĚCO ŘEŠIT – PORADÍME VÁM

kancelář: Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
mobil: +420 603 555 529, e-mail: miro.turek@centrum.cz

Prodám nebytové
prostory v Nové Roli

ulice Chodovská, čp. 201.
v 1. nadzemním podlaží, cca 84 m2.

Možnost rekonstrukce na byt.

Telefon: 775 393 977


