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informace z MěÚ
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a všichni si přejeme, aby
naše děti usedly do školních lavic zdravé a šťastné. Ani práce v našem krásném městě se o prázdninách nezastavily. Začnu tím, že se buduje nové dětské hřiště za knihovnou. Postupně zde budou osazeny různé hrací prvky a atrakce. Věřím, že tím uděláme radost malým dětem a jejich rodičům. Nezapomínáme ovšem ani na větší děti. V provozu je slíbená víceúčelová plocha před halou TJ. Celý areál je připraven poskytnout využití také pro děti
a učitele z naší základní školy k hodinám tělesné výchovy.
Koncem měsíce srpna se konečně otevírají dveře nové, zrekonstruované spořitelny. Celé prázdniny probíhala rekonstrukce kuchyně v mateřské škole tak, aby
odpovídala současným hygienickým a bezpečnostním normám. Nového kabátu se
dočkala školní jídelna, kde bylo třeba zrekonstruovat především sociální zařízení. Staré a nevzhledné autobusové zastávky jsme vyměnili za nové a opravujeme
chodník před novými zastávkami. Chodníky jsou opravovány dle schváleného harmonogramu.
Technická služba se snaží uklízet po lidech, kteří soustavně znečišťují naše město. Znovu žádáme všechny občany o důsledné třídění odpadu. Čím více odpadu vytřídíme, tím méně nás bude stát komunální odpad. Město nebude muset zvyšovat
poplatky a ušetří občané i městská kasa. Taktéž probíhá soutěž v třídění odpadu,
do které se můžete přihlásit. Bude vyhodnocena před Vánocemi a hrajeme o poukázky v hodnotě tři, dva a jeden tisíc korun. Další informace získáte v podatelně
úřadu, kde se můžete do soutěže ještě přihlásit.
Co se nám však nepodaří zrealizovat ve slíbeném termínu, je výstavba nových
parkovacích míst na sídlišti Pod Nádražím. Po dlouhých jednáních se zástupci
SVJ i jednotlivými občany jsme se snažili zapracovat připomínky do zaktualizovaného projektu. Stalo se však to, že jeden občan podal nesouhlasné stanovisko na
krajský úřad. Tím se celá akce zastavila až do vyjádření KÚ. Vzhledem k náročnosti celého projektu se může stát, že realizaci nestihneme v letošním roce. Omlouvám
se tímto za časovou prodlevu těm, kterým jsme slíbili opravu chodníku, která byla
součástí projektu.
Rada města vyhlásila nové výběrové řízení na pronájem zubní ordinace. Přihlásil se mladý pan doktor (i se zubním laborantem), kterého doporučila oblastní zubní komora v K. Varech. Kdy začne nový zubař ordinovat, záleží na tom, jak
rychle opustí prostory stávající s.r.o.
Co trápí některé spoluobčany, je výstavba domu ve Svobodově ulici. Vzhledem
k tomu, že pozemek není majetkem města, víme jen to, že jsou zatím prováděny
sondy a následovat bude pouze projekt. Dle projektanta by na soukromém pozemku měl vyrůst čtyřpodlažní dům a v něm velké, luxusní byty. Projekt počítá i s nebytovými prostory, kde by měly vzniknout služby. Jaké, to zatím investor nespecifikoval. Jsem si vědoma strachu, který vyvolává mezi občany informace, že by se v našem městě stavěly byty pro tzv. nepřizpůsobivé. Snažíme se koupit budovu výchovného ústavu právě proto, aby z ní soukromý investor neudělal ubytovnu. Budeme
celou situaci s plánovanou výstavbou sledovat a informovat občany formou kabelové televize, která záznam z natáčení vysílá i na internetových stránkách města.
Pokud vás trápí nějaký problém, chcete se mě konkrétně zeptat na to, co vás štve,
nebo víte, jak některé věci ve městě dělat lépe, srdečně vás zvu na hovory se starostkou 26. 9. a 31. 10. (vždy poslední středu v měsíci) v 16 hodin do obřadní místnosti městského úřadu. Ráda vás vyslechnu a možná, když uslyšíte mojí verzi (například rušení řeznictví), pochopíte, že každá mince má dvě strany. Odsoudit někoho,
kdo nedostal šanci se bránit, je jednoduché.
Žijeme v jednom městě, máme naše město rádi a všichni se tu více či méně známe. Nechci politikařit od stolu, ale chci dostat šanci o problémech ve městě s vámi
hovořit.
Jitka Pokorná
starostka města
e-mail: jitkapokorna@novarole.cz
tel.: 602 343 465

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

z městského úřadu

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Jste po úrazu? Čekáte, až se vám vrátí rozbitá pomůcka z opravny? Čekáte, než se vyřídí poukaz na potřebnou kompenzační pomůcku? V Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje si můžete půjčit vybranou pomůcku na jak dlouho budete potřebovat. Právě v těchto případech
se vám vyplatí výpůjčka dané pomůcky, protože není nutné si hned kupovat novou. Je dobré si nejprve na pár dní vyzkoušet pomůcku, o kterou
byste měli zájem, než si ji pořídíte a poté zjistíte, že vám plně nevyhovuje a byla by lepší jiná. Díky zapůjčení přijdete na to, jaká kritéria jsou pro
vás důležitá a co konkrétněji hledáte a my vám poté můžeme lépe poradit
a vybrat pro vás vyhovující pomůcku. Ceník půjčovného je k dispozici na
www.sluzbypostizenym.cz. Pro doplňující informace nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 353 236 666, 602 340 549 nebo na adrese Sokolovská 54, Karlovy Vary, 360 05 (Rybáře).

Zúčastněte se bezplatného
kurzu Senioři komunikují

Ilustrační foto.

Již pošesté Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského kraje nabízí zájemcům bezplatný kurz nazvaný Senioři komunikují. Cílem je seznámení seniorů se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu a také naučit seniory používat bankovní služby. Celkově se jedná
o čtrnáctihodinový kurz, který trvá jeden týden. Zakončení proběhne předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Kurz je zcela zdarma.
Místa, kde bude kurz probíhat:
Abertamy (ZŠ a MŠ Blatenská 425,
17.-21. 9. 2012), Kyselka (Základní
škola, Radošov 75, 10.-14. 9. 2012),
Lomnice (Základní škola, Školní 234,
17.-21. 9. 2012), Chodov (Základní škola, Školní 697), Kynšperk nad

Zdroj: thepequod.org.uk

Ohří (Základní škola, Komenského
540,10.-14. 9. 2012), Horní Slavkov
(1. Základní škola, Nádražní 683),
Velká Hleďsebe (Základní škola, Pohraniční stráže 95), Luby (Základní škola, Masarykova 165), Klášterec
nad Ohří (Základní škola, Školní 519,
3.-7. 9. 2012).
Kurzy se budou konat od září. Aktuální termíny najdete na:
www.sluzbypostizenym.cz nebo
koncem srpna na plakátkách vyvěšených v okolí, kde se bude kurz konat.
Přihlásit se můžete u nás v Centru
pro zdravotně postižené v Karlových Varech na adrese: Sokolovská
54, 360 05 Karlovy Vary, tel/fax 353
234 666, mob. 602 340 549, e-mail:
karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-17:00; Út + Čt
8:00-12:00, 13-16:00; Pá 8:00-12:00.
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obec lidem, lidé obci

Pěvecký sbor se představil jinak

Sbor Chorea Nova při svém červnovém vystoupení

Pěvecký sbor Chorea Nova, pod
vedením sbormistryně Pavlíny Petříkové, se v červnu představil v úplně jiné podobě, než v jakém jsme jej
doposud znali.

V programu „Setkání s písničkami
Všichni účinkující dělali, co mohli,
S+Š“ zazněly nejznámější hity této a byli za to diváky, kterých přišlo kopopulární dvojice jak v podání sborů lem 160, odměňováni nadšeným poCichorium a Chorea Nova, tak v só- tleskem.
lových a orchestrálních úpravách.
Protože se vystoupení líbilo, roz-

hodl se sbor uskutečnit reprízu celého koncertu, na kterou vás tímto srdečně zve.
Více již na str. 10 v tomto vydání
Novorolského zpravodaje.

Jsme na Facebooku i na Twitteru
...můžete žít se svým městem také
na největších sociálních sítích...
NOVÁ ROLE je na Facebooku i Twitteru:
http://www.facebook.com/MestoNovaRole
http://twitter.com/NovaRole

všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,

kteří se narodili v červenci a srpnu.
Zvláště potom jubilantům, kteří oslaví
své 75., 80. narozeniny a více.

Marie Pšeničková
Jaroslav Harazím
Mária Brabencová
Božena Hříbalová
Václav Hrbáček
Judita Biberčičová
Ludvík Bednařík
Margita Havrlová
Marie Berková
Vilém Rödl
František Malý
Václav Muchka
Jaroslav Pollaková
Marie Slivoňová
František
Karabina
Jiří Weber
Karel Prchal

Veronika Pavlovičová
Vlasta Tůmová
Maria Paříková
Gertruda Mikulková
Bedřiška Kišová
Anna Janková
Karel Vejvoda
Edeltrauda
Musílková
Stanislav Houzar
Jan Samuel
Božena Kordová
Ludmila Patová
Terezia Kubíková
Erna Tehlárová
Věra Čalounová
Hana Hroudová
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Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

David Teplý
Kristián Utoka
Adam Koloušek

Eliška Jakubesová
Julie Mlynaříková
Julie Nagyová

Všem dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství.
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různé
Poděkování paní
učitelce Dagmar
Schlapákové
Milá paní učitelko,
děkujeme Vám za suprové čtyři roky, které jsme s Vámi prožili.
Žáci 5. A
Rodiče děkují za skvělou práci, obětavost a trpělivost s našimi dětmi.

Upozornění
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost nový zákon o základních registrech veřejné správy.
V návaznosti na tento zákon
musí úředníci v jakémkoli typu
řízení identifikovat účastníky
(fyzické a právnické osoby) proti základním registrům.
Žádáme proto občany, aby
v zájmu bezproblémového průběhu řízení na svých podáních
uváděli vždy datum narození.
Děkujeme.

Pozor! Změna
v podávání příspěvků
do zpravodaje!
Upozorňujeme přispěvatele do Novorolského zpravodaje, že počínaje červencovým číslem je uzávěrka
příjmu příspěvků do zpravodaje vždy 10. kalendářního
dne předchozího měsíce.

z radnice
Město Nová Role oznamuje všem svým občanům,
že před budovou úřadu byla
vedle úředních desek osazena takzvaná smuteční
skříňka, kde je možno vyvěsit oznámení o úmrtí občana našeho města.

Základní registry veřejné správy
Od 1. 7. 2012 jsou spušIAN, adresa místa pobytu v ČR ve
těny základní registvazbě na RUIAN, popřípadě bydry na základě zákona č.
liště v zahraničí fyzické osoby ve
111/2009 Sb., o základvazbě na ROB. Dále se vedou proních registrech v pozdějvozní údaje a identifikační údaje.
ším znění. Základními re- Žadatelem může být podnigistry jsou registr obyvatel
kající fyzická osoba, o níž jsou
(ROB), osob (ROS), práv
údaje v registru vedeny nebo
a povinností (RPP) a reoprávněná osoba, o níž jsou
údaje v registru vedeny, lze zagistr územní identifikace
žádat o všechny referenční údaadres a nemovitostí (RUje vedené v registru.
IAN).
Podle § 14 výše zmíněnéVeřejný výpis údajů z registrů
ho zákona bude kontaktní
osob – ROS
místo veřejné správy pro- Výpis z ROS – žadatelem může
vádět hned několik agend.
být fyzická osoba, která předloží
Jedná se o výpisové a změdoklad totožnosti, a neověřuje se,
nové formuláře.
zda je oprávněna jednat za osobu,
Žadatelem může být fyo níž údaje požaduje.
zická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Dále
zmocněnec, který musí
Výpis o využití údajů z registrů obyvatel
předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zá- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – „ kdo
stupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež
ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, roz- se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období,
za které se výpis požaduje.
hodnutí od soudu, atd.).
Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních
Výpis o využití údajů z registru osob
poplatků, tedy max. 100 Kč za první stranu, za každou
- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo
další max. 50 Kč.
se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období,
za které se výpis požaduje.
Výpis údajů z registru obyvatel - ROB – neveřejný
- Obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech
Výpis o využití údajů z registru práv a povinností
občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích,
- Výpis obsahuje data o využívání údajů z RPP – „kdo,
kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo
fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanovu- kdy, na základě jaké agendy (práva, povinnosti) rozhodl
o změně údajů vedených v základních registrech“.
je, že mají být v registru obyvatel.
- V ROB se vedou pouze referenční údaje – jméno, příjmení, odkaz na RUIAN, adresu místa pobytu, adreŽádost o změnu údajů v registru obyvatel
sa doručovací, datum a místo narození, datum a mís- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje
to úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákono prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uve- ný zástupce.
den jako den smrti, odkaz na RUIAN na místo a okres
- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v přínarození nebo úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky padě nesouladu se skutečným stavem.
čitelných identifikačních dokladů, údaj o datové schránce.
Žádost o změnu v registru osob
- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž
jsou údaje v registru vedeny, nebo oprávněná osoba
Výpis údajů z registru osob – ROS
- Obsahuje údaje o právnických osobách a jejich orga- právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.
- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v přínizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách,
zahraničních osobách a jejich organizačních složkách, padě nesouladu se skutečným stavem.
organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních
Žádost o poskytování údajů třetí osobě
složek státu.
- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje
- V ROS se vedou referenční údaje – obchodní firma
nebo název nebo jméno zapsané do obchodního rejstří- v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonku, jméno a příjmení fyzických osob ve vazbě na ROB, ný zástupce.
- Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů tředatum vzniku a zániku zápisu do evidence podle právních předpisů, právní forma, záznam o datové schránce, tí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě
adresa sídla firmy nebo osoby, statutární orgán ve vaz- žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném
bě na ROB, datum zahájení a datum ukončení činnosti rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě
v provozovně, adresa místa provozovny ve vazbě na RU- do datové schránky této osoby.
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školství

Vzpomínky na školy v přírodě
Vždy se začátkem školního roku
vzpomínáme v „Novoroláčku“ na
závěrečné školandy uplynulého
školního roku. A nejinak to je i letos.
Podívejte se, kam novorolské
děti vyjely a jak si svůj pobyt užívaly. Nejtěžší zkouška čekala na naše
prvňáčky – jeli na svou první školandu a zvládli ji bezvadně.
Vláčkem dojeli až do Jizerek, naťapali spoustu kilometrů (Tanvaldský
Špičák, Harrachov, Mumlavské vodopády atd.), zasportovali si v přírodě, na hřištích i v lunaparku v Liberci. Zvládli napsat pozdrav domů
a dokázali se o sebe sami postarat.
Dík patří Hance Šimůnkové, která dětem ochotně dovezla na místo
zavazadla a spolu s Lůcou s dětmi
hodně pomohla.

Na stejném místě byli i žáci
5. A spolu s žáky speciální třídy. Ti
si školandu opravdu užili, protože to
byla zároveň jejich poslední s paní
učitelkou D. Schlapákovou.
To druháci spolu s šesťáky vyjeli do Jetřichovic na Děčínsku a také
si zaslouží pochvalu za to, kolik toho
zvládli. Prošlapali České Švýcarsko

a jejich nejdelší pochod na Pravčickou bránu měřil neuvěřitelných pětadvacet kilometrů!
Žáci 7. B a část 9. A si užili svou
školandu v Betlémě u Teplé.
PaedDr. Miluše Dušková
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Vzpomínky na školy v přírodě
Žáci 4. A a 4. B zase obdivovali krásy Šumavy, protože byli ubytováni v Zelené Lhotě. Jejich nohy
dostaly zabrat při výšlapu na Pancíř
a šumavská jezera.

Vědomosti z vlastivědy si doplnili při návštěvě lékárny a katakomb
v Klatovech, do středověku se vrátili na hradu Švihov. Počasí dovolilo i koupání v Dešenicích.

Protože čtvrťáci byli na školandě poslední červnový týden, zažili
něco neobyčejného – místem rozdávání vysvědčení se stal vlak na trase
Cheb – Karlovy Vary. Na vlakovém
nádraží v Nové Roli pro ně skončil školní rok 2011/2012 a začaly

prázdniny. Huráá!!!
Veliké poděkování patří panu Váchovi z Mezirolí za odvoz a přívoz
zavazadel druhákům, čtvrťákům
i šesťákům. Jako vždy byl ochotný
a spolehlivý.
Mgr. Soňa Vavrochová

Poděkování cukrárně BaR Poslední zvonění pro žáky 9. A

Velmi děkujeme za zorganizování slavnostního předání vysvědčení
v cukrárně BaR, jež provázela skvělá atmosféra v příjemném prostředí
a hlavně trpělivost a ochota obsluhujících. Poděkování patří i rodičům,
kteří nás přišli podpořit a mohli tak
svou přítomností přispět k celkové

pohodě.
Žáci 5. A
K tomuto poděkování bych ráda přidala ještě několik slov, neboť neméně významný dík patří všem rodičům
žáků 5. A za jejich skvělou spolupráci,
vstřícnost a milou komunikaci během
uplynulých čtyř let.
Mgr. Dagmar Schlapáková

Přišel konec školního roku 2011/12 a pro všechny děti vytoužené prázdniny. Žáci 9. třídy převzali z rukou třídního učitele M. Starého poslední vysvědčení ze ZŠ a za obrovského potlesku, cinkání a zvonění opustili brány naší školy. Vyprovodili je ti nejmenší – novorolští prvňáci. Takže,
milí deváťáci, hodně štěstí v dalším studiu i v osobním životě!

Organizace školního roku 2012-2013
Začátek školního roku: - pondělí 3. září 2012
Vysvědčení za 1. pololetí: - čtvrtek 31. ledna 2013
Vysvědčení za 2. pololetí: - pátek 28. června 2013
Podzimní prázdniny: - čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012
Vánoční prázdniny: - sobota 22. prosince 2012 – středa 2. ledna 2013
Pololetní prázdniny: - pátek 1. února 2013
Jarní prázdniny: - sobota 16. února – neděle 24. února 2013
Velikonoční prázdniny: - čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013
Hlavní prázdniny: - sobota 29. června 2013 do neděle 1. září 2013

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012

7

stavíme

Jimlíkov má opravené komunikace

Pohled na opravené komunikace v Jimlíkově.

Osadní výbor v Jimlíkově děkuje
radním města Nová Role - starostce Jitce Pokorné, p. Martinovi Zvěřinovi, p. Josefovi Škardovi, MUDr.

Hance Nesybové a zvláště místosta- vy komunikace v Jimlíkově - etapa vedenou práci a ing. Kapounovi za
rostovi Liboru Škardovi - za to, že se č. 1 a 2.
stavební dozor nad celou akcí.
významnou měrou podíleli na něPoděkování patří též společnosti
Za Osadní výbor Jimlíkov
kolik let očekávané realizaci opra- Eurovia a.s. za rychle a kvalitně proMiroslav Hejna

Výstavba chodníku v Mezirolí je přede dveřmi
Město Nová Role bude
v průběhu 4. čtvrtletí letošního roku realizovat akci Mezirolí – výstavba chodníku. Tento projekt spojí stávající chodník v lokalitě bydlení v jihozápadní části Mezirolí po pravé
straně při výjezdu z obce směrem na Karlovy Vary s chodníkem v centrální částí obce naproti mateřské školce.
Celkové rozpočtové náklady
činí 1.372.606 korun.
Město Nová Role obdrželo na realizaci akce příspěvek

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
788.000 korun, tj. 70 procent
z celkových uznatelných nákladů.
Tento ﬁnanční příspěvek
jsme obdrželi z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu.
Vypracoval:
Ing. Miroslav Kapoun,
stavební investice
města Nová Role

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ
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volby 2012
z městského úřadu - volby do krajského zastupitelstva

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do krajského zastupitelstva.
Starostka města Nová Role dle §
26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech:

12. 10. 2012
od 14.00 do 22.00 hod.
13. 10. 2012
od 8.00 do 14.00 hod.
MÍSTEM
KONÁNÍ VOLEB
V OKRSKU Č. 1 JE VOLEBNÍ
MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Nová Role, Nádražní čp. 89, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v:
ul. Jiráskova - č. p. 2, 3, 6, 13, 102,
107, 108, 110, 118, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 139, 140, 141, 142,
161, 174, 175, 257, 258, 259, 260,
261
ul. Nádražní - č. p. 4, 5, 8, 72, 80,
85, 86, 89, 91, 96, 100, 103, 120,
164, 172, 176, 177, 178, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 228, 254, 255,
263, 278, 279, 280, 288, 291, 298,
300, 304, 308, 313, 332, 336
ul. Chodovská - č. p. 15, 39, 42, 81,
82, 83, 84, 93, 114, 116, 137, 149,
150, 156, 168, 170, 233, 252, 256,
264, 286, 293, 320, 323, 328, 329,
331, 337
ul. Příčná - č. p. 111, 115, 151, 290
ul. Hřbitovní - č. p. 16, 17, 18, 21,
99, 321
ul. Ke Stájím - č. p. 20, 152
ul. Pod Homolkou – č. p. 25, 26,
314
ul. Polní - č. p. 30, 31, 33, 43, 52,
54, 167, 289, 319, 320, 330
ul. Luční - č. p. 34, 35, 36, 49, 53,
60, 270, 272, 273, 274, 305, 315,
318, 325, 327
ul. Mlýnská - č. p. 265, 266, 267,
268, 269
ul. Za Zastávkou - č. p. 275, 294,
324, 326
ul. Rolavská - č. p. 87, 101, 104,
106, 153, 234, 262, 322
ul. Pod Nádražím - č. p. 122, 123,
138, 154, 169, 173, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 316

ul. Na Bouchalce - č. p. 143, 144,
146, 155, 157, 159, 160, 162, 163,
253, 317, č. e. 32, 333, 334, 335
ul. Za Tratí - č. p. 79, 124, 135, 136
ul. K Lávce - č. p. 281, 282, 283,
284, 285, 287, 292, 295, 296, 297,
299, 301, 302, 303
Nová Role, Zastávka - č. p. 45, 68,
75, 88, 112, 119, 171
Nová Role - č. evid.170
MÍSTEM KONÁNÍ
VOLEB
V OKRSKU Č. 2 JE MÍSTNOST:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Školní čp.
232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul. Husova - č. p. 41, 44, 47, 48, 50,
51, 59, 61, 62, 70, 71, 74, 76, 92, 94,
208, 209, 210
ul. Svobodova - č. p. 95, 97, 105,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 197, 198,
199, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207
ul. Krátká - č. p. 113, 117, 147
ul. Chodovská - č. p. 158, 165, 166,

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012

200, 235, 236, 306
ul. 1. máje - č. p. 191, 192, 193,
194, 195, 196
ul. U Plynárny - č. p. 307, 309, 310,
311, 312, 339

Mezirolí čp. 49, pro oprávněné občany podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
Nové Roli, část Mezirolí - všechna
čísla popisná a evidenční.

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
V OKRSKU Č. 3 JE MÍSTNOST:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Školní čp.
232, Nová Role, pro oprávněné občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v:
ul. Tovární - č. p. 1, 19, 27, 29, 32,
37, 38, 121, 238, 239, 242, 271, 276
ul. Bezejmenná - č. p. 55, 57
ul. Na Pěší zóně – č. p. 125, 148
ul. Školní - č. p. 63, 65, 67, 69, 224,
225, 226, 227, 231, 232, 240
ul. Chodovská - č. p. 223, 241
ul. Rolavská - č. p. 211, 212, 213,
214, 215, 216, 229, 230, 237, 277
Nová Role, část Jimlíkov - všechna
čísla popisná a evidenční

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Hlasovací lístky
budou voličům dodány nejpozději 3
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB dny přede dnem voleb. Ve dnech voV OKRSKU Č. 4 JE MÍSTNOST: leb může obdržet hlasovací lístky ve
OBECNÍ KNIHOVNA Nová Role, volební místnosti.
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kultura

Srdečně Vás zveme
v pátek 5.10.2012 v 19.00 hodin
do bývalého kina KD v Nové Roli
k setkání s písničkami
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
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Blues pro tebe

v podání smíšeného sboru

CHOREA NOVA a jeho sólistů
za doprovodu rytmické skupiny
PaDaMi a sólistů
vstupné … pokud se Vám bude představení líbit, tak neurazí
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policie informuje a volný čas

Z činnosti Police ČR
Po hádce napadl družku

díkovi až tři roky vězení.

Na konci června zadrželi krátce po
činu policisté v Nové Roli mladíka,
který krátce předtím fyzicky napadl
svou o rok mladší družku. Po hádce
jí muž vyhrožoval zabitím a následně několikráte jí fyzicky napadl ranami do obličeje.
Podezřelý muž si od policistů za
své chování vyslechl podezření ze
spáchání přečinu výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví.

Krádeže z aut. Při koupání

Řídil i po zákazu od soudu
Dne 2. 7. policisté řešili dopravní přestupek v Nové Roli. Zde řidič
osobního vozidla zaparkoval na přechodu pro chodce.
Při kontrole dopravní policisté zjistili, že řidič má rozhodnutím
Okresního soudu v Sokolově zakázáno řídit motorová vozidla. Řidiči
bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.
Chycen při pokusu o vloupání
Při běžné kontrole řadových garáží
chytila hlídka mladíka, který se snažil vloupat do jedné z garáží. Po zadržení byl eskortován na policejní
služebnu, kde mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě odsouzení hrozí mla-

Od začátku školních prázdnin
evidují policisté již několik případů krádeží věcí z vozidel. Nezodpovědní řidiči a jejich spolujezdci si
nechávají ve vozidlech věci nemalé
hodnoty.
Zloději jim nezpůsobili škodu jen
na odcizených věcech, ale i poškozením vozidel. Škody jsou v řádu
desítek tisíc. K těmto krádežím nejčastěji dochází v souvislosti s letním
koupáním.
Po technu přišel o řidičák
O víkendu ve dnech 10. až 12. srpna došlo na okraji Nové Role k pořádání technoparty. V průběhu hudební produkce nebylo zjištěno vážné porušení veřejného pořádku.
V rámci dohledu nad dodržováním veřejného pořádku byly prováděny i kontroly vozidel odjíždějících
z této akce, zda řidiči svá vozidla neřídí pod vlivem návykových látek
(alkohol, drogy atd.).
Hlídky u jednoho z řidičů zjistily,
že řídil pod vlivem psychotropních
a omamných látek. Muži byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a věc je dále šetřena jako podezření z řízení motorového vozidla
pod vlivem návykových látek.

9-10
2012

Vaše auto není trezor!
Vloupání do motorových vozidel je častým trestným činem
v policejní statistice. V mnoha případech majitelé vozidel
nedbají na varování a nechávají ve vozidlech nejen cenné
věci, ale také své osobní doklady.
Řidiči a majitelé vozidel přitom mohou podstatně ovlivnit to, aby se jejich vozidlo nestalo předmětem zájmu zloděje.
Doporučujeme:
• Při odchodu od vozidla zkontrolujte, zda jste řádně
vozidlo zajistili, uzamkli a nenechali otevřená okénka
• Zjistěte, zda nejsou zvenčí vidět předměty, které jste
nechali ve vozidle
• Zkontrolujte, zda jste nenechali na viditelných místech vystavené hodnotné předměty, jako jsou kabelky, peněženky, kamery,
fotoaparáty, počítačové komponenty, mobilní telefony, kufříky
a další věci, které mohou být lákadlem pro zloděje
• Důrazně připomínáme, že velkým lákadlem pro zloděje jsou stále autorádia a v současné době stále častěji navigační systémy
• Při koupi autorádia dejte přednost přenosnému modelu se snímatelným panelem, nebo kódovému přístroji
• Navigační systém uschovejte na bezpečné místo nebo vezměte
s sebou
• Jedním z preventivních opatření je také vhodné místo k parkování. Hlídaná parkoviště, viditelná a frekventovaná místa ztěžují zlodějům vloupání
• Pokud zjistíte, že vám z vozidla byly odcizeny věci nebo byl vůz
odcizen, vše oznamte Policii České republiky na linku 158 nebo
přímo na služebnu v místě, kde k vloupání či krádeži došlo
• Nikdy s vykradeným vozidlem nemanipulujte, mohli byste zničit
případné stopy
• Nebuďte lhostejní a pokud vidíte podezřelou osobu pohybující
se mezi zaparkovanými vozidly, volejte Policii ČR.
Příště může být ohrožen váš majetek a něčí pomoc vám přijde
vhod!

Staňte se od září členy Cykloteamu Nová Role
Cykloteam Nová Role přijímá
od září 2012 nové členy. Do svého cyklistického oddílu přijímáme
děti od 5. třídy. Jezdíme pravidelné
vyjížďky, tréninky, přes zimu tělocvična. Od září účast na cyklistických soutěžích a nově spolupráce
s cykloteamem v Ostrově.
Poznejte krásy cyklistiky, přihlašte své dítě a klidně pojeďte
s ním! Bližší info na tel.: 728 325
227 nebo mail:
vasek.role@gmail.com

S NÁMI

OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME
NOVOU CYKLISTICKOU
SEZÓNU.
ZAČNĚTE JEZDIT
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TROCAL

88+

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
množství komor stejně kontraproduktivní. Prostě neplatí ono demagogicky omílané – je-li něčeho více, je to automaticky lepší.
Pádnou odpovědí na stále razantně stoupající požadavky na úsporu
energií je systém Trocal 88+, jehož tepelná izolace je stejná jako cihlové
zdi tloušťky 80 cm… S použitím standardního trojskla je tepelná izolace
celého okna ekvivalentní cihlové zdi o tloušťce 110 cm.
Co jsme k tomu potřebovali? Konstruktérský um, 88 mm stavební
hloubky a šest komor…
Není nic, co dnešní okenní technika zná, umí a dosahuje, a my bychom
to nedokázali splnit.
Okna na výšku celého podlaží…? Barevná okna na výšku celého podlaží…??? Ještě k tomu do pasivního domu…? Navíc ve štíhlém a variabilním designu…?
Ano, jste tu správně.

Známé úsloví praví, že lepší je nepřítelem dobrého… Stejně jako
v ostatních odvětvích lidské činnosti, tak i v oblasti výplní otvorů – tedy
oken a dveří – je snaha o „lepší“ neustálým motorem vývoje. Před několika málo lety jsme se rozplývali nad vynikajícími parametry 5komorových proﬁlů a dnes je tato technologie ještě dále…
VĚTŠINA PRIMITIVNÍCH „MARKETINGOVÝCH PRINCIPÁLŮ“ DÁL
HALASNĚ VYKŘIKUJE O MNOŽSTVÍ KOMOR V JEJICH SYSTÉMECH
A JEJICH NEZBYTNOSTI PRO VAŠE BYTÍ, VÝVOJ NICMÉNĚ KRÁČÍ
ZCELA JINOU CESTOU.
Budoucnost se jmenuje inteligentní inženýrství.
Co si pod tímto pojmem představit? Snad nejsrozumitelněji – vítězství
ducha nad hmotou, kvality nad kvantitou či v našem případě chytré
konstrukce nad množstvím zbytečných komor. Tak jako s 8 koly nebudete mít lepší auto, stejně tak počet komor naprosto nerozhoduje
o kvalitě okna. Stejně jako v případě 8kolového auta je i nadbytečné

KALIBRA NOVA, s.r.o.
Hroznětínská 183, 362 32
Otovice u Karlových Var

NOVOROLSKÝ ZDRAVODAJ

Pokud si pomyslíte, že takovýto výkon musí stát velmi mnoho peněz
– i to je příjemný omyl. Přesvědčte se sami – stejně jako to udělala řada
lidí před vámi, dnes naši spokojení zákazníci.
Pro jejich tvorbu jsme se spolehli na klasickou konstrukci, kterou jsme
soﬁstikovaným způsobem vylepšili podle nejnovějších trendů. Výhody pro vás? Žádné vlepování skla do křídla pro zajištění jeho stability
– tedy žádná nutnost při poškození křídla či rozbití skla měnit kompletně celé křídlo (za odpovídající náklady) a v budoucnu řešit potíže
s jejich odstraněním a recyklací (prakticky nemožná ekonomická separace materiálů).
Žádné toxické materiály – tedy ani zde žádný problém do budoucna
s odstraněním takovýchto oken a jejich recyklací. U nás jste vždy na té
správné straně.
Přesně tak, jak očekáváte.

E-mail: info@kalibra.cz
www.kalibra.cz
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JE SPOLUZAKLADATELEM ASOCIACE ČESKÝCH VÝROBCŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ.
HLAVNÍM CÍLEM ČINNOSTI AČVOV JE ZPŘEHLEDNĚNÍ TUZEMSKÉHO TRHU SE STAVEBNÍMI OTVOROVÝMI VÝPLNĚMI, POSÍLENÍ INFORMOVÁNÍ SPOTŘEBITELE, ALE I POSÍLENÍ
POSTAVENÍ POCTIVÝCH TUZEMSKÝCH PRODUCENTŮ.

Certiﬁkátem Zaručeně česká okna se mohou prokazovat pouze
výrobci, kteří skutečně vyrábějí okna a dveře v České republice,
a prodejci, kteří prodávají tyto tuzemské produkty.
S CERTIFIKÁTEM ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA MÁTE JISTOTU, ŽE SE
NESPLETETE.

Mnozí zákazníci naletěli, když si koupili (často extrémně) levná okna
a jejich dodavatel nebyl ani schopen řešit záruční nebo pozáruční servis či poradenství. Tyto problémy při koupi oken a dveří od nositelů certiﬁkátu Zaručeně česká okna můžete eliminovat - poskytuje vám totiž
garanci českého původu a solidního partnera.
A navíc můžete mít dobrý pocit, podporujete místní ekonomiku.

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU
E-mail: info@kalibra.cz
www.kalibra.cz
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KALIBRA NOVA, s.r.o.
Hroznětínská 183, 362 32
Otovice u Karlových Var
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ŽURNÁL MEDIA a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary










t i sk , d i s t r ibuce let áků
grafické návrhy, DTP
m e d i á l n í podpora, PR, zpros t řed kován í in zerce
v ý ro b a b anner ů, plachet, billb o ard ů
pole
py a utom obilů
epy
v ýroba
ý rob
ýro
b a webov
w eb
b o v ých
ýc h prezentací
prezentt a cíí
v ýýrob
ro b a p ropagačních a rek llamn
p řed mětů
amn íc h před
corporate
corp o rate identit
ident it y
orientační
o rientační a navigační ssystémy
ysté my

váš rádce ve světě reklamy
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PODPORUJEME
DOSTIHY V ROCE 2012

www.ipmstars.cz
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&<ĂŶşŬ^ŽŬŽůŽǀƉŽƎĄĚĄŶĄďŽƌŵůĄĚĞǎĞ
Máte doma talentovaného sportovce?
FK Baník Sokolov a patron náboru ŵůĄĚĞǎĞ ĂǀŝĚ
ĂĚĂ ǀĄƐǌǀŽƵŶĂŶĄďŽƌĚŽƉƎşƉƌĂǀĞŬĂŶşŬƵ͕ŬĚĞƐĞŽ
ƐƉŽƌƚŽǀŶşƌŽǌǀŽũǀĂƓŝĐŚĚĢƚşďƵĚŽƵƐƚĂƌĂƚƉƌŽƓŬŽůĞŶş
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠ͊

6.9.2012 od 16:00
hŵĢůĄƚƌĄǀĂ Ƶ^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůǇ;ĂƌĞĄůŽŚĞŵŝĂͿ

,ƌĄēŝƌŽēŶşŬƽϮϬϬϮ ĂǎϮϬϬϲ
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşƵŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚŽƐŽď͗
DŐƌ͘dŽŵĄƓWƌŽǀĂǌŶşŬ 724 431 073
- aĠĨƚƌĞŶĠƌŵůĄĚĞǎĞ
DĂŶĨƌĠĚƌĂŶĚů
724 431 092
- <ŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌƉƎşƉƌĂǀĞŬ

Oldies
pa rt y
Videodiskotéka 80. – 90. léta / DJ Jirka Bőezina
v poőadu Jirky Neumanna (Lucerna Music Bar Praha)

21. 9. 2012
od 20:00 hod., KV Arena Karlovy Vary

Akce je poőádána pői pőíležitosti otevőení Bazénového centra a je spojena
s charitativními úĀely. ÿást výtěžku z prodeje vstupenek bude věnována na podporu zachování a rozvoje SOS
Dětské vesniĀky Karlovy Vary.

www.kvarena.cz
Vstupenky v pőedprodeji v síti Ticketportal, cena 199 KĀ.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2012
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Město Nová Role ve spolupráci se
svozovou firmou RESUR opět
nastartovalo soutěž v třídění odpadů.
Zapojte se. Přijďte se přihlásit na
podatelnu MěÚ Nová Role. Zde nahlásíte
číslo sběrného místa - číslo 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.

