
Je polovina měsíce října, když píši úvodník do našeho Novorol-
ského zpravodaje. Venku je nádherné podzimní počasí. Ráno ně-
kolik stupňů pod nulou a odpoledne jasno a teplo. Listy opada-
né ze stromů po nočním mrazíku na silnici tvoří závěje. Pohled 
na obzor má již podzimní zlatou barvu.

Chtěl bych se v úvodníku zmínit o několika věcech. Co mne již 
několik měsíců trápí, je chování  několika bezdomovců uprostřed 
města. Je to nedůstojné v dnešní době takto obtěžovat obča-
ny našeho města. Již ve středověku si lidé dovedli poradit s ta-
kovými skupinami lidí a vytlačili je za brány města. V současné 
době neexistují dle Policie ČR žádné zákony, které by nás ochrá-
nily. Nyní zpracováváme vyhlášku, která by snad pomohla vyře-
šit tento problém.  

V minulém měsíci proběhla tradiční Michalská pouť, která snad 
musela uspokojit všechny generace v našem městě. Program 
byl bohatý i počasí nám přálo. Dopoledne se sloužila mše, při 
které si člověk uvědomil, že nemá čas o některých věcech pře-
mýšlet a tím pádem se nějak rozhodnout. Odpoledne jsem se 
zúčastnil  společně s piráty pochodu městem a jsem přesvěd-
čen o tom, že naši občané jsou líní účastnit se přímo společen-
ské akce, ale rádi se podívají z okna, co se to vlastně děje. Ná-
sledně litují, že se neúčastnili osobně. 

V polovině měsíce října se uskutečnilo setkání starostů Sdru-
žení měst Kaolin, kde jsme členem od založení v roce 2004. Pro-
jednávali jsme akce uskutečněné a ty připravované na příští rok 

2012. Město Nová Role bylo v letošním roce pořadatelem letní-
ho tábora pro děti z měst ve Sdružení měst Kaolin. Přítomní sta-
rostové neměli negativní postřehy, jen samé pozitivní hodnocení 
na průběh a program letního tábora. Je dobré poděkovat slečně 
Janě Handšuhové za perfektní zvládnutí celé akce.

Na závěr úvodníku ještě několik vět o tvorbě rozpočtu měs-
ta na rok 2012. V současné době se tento rozpočet zpracová-
vá a bude podroben důkladnému projednání se zastupiteli. V 
listopadu nebo prosinci bude vyvěšen na úřední desce a webo-
vých stránkách města k připomínkování. Mnoho občanů se za-
jímá o rozpočet na následující rok, ale ještě jsem nezažil, že by 
přišla ze strany obyvatel nějaká konkrétní připomínka nebo ná-
vrh na změnu či doplnění. Do konce roku také zpracujeme, co 
bude Rada města předkládat zastupitelům jako investiční akce 
na rok 2012. Z informací, které máme v současné době, může-
me říci, že po letech složitých se dostáváme do let normálních. 
Nyní mohu konstatovat skutečnost, že se podařilo hospodařit v 
letošním roce s rozpočtem vyrovnaným a můžeme se pochlubit, 
že jsme mezi třemi městy Karlovarského kraje s  minimální za-
dlužeností (dluhovou službou).

 Nezadržitelně se blíží konec roku, a proto mi dovolte popřát 
vám všem 

veselé, šťastné a klidné Vánoce. 
 Václav Heřman, starosta města Nová Role   

 Vážení spoluobčané.
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všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, kteří se narodili v měsíci 
září a říjnu. Zvláště pak jubilantům, kteří oslaví své 75., 80., 85. narozeniny 
a více. Tyto jubilanty navštívíme s blahopřáním a předáme dárkový balíček.

Božena Petrlíková 
Věra Baumanová 
Anna Pártlová
Ludmila Voháňková
František Musílek
Anna Harazimová
Zdeněk Voska
Marie Haluzová
Jaroslav Edr

Jan Mališ
Janka Rojková

Alžběta Vrchlavská
Božena Neumanová

Jan Hrbek
Miroslav Plch
Marie Petrová

Jiří Krejčí
Jiří Nádvorník

Elektronický úřad města Nová role 
Od října 2011 byl spuštěn tzv. elektronický úřad města na adrese:
„http://www.novarole.cz/urad“ ke zlepšení komunikace města a městského 
úřadu s občany města. E-úřad nahradil stávající diskusní fórum.
Ke komunikaci s představiteli města a úřadu je nutno provést registraci, kte-
rou schvaluje administrátor úřadu. Po schválení registrace budou občané 
moci vznášet dotazy a podněty na představitele města, či úředníky MěÚ.
Případné dotazy k registraci a orientaci budou zodpovězeny buď telefonicky 
na čísle 353 176 319, elektronicky na adrese vlastislavsliz@novarole.cz, či 
osobně správcem informačních systémů úřadu, MěÚ dveře č. 6.

O vydání stávajícího typu občan-
ského průkazu (dále jen OP) si může-
te požádat na našem matričním úřa-
du nejpozději do 30. listopadu 2011, 
nebo také na Magistrátu města Karlo-
vy Vary do 14. prosince 2011.

Od 1. ledna 2012 se budou vydávat 
elektronické občanské průkazy (dále 
jen e-OP) a to dle žádosti s čipem nebo 
bez čipu; e-OP budou ve formátu kre-
ditní karty. Žadatelé o nový e-OP si 
budou žádat o vydání tohoto osobní-
ho dokladu pouze na Magistrátu měs-
ta Karlovy Vary na pracovišti cestovní 
doklady.

Jedná se pouze o nový OP z důvo-
dů: skončení platnosti stávajícího OP, 
ztráty, odcizení, poškození OP, vydání 
prvního OP při dosažení věku 15 let, 
změna trvalého pobytu nebo změna ji-
ných údajů uvedených v OP. Aktuální 
fotografie pro potřeby e-OP bude zho-

tovena přímo na místě. 
Na e-OP bude uvedeno jméno a pří-

jmení, datum a místo narození, rod-
né číslo, trvalý pobyt a na žádost ob-
čana jeho rodinný stav. Čip obsahuje 
přístup k dalším identifikačním úda-
jům občana. Poplatek za e-OP bude 
500 Kč. 

Z důvodu realizace nového systé-
mu (propojení systému e-OP a cestov-
ních dokladů) vak dojde na konci roku 
k omezení provozu a technologické 
odstávce pracoviště.

O cestovní pasy je možné žádat nej-
později dne 19. prosince 2011. Po 
dobu odstávky si vyřídíte pouze ces-
tovní pas s platností na půl roku (rych-
lopas).

Provoz agendy elektronických ob-
čanských průkazů a cestovných do-
kladů s biometrickými prvky bude ob-
noven v pondělí dne 2. ledna 2012.

Infocentrum města v základní knihovně Nová role
Upozorňujeme občany, že infocentrum města sídlí v Základní knihovně Nová 
Role, Na Pěší Zóně 148. Poskytuje veškeré služby, které poskytovalo bývalé 
infocentrum, včetně kopírování.

Pozvánka na Živý Betlém 
V letošním roce bude vánoční 
strom a osvětlení ve městě roz-
svíceno 1. adventní neděli 27.11. 
2011. Rozsvícení proběhne bez 
doprovodného programu a trhů. 
Místo toho si Vás dovolujeme po-
zvat na obnovenou tradici Živé-
ho Betlému. V neděli 11. prosin-
ce v 16 hodin se sejdeme před bu-
dovou MěÚ,  kde bude připra-
ven kulturní program, poté vy-
jde Tříkrálový průvod k Betlému 
u kostela sv. archanděla Micha-
ela, kde na nás bude čekat Josef, 
Marie, Ježíšek a samozřejmě také 
živá zvířátka. Těšíme se na vás. 
� Město�Nová�Role

Informace k občanským průkazům 

zUMBa 
v dk od 1.11. sT - PÁ od 18.00

Chcete, aby k vám

 přišel 5. prosince

Mikuláš, čert a anděl?

 Volejte 723 21 48 46
 (Vhodné pro menší děti)

Vážení rodiče, 
blahopřejeme k narození vašeho dítěte::

Madeline Beatrice Marlange

Adéla Tomaníková

Anežka Kučerová

František Ivo Černohorský

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství..
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Místní poplatek za odpad

Tímto článkem si dovoluji občanům připomenout po-
platkovou povinnost na platbu místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
dále zkráceně jen „poplatek za odpad“ dle Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2007 ve znění OZV č. 2/2008 a č. 
1/2010.

Stále se v praxi setkáváme se skutečností, že někteří 
občané, zejména nově přistěhovaní do Nové Role, ne-
mají o povinnosti platby tohoto poplatku dostatečnou 
povědomost. 

Dle zákona o místních poplatcích č. 595/1990 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů je obec povinna zajistit likvidaci odpadu a vykoná-
vá správu poplatku za jeho likvidaci. 

Podle ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o od-
padech ve znění pozdějších předpisů, obec může vybí-

rat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání aodstraňování komunálních odpadů od fy-
zických osob na základě smlouvy. 

Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsa-
hovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemů-
že stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a 
ani místní poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů podle zvláštního zákona, o míst-
ních poplatcích.

V naší obci, je využívána možnost stanovení poplatku 
za odpad právě dle zákona o místních poplatcích Obec-
ně závaznou vyhláškou č. 1/2010 – úplné znění, která je 
k dispozici na webových stránkách města a na podatel-
ně městského úřadu.

Dle této vyhlášky se poplatek hradí na účet obce č. 
9005-3021341/0100 1x ročně ve výši 

Kč 500 za každou osobu s trvalým pobytem na území 
obce nejpozději do konce daného kalendářního roku. 

Poplatek je možno platit i na splátky v průběhu roku, 
převodem na uvedený účet nebo hotově do pokladny. 
V rámci automatizace zpracování dat upřednostňuje-
me bezhotovostní platby na účet. Každý občan, popř. 
domácnost má přidělený svůj variabilní symbol pro 
identifikaci platby, tento se dozvíte u správce poplatku 
na úřadu paní Lenky Hegenbartové, popř. u jiné pra-
covnice ekonomického odboru buď osobně, telefonic-
ky, písemně anebo emailem. Všechny potřebné kon-
taktní údaje na pracovnice úřadu jsou uvedeny na we-
bových stránkách města. 

Od platby poplatku jsou osvobozeny osoby starší 
80-ti let ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplat-
ková povinnost vztahuje, dále děti ve věku do dvou let 
ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplatková povin-
nost vztahuje a osoby s dlouhodobým těžkým zdravot-
ním postižením. Od placení jsou dále ještě osvobozeny 
osoby, které dlouhodobě žijí v zahraničí a tuto skuteč-
nost věrohodně doloží.

Vzhledem ke skutečnosti, že místní poplatek je for-
ma daně, v tomto případě „daně životnímu prostře-
dí“, vykonává správu tohoto poplatku obec v rámci své 
přenesené působnosti dle Daňového řádu - zákon č. 
280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních oplatcích ve znění pozdějších předpisů může obec 
zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. 

Pro názorný příklad uvádím, čtyřčlenná domácnost 
má povinnost uhradit do konce roku poplatek za od-
pad Kč 2.000 (4 x Kč 500). V případě včasného ne-
uhrazení, tj. do konce příslušného kalendářního roku, 
může být tato částka zvýšena až na Kč 6.000,-- a samo-
zřejmě v dalším roce hned nastává povinnost domác-
nosti úhrady poplatku Kč 2.000 opět na daný rok, cel-
kem tedy k platbě již Kč 8.000. Proto nabádám obča-
ny k včasnému splácení poplatku za odpad v průběhu 
roku, aby tak předešli možným nepříjemnostem. 

K platbě poplatku nejsou zasílány složenky. Před sa-
motným platebním výměrem je zasílána upomínka. 

   Kateřina�Černá,
�� vedoucí�ekonomického�odboru�MěÚ�NR�

zpráva o činnosti kontrolního výboru
Kontrolní výbor je jeden z výborů, stanovených Záko-

nem o obcích č.128/2000 Sb. Náplní jeho práce je kon-
trola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, kon-
trola dodržování právních předpisů ostatními výbo-
ry i obecním úřadem na úseku samostatné působnosti 
a zabývá se další kontrolní činností. Jedná se o poradní 
orgán zastupitelstva města.

V našem kontrolním výboru (dále jen KV) je pět čle-
nů, zvolených v tomto volebním období. 

Počátkem činnosti bylo stanovení plánu práce a jako 
jednu z prvních akcí jsme provedli kontrolu spotřeby 
vody a energíí ve vybraných objektech v majetku měs-
ta. Co bylo zarážející a překvapivé – z vybraných objek-
tů byl největší nárůst energií – zejm. tepla (42% opro-

ti spotřebě v předchozím roce) v nově zrekonstruované 
budově základní školy. Podrobným přezkoumáním si-
tuace pak byly zjištěny velké nedostatky v možnosti re-
gulace spotřeby tepla. Tato skutečnost byla předložena 
radě a zastupitelům města a bude naléhavě řešena v ná-
sledujícím roce.

Dále KV navrhnul aktualizaci několika obecně závaz-
ných vyhlášek města (Požární řád, vyhláška o psech). 
Jako jednu z nejzásadnějších (po delších peripetiích 
a jednáních s více stranami - Policie ČR, starosta měs-
ta, zastupitelstvo), považujeme nové zpracování vy-
hlášky O veřejném pořádku, která by konečně měla po-
stihovat stále častěji se vyskytující problémy s nežádou-
cími jevy a nepřizpůsobivými živly, kterých, jak je patr-

no, v poslední době ve městě přibývá. Na tuto vyhláš-
ku by přímo měla navazovat Koordinační dohoda mezi 
městem a Policií ČR a vytvoření dopravně-bezpečnost-
ního výboru, který by měl být aktivním a účinným ná-
strojem při řešení nežádoucích a problematických jevů 
v životě naší obce.

KV zastupuje pět volebních uskupení a schází se pra-
videlně 1x měsíčně. Jak je patrné z dosavadních vý-
sledků práce, nescházíme se proto, abychom politika-
řili, vedli nepodstatné spory a žabomyší války, ale aby-
chom akčně pracovali pro ty, kteří nás jako své zástup-
ce zvolili.
� Za�kontrolní�výbor:�Petr�Dolejš�ml.
� �a�Dagmar�Schwarzová,�předsedkyně�výboru
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ohlédnutí za akcemi pro seniory v roce 2011

KULTURNÍ DŮM 
NOVÁ ROLE

LISTOPAD – PROSINEC 2011

Sobota  5.11. 
MEXICKÁ TEQUILA LATINO PARTY

Sobota  12.11. 
STREET DANCE PARTY

Sobota  19.11. 
AMUNDSEN VODKA PARTY

Sobota  26.11. 
90 PARTY • HITY DEVADESÁTÝCH LET

Sobota  3.12. 
DJ JERRY

Sobota  10.12. 
KARAOKE PARTY

Sobota  17.12.  
Předvánoční pohoda s OLDIES

Neděle  25.12.  
Sváteční VÁNOČNÍ DISCO

Sobota  17.12.  Vstupné 50,- 
Party o půlnoci • SILVESTR  2400- 0600

KLUB OTEVŘEN OD 2130    VSTUPNÉ 40,-

18.11  DOLOVNÁ
23.11  SETKÁNÍ SENIORŮ

w w w.cultureclub.cz

V lednu byla možnost si v knihovně 
poslechnout přednášku pana Hořínka 
o jeho cestě po Chile.

Druhého února jsme autokarem zaví-
tali do Chebu na divadelní představení.

V březnu k nám přijeli ochotníci 
z Ostrova a shlédli jsme líbivou anglic-
kou duchařskou komedii.

Prvního dubna měli možnost vyrazit 
na setkání do Kulturního domu i ti, kte-
ří se na delší akce neodvažují. K tanci 
a poslechu nám zahrál pan Pavel Nový.

V půli dubna jsme se sešli na auto-
busové zastávce a pravidelnou lin-
kou jsme odjeli do Ostrova, kde jsme 
se prošli parkem zámeckého a kláš-
terního areálu, navštívili jsme výsta-
vu na Staré ostrovské radnici a pose-
děli u dobrých zákusků v cukrárně na 
Starém náměstí. Odpoledne jsme odje-
li linkovým autobusem přes Jáchymov 
do Potůčku, odkud jsme se navečer vrá-

tili vlakem do Nové Role. 
Začátkem května jsme se opět sešli 

na vlakovém nádraží. Po domluvě jsme 
místo do plánovaného Bečova odjeli 
do Klášterce a nelitovali jsme. V zahra-
dě kolem kláštereckého zámku všech-
no pučelo a kvetlo a díky krásnému dni 
jsme byli plni dojmů. 

Koncem května jsme jeli na výlet do 
Prahy, kde nás u Letohrádku králov-
ny Anny vyzvedla naše osvědčená prů-
vodkyně Markéta, která nás celou dobu 
prohlídky areálu Pražského hradu pou-
tala zajímavým výkladem. Odpoledne 
jsme věnovali návštěvě Technického 
muzea, nebo jinému individuálnímu 
programu. A zatímco v Nové Roli řádi-
la bouřka a kroupy, my jsme měli nád-
herné letní počasí. 

V červnu jsme využili nabídky su-
permarketu Lidl na možnosti cestová-
ní kamkoli po republice za 199,-- Kč 

a vypravili jsme se vlakem do Liberce. 
Stihli jsme si prohlédnout střed města 
a botanickou zahradu, kde jsme díky 
odbornici z našeho středu paní Čer-
vinkové postáli u vzácných exemplá-
řů, kterých bychom si jako laici mož-
ná nevšimli. Přestože jedna cesta trva-
la pět hodin, velice rychle utekla, pro-
tože i z vlaku bylo co vidět. 

V půli června jsme dojeli vlakem do 
Doubí a absolvovali jsme procházku 
do Svatošských skal. 

Poslední den v červnu jsme vlakem 
z Nové Role dojeli do Lokte. Prošli 
jsme se kolem řeky, vystoupali na ná-
městí a prošli přilehlé malebné uličky. 
I když jsme vynechali návštěvu hradu, 
byli jsme stejně plni dojmů. Přes Kar-
lovy Vary jsme se autobusem vrátili 
domů.

Při zářijové vyjížďce do lázeňských 
lesů, kam jsme vstoupili po cestě vla-

kem do Březové, nám nepřálo počasí. 
Ale i tak jsme mohli obdivovat lesní al-
tány, obrazy i lesní pobožnost. 

Poslední akcí v letošním roce bude 
podzimní setkání v sále Kulturního 
domu, které se uskuteční dne 23. 11. 
2011 od 15.30 hodin. Pro dobrou nála-
du nám opět zahraje pan Nový. 

Dovolujeme si vás požádat, abyste 
svou účast nahlásili v podatelně MÚ 
v době od 7. 11. do 21. 11. 2011 a zá-
roveň tam složili účastnický poplatek. 

V pátek 16. 12. 2011 od 19 hodin 
se v naší partnerské obci Rittersgünu 
uskuteční předvánoční hornická slav-
nost. Zájemci z řad seniorů o účast na 
této akci se mohou přihlásit na podatel-
ně v termínu od 1. 12. do 15. 12. 2011. 
Čas odjezdu bude upřesněn. Dopravu 
hradí Město Nová Role.
� Za�školní�a�kulturní�komisi
� Zdena�Slížová

Sbor Chorea Nova a Cichorium
vás zve na:

27.11. - 1. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela 

v Nové Roli
4.12. - 2. Adventní koncert

16:00 v kostele sv. Michaela 
v Nové Roli

11.12. - 3. Adventní koncert
16:00 v kostele sv. Michaela 

v Nové Roli
18.12. - 4. Adventní koncert
 16:00 v kostele sv. Michaela 

v Nové Roli
tento koncert je věnován vánoč-

ním koledám
účinkují: Ženský komorní sbor 

Cichorium – Nová Role
Smíšený pěvecký sbor Chorea 

Nova – Nová Role
 hosté: Učitelé ZUŠ Nová Role

Vánoční melodrama 
v podání Ireny Švecové

Gynekologická ordinace v Nové roli opět v provozu
ordinační doba - středa 7,30 - 12,00 a 12,40 - 16,30 hod.
Na vyšetření je vhodné se předem objednat osobně nebo na tel. 602 284 275 
- pouze v době ordinace či prostřednictvím e-mailu: m.nes@tiscali.cz
Možnost objednání také přes internet:
www.lekar.zdravcentra.cz/miloslav.nesyba
Podrobný popis naleznete v sekci aktuality.
Ordinace má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.
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Dům dětí a mládeže Nová Role, 
okres Karlovy Vary, příspěvková 

organizace

NABÍDKA DDM

Dům dětí a mládeže Nová Role 
pořádá, již tradičně, v době jarních 

prázdnin

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR
 V NOVÉM MĚSTĚ 

– JÁCHYMOV

Termín: 12. 2. – 18. 2. 2012
 

Cena: 2.150 Kč

V ceně je zahrnuta:
 5x denně strava, pitný režim, 
pojištění, doprava+ 1 000 Kč 

na vleky

Lyžování je zajištěno ve:
 SKI AREÁLU NÁPRAVA NOVÉ 

MĚSTO, KLÍNOVEC

Předběžné přihlášky do:
 15. 12. 2011 v DDM,

 tel. 353 851 172, 607 552 337

Dům dětí a mládeže v Nové Roli, 
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vás zve v pátek 11. listopadu 2011 na:

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI 
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou DDM

Zakončení u DDM KULTURNÍM VYSTOUPENÍM, 
MARTINSKÝM POHOŠTĚNÍM A OHŇOSTROJEM

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – LAMPIÓNY S SEBOU!!!!

Prosíme všechny maminky, babičky…upečte nám na martinské pohoštění. 

Informace v DDM – tel. 353851172, 607552337

Děti si mohou přijít vyrobit lampióny do DDM ve dnech 8. 11. - 9. 11. 
2011 od 15.00 hod. 

..................................................................................................................

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

v neděli 4. prosince 2011 od 17.00 hod. v sále KULTURNÍHO DOMU

PROGRAM: 

vystoupení zájmových kroužků DDM Nová Role

Dále je připravena MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

 TĚŠÍME�SE�NA�VAŠI�ÚČAST

Pro všechny děti je připravena malá sladká odměna od MIKULÁŠE

Pozvánka na promítání 
Dne 24. 11. 2011 v 16 hodin se uskuteční v městské knihovně promítání diapozitivů a DVD z výletů na tato témata: 
řeka Teplá, trať č. 144 z Lokte do Krásného Jezu, zábavné centrum řeky Ohře na statku Bernard v Královském Poříčí 
a Toursfilm 2011 v Karlových Varech.  Srdečně�zve�Vladimír�Korbel.

„Místní organizace českého rybářského svazu 
v Božičanech“ 

POŘÁDÁ

Taneční zábavu 

„Dolovnou“
Datum konání   : pátek 18.listopadu 2011 od  20 hodin
Místo konání      : Kulturní dům Nová Role

Cena vstupenky : 100,- Kč

   „Malá kapela“
K tanci a poslechu hraje :

Připravena je i šupinatá tombola, ve které můžete ulovit mimo kaprů i jiná překvapení.
Předprodej vstupenek : Josef Brabenec  Husova 47, Nová Role - tel. 605 347 532

Ing.Václav Rýdl Bezručova 582 , Chodov   - tel. 607 936 339

DOPRAVA  Z CHODOVA  JE ZAJIŠTĚNA - ODJEZD AUTOBUSU  V 19.15 OD 
OBCHODNÍHO DOMU „DRUŽSTEVNÍK“ A ZPĚT  !!!

V případě zájmu bude zajištěna i doprava „z“ a „do“ Mezirolí.
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den železnice 2011 v karlovarském kraji
V sobotu 17. září slavila trať Chodov – Nová Role 130. výročí a my jsme u toho byli také. Kdo? Všechny děti ze školy, které chtěly podpořit příjemnou atmo-

sféru. Starým vlakem přijel císař Josef se svou chotí a doprovodem. My jsme ho přivítali třepetalkami a zazpívali jsme 3 písničky: Září, Sluníčko a Není nutno. 
Přidalo se k nám také hodně dětí ze školky. Byli jsme jako jeden veliký sbor. Poté někteří lidé odjeli vlakem až do Lokte, kde byly vystaveny vlaky a byly tu stánky 
s modely, pohledy a dalšími věcmi. Atmosféra byla hezká a všichni se dobře pobavili.  Hanka�Mojžíšová�a�Luboš�Ohnutek�5.�A

Prvňáci vyhráli lístky na Popelku na ledě
Za všechno může paní Šimůnková – maminka Emičky Gondášové, která mi jednoho dne poslala zprávičku, že objevila soutěž o lístky na muzikál (velké díky za 

tuto aktivitu). Ani chvíli jsme neváhali a pustili se s prvňáčky do práce. Šlo o to, vyrobit jakoukoliv technikou Popelčin střevíček, nafotit ho a odeslat. A tak jsme 
z krepového papíru „užmoulali“ kuličky na střevíček, nazdobili jsme ho a kolem jsme otiskli naše nožičky. Když bylo vše hotovo, odeslali jsme své dílko do sou-
těže. Pak už jsme jen čekali, kolik dostaneme hlasů. Lístky získala vždy nejlepší třída z každého kraje. Moc děkujeme všem (dětem i dospělým), kteří nám svým 
hlasem pomohli k této úžasné výhře. Za Karlovarský kraj jsme to vyhráli s 657 hlasy. 

Na představení jedeme 29. října do KV arény. Moc se těšíme. Podrobnosti najdete na www.popelkanalede.cz. PaedDr.�Miluše�Dušková

DĚJEPISNÁ EXKURZE
Dne 6. října se více než 40 žáků 2. stupně zúčastnilo 

exkurze na gotický hrad Hazmburk a do archeologic-
kého skanzenu Březno u Loun. Počasí vyšlo dokona-
le, a tak byl z hradní „bílé“ věže nádherný výhled na 
vyhaslé sopky Českého středohoří a na roviny střed-
ních Čech. V malém skanzenu Březno se žáci dozvě-
děli o životě v pravěku a mohli si prohlédnout něko-
lik rekonstruovaných pravěkých obydlí z mladší doby 
kamenné a z doby stěhování národů. Proběhla i vě-
domostní soutěž, v níž za správnou odpověď čekala 
žáky sladká odměna. Mgr.�Miroslav�Starý�
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Jako děti jsme léta jezdili na školu 
v přírodě na Luční boudu. My jsme 
zrovna byli ročník, který jiná místa 
nepoznal. Pobývali jsme v Krkonoších 
asi šestkrát a zbylo nám plno krás-
ných vzpomínek. Není tedy divu, že 
jsme se toužili na Luční boudu vrátit 
i jako dospělí. Po několika letech pla-
ného plánování, že bychom se na Luč-
ní boudu mohli znovu podívat, jsme si 
letos dali tento výlet jako dárek k pa-
desátinám. Zpočátku byli nadšení 

všichni, ale nakonec nás vyjelo jen 14.
Vyrazili jsme v pátek 23. 9. ráno 

čtyřmi auty do Pece pod Sněžkou. 
Předpověď počasí na víkend byla vyni-
kající, sluníčko nás provázelo od prv-
ní chvíle až do neděle. Na Luční bou-
du jsme se vydali z Pece pěšky jako za 
mlada starou známou cestou (8km) 
přes Výrovku a ubytovali jsme se ve 
dvou devítilůžkových pokojích. Nála-
da byla výborná.

Na sobotu jsem připravila částeč-

ně společný výlet. Podle svých mož-
ností si každý vybral, kterou trasu pů-
jde. Společně jsme došli kolem Malé-
ho a Velkého Oka, Poledních kame-
nů na Špindlerovku. Tam se naše ces-
ty rozdělily, část odjela do Špindle-
rova Mlýna autobusem a pak lanov-
kou na Pláně, dále po zelené na Luč-
ní boudu, část vyrazila po žluté ces-
tě k Boudě u Bílého Labe a dále údo-
lím Bílého Labe ke Kozím hřbetům na 
Luční boudu. A část na dlouhou trasu 
přes Vysoké Kolo, pramen Labe, Lab-
skou, Martinovu a Medvědí boudu, 
dále údolím Bílého Labe nahoru. Tak-
že jsme si prošli všechna místa známá 
z dětství. Stále jsme si to velmi užíva-
li. Večer nás čekala třešínka na dor-
tu – koncert Lubomíra Brabce a Dana 
Hůlky.

V neděli 25. 9. jsme si před odjez-
dem prohlédli Luční boudu včetně ce-
lého podzemí. Připomněli jsme si dět-
ská léta, kdy jsme tam prolézali bez 
vědomí učitelů a vychovatelů. Pak 
jsme se ještě vypravili na Sněžku a od-
tud zpět dolů do Pece k autům. Večer 
jsme se v pořádku vrátili domů.

Upřímně je mi líto těch, kteří se ne-
mohli zúčastnit z pracovních důvodů, 
či pobytu v lázních nebo na dovolené, 
protože to byl opravdu úžasný víkend. 
Kdo tam nebyl, neuvěří.

 Hana�Horychová

P.S.: My zbývající účastníci výletu 
děkujeme tímto naší organizátorce 
Hance, která si vše vzala na svá bed-
ra a připravila pro nás opravdu neza-
pomenutelný víkend. 

Škola v přírodě po 35 letech...

50 let základní školy v Nové roli
Ve školním roce 2011/2012 slaví 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE 
50 let existence v podobě, jakou ji zná-
me dnes. Od roku 1961 je v ní totiž 
možno absolvovat úplnou školní de-
vítiletou docházku. K tomuto výročí 
připravujeme mnoho akcí, které bu-
dou v průběhu letošního akademické-
ho roku vytvářet rámec oslav. 

 První vlaštovkou bude 5. 11. 2011 
setkání bývalých i současných zaměst-

nanců školy s prohlídkou budov a po-
sezením. Milou vzpomínkou se sta-
ne Almanach, v němž mapujeme pa-
desátiletou historii školy, jejíž součás-
tí je mnoho občanů Nové Role a okol-
ních obcí. Pokud se Vám nedostane 
do rukou v písemné podobě, určitě ho 
najdete na stránkách školy v podobě 
elektronické (www.zsnovarole.cz). 

A právě Vám, kteří máte hlubší 
vztah k naší škole – ať už jako bývalí 

či současní učitelé, žáci, rodiče školá-
ků apod. – budou všechny akce urče-
ny. Chtěli bychom, aby se při nich ve 
Vás probouzely příjemné vzpomínky 
na zvonění, hodiny, přestávky, trápení 
s učením, zkoušení, písemky, opiso-
vání, napovídání, svačiny, lumpárny, 
hraní, legrácky, průšvihy, lavice, ta-
bule, jedničky a pětky, kamarády, lás-
ky, třídy, učebny, tělocvičnu, jídelnu, 
pozemky, dílny, učitele a žáky, třídní 

schůzky, sešity, učebnice, inkoustové 
péro, …, zkrátka na dobu zde stráve-
nou při čtení, psaní, počítání… 

Novorolské škole přeji k jejím „na-
rozeninám“, aby tady ještě další půl-
století stála a dávala díky poctivé prá-
ci většiny našich pedagogů pevné zá-
klady do života dalším a dalším gene-
racím.

 Bc.�Radek�Veselý,�
� ředitel�školy

luční bouda, v pozadí sněžka

14 statečných na vrcholu sněžky
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Dny rychle ubíhají. Pomalu vstupu-
jeme do období, které bývá nazývá-
no časem adventním. V našich domo-
vech se objeví věnce se čtyřmi svíčkami 
ohlašujícími příchod Vánoc. 

Věnec byl vždy symbolem vítězství 
a královské důstojnosti. Pro nás, kte-
ří nežijeme v monarchii, může být zna-
mením lidské důstojnosti. Jistě nic ne-
pokazíme, když se při pohledu na ad-
ventní věnec na chviličku zastavíme 
a pomyslíme na vážnost a váženost 
lidského bytí. Být člověkem znamená 
přece mnohem více než se jen zapojit 
do přírodního potravinového řetězce. 
Obdivujeme a vážíme si lidí, kteří svůj 
um a své dovednosti, stejně jako své 
postavení nevyužívají jen s ohledem na 

vlastní prospěch, nýbrž dokáží myslet 
na budoucnost a životy ostatních lidí. 
Ačkoli tato slova mohou vyznívat všed-
ně, být člověkem je nevšední. 

A právě světlo svíce nám může pomo-
ci hlouběji porozumět. Zapalovat ad-
ventní svíce automaticky a bezmyšlen-
kovitě znamená ochuzovat sám sebe 
o hlubší rozměr života. Vždyť světlo na-
šich životů nám bylo darováno a pro 
ostatní se rozsvítilo až ve chvíli našeho 
narození. A pro nás samotné pak pro-
střednictvím lásky a obětavosti rodičů 
stejně jako lidí, kteří svým způsobem 
života mysleli i na naši budoucnost. 

Někdy dostávají adventní svíce jmé-
na Mír, Víra, Láska a Naděje. Jejich jas 
nám pak připomíná, že bez těchto hod-
not by náš lidský život byl ještě těžším. 
Také nám ale světlo adventních svící 
připomíná, že bez nás lidí, bez ochoty 
dovolit, aby se do nás samotných Mír, 
Víra, Láska a Naděje vtělily, se stane 
jejich světlo jen odkazem na prázdná 
jména.

Někteří lidé se domnívají, že tato 
jména jsou skutečně prázdná, proto-
že světlo našich životů jednou dohoří 
stejně jako světla svící. Pro mne, a na-
štěstí i pro mnoho dalších lidí, je ad-

ventní věnec se světlem svící odka-
zem na hlubší skutečnost života, kte-
rou si dovolím pojmenovat Smyslem 
bytí. V očích víry Bible se pak Smysl 
bytí stal člověkem, abychom i my smě-
li spatřit a uvěřit, že naše životy ne-
jsou dílem náhody. A že i na nás záleží, 
aby hodnoty míru, víry, lásky a naděje, 
stejně tak jako lidské důstojnosti neby-
ly předávány jen jako velká, ovšem již 
poněkud vyčpělá slova. 

Všem čtenářům, ale i nečtenářům 
Novorolského zpravodaje přeji, aby-
chom kdesi v sobě a svých srdcích 
směli v letošním prožívání času ad-
ventního a Vánoc zakusit vděčnou ra-
dost, že jsme a že jsme lidé. 

 Vladimír�Müller,�farář

adventní zastavení

V letošním roce uspořádalo město 
Nová Role Michalskou pouť 24. září. 
Vzhledem k tomu, že bylo nádherné 
babí léto, počasí se nám skutečně vy-
vedlo. V 10 hodin se v kostele sv. Mi-
chaela sloužila slavnostní mše. Hlav-
ním celebrantem byl P. Vojtěch Soud-
ský OP – podpřevor a administrátor 
farnosti Plzeň Slovany, koncelebranty 

P. František Kišš a Vladimír Müller.
Ve 14 hodin vyšel od úřadu historic-

ký průvod, aby přivedl občany přímo do 
centra historického tržiště u rybníka. 
Letos skupina historického šermu Dis-
cordia pana Vladimíra Votavy sehrála 

pirátskou pohádku.
Od rána se točily a vyhrávaly koloto-

če. V 16 hodiny zahrála pro dobrou ná-
ladu skupina Červení panteři, v 18 ho-
din Swing Party Band a od 20 hodin 
Levoruký Eda Band. Ve 21,45 hodin 

rozzářil večerní oblohu nad rybníkem 
krásný ohňostroj.

Dovoluji si touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a průběhu 
letošní Michalské poutě podíleli, pře-
devším členkám školské a kulturní ko-
mise.

Lenka�Žigovičová,�
vedoucí�správního�odboru

Michalská pouť
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 sport

První zápis v kronice mladých po-
žárníků byl v roce 1971. Jejich činnost 
byla velmi pestrá a zajímavá. Soutě-
že, tábory, sběry surovin, výlety, besíd-
ky a mnoho jiného. Při pročítání této 
kroniky jsem usoudila, že tu byla dob-
rá parta. V jejich kronice jsem našla 
mnoho inspirace i úsměvných zápisů.

Jsem moc ráda, že se náš sbor může 
pochlubit obnovením mladých požár-
níků. Od dubna se nám ustálilo 23 
dětí, které pravidelně každou středu 
trénují na soutěže a učí se novým vě-
cem. Zůčastnit se sjezdu KSČ či účast 
na spartakiádě se nám sice nepodaří, 
ale zúčastnit se oslav 130. let založení 
sboru nám bylo dobrou inspirací. Dne 
11. 9. 2011 byl pro nás něco jako křest 
mezi hasiče, konala se naše první sou-
těž v Horním Slavkově. Jak mladší, 
tak starší obsadili poslední místa, ale 
máme nové kamarády a už víme, jak 
to na soutěžích chodí. V neděli 18. 9. 
2011 se konala soutěž v Jáchymově. 
Sice to nejdříve vypadalo, že tam ani 
nedojedem, protože byla strašná mlha 
a pršelo a my ne a ne najít ten pra-
vý směr, ale nakonec se nám to poda-
řilo. Družstev bylo hodně, ale vzhle-
dem k počasí se to i těm nejlepším 

moc nedařilo. Starší družstvo obsa-
dilo 9. místo z 10 družstev, ale mladší 
děti měly o něco víc štěstí a z 10 druž-
stev se jim podařilo vybojovat 7. mís-
to. Zjištění, že je prohra velmi bolí, mě 
naplnila obavou, že naše řady mnoho 
dětí opustí. Byla jsem však velmi mile 
překvapena, když jsem na trénink při-
šla o půl hodiny dřív a téměř všich-
ni byli už připraveni trénovat, jen aby 
měli o něco víc času se zlepšit. Do Bře-
zové už jela naše dvě družstva mno-
hem lépe připravená. Tentokrát však 
selhala technika, mašina ne a ne po-
slechnout. Praskla hadice, takže mlad-
ší zkončili z 11 družstev na 9. mís-
tě. Starším se povedl krásný útok za 
30.3 a umístění na 8. místě. Naše po-
slední letošní soutěž se konala v Bečo-
vě, kde se běžel branný závod na 2 km 
pro mladší a 3 km pro starší. Bylo to 
zároveň okresní kolo a z celého okresu 
byla hlídka mladších na 6. místě ze 13 
družstev a starší na 7. a 10. místě z 12 
družstev. Já jen doufám, že veškerou 
smůlu už máme za sebou a přez zimu 
se nám podaří co nejlépe natrénovat 
a naučit se vše potřebné na další rok.

 Za�SDH�Nová�Role�
� Anna�Kůsová�Kejvalová

sdH Nová role

 Czech Open v kickboxu se konal 23. - 24. 9. 2011 v Praze. Další úspěch si vybojo-
vala Veronika Blažková, když v lightu žen do 55 kg obsadila bronzovou příčku. Ale 
pro trenéra to bylo zklamání, v semifinále proti chorvatské závodnici byla silnější, 
celý zápas měla fyzickou převahu, ale doplatila na nový systém elektronického bodo-
vání. Trenér Miloš Černý zvítězil v kategorii mužů – 79 kg v obou disciplínách, které 
zde byly vypsané, a to v americkém karate a lightkontaktu. 

 Kickbox�Nová�Role

Czech open v kickboxu 
23. - 24. 9. 2011 v Praze

Výsledky dosažené vzpěrači na soutěžích v létě 2011

30.5. ME masters mužů - Heinsheim (GER)
 Startovalo celkem 61 žen z 16 zemí a 429 mužů z 29 zemí Evropy.
AG6 / do 85 kg: V této skupině startoval K. Mrnuštík.
V soutěži se zranil na 70 kg v trhu a nedokončil soutěž.
trenér: Kocur

4.6. ME masters mužů – Heinsheim (GER)
AG1/ do 85kg: 14 závodníků
trenér: Podšer
Dvojboj (Trh+Nadhoz)
 83,70  V. Mastný  243 (106 +137) 8. místo
Samotná účast na této vrcholné sportovní akci, je velkým úspěchem vzpě-
račů z TJ N.Role 

17.6. Mezinárodní mistrovství ČR mužů - Praha
Do 77 kg: 8 závodníků
76,00 M. Podšer  233 (108+125) 4. místo
Do 85 kg: 9 závodníků
84,00 V. Mastný   243 (107+136) 7. místo
Závodníky vedl v soutěži J. Nagy.

24.9. VC Meziboří-Meziboří - ženy : +75 kg: 
77,85  Pavlína Kocurová 79 (36+43) 87,6900 Si 1. místo
Celkové hodnoceni na body Sinclaire 3. místo
trenér: Kocur
S pozdravem Sportu zdar! �předseda�oddílu:�A.�Kocur
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kadeřnictví CHarloTa
děkují za vaši důvěru a přejí vám krásné prožití svátků
 vánočních, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.

- každý zákazník dostane v prosinci malý dárek nejlepší
 vlasové kosmetiky

- dále vám nabízíme nejlepší barvy a výrobky na našem trhu

- prodej výrobků, proškolení a zkušenosti

Pracovní doba dle objednávek.

tel. kadeřnictví: 775 215 066

Vážení inzerenti,
od dalšího vydání Novorolského zpravodaje bude 

inzerci zajišťovat firma ŽUrNÁl MEdIa, a.s. 

telefon 354 597 403, e-mail: info@zurnalmedia.cz.
 Uzávěrka do dalšího čísla je do 15. prosince 2011.

Cukrárna Pralinka
 

Na Pěší zóně 125/2, Nová Role (areál bývalých jeslí)
Přijďte ochutnat z naší široké nabídky a oslaďte si život!

Otevírací doba:
PO     Zavřeno
ÚT – PÁ 14.00 – 18.00 Hod
SO 11.00 – 15.00 Hod
NE 11.00 – 15.00 Hod

S příchodem zimního počasí 
vás zveme na ochutnávku vánočního cukroví!

Těšíme se na vás!

Miroslav Marek – Originál Karlovarský marcipán, pralines

uPozoRNěNí 
 změna kontaktní osoby pro Novorolský zpravodaj: 

vlastislav slíž, referent so
Tel: 353 176 319, 

e-mail: vlastislavsliz@novarole.cz
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Mýty a pověry o třídění odpadů
Kontejnerů je  málo
Průměrná vzdálenost ke kontej-

nerům na tříděný odpad se kaž-
doročně zkracuje. Aktuální vzdá-
lenost je 110 metrů, ale podle prů-
zkumů jsou lidé ochotni jít k barev-
ným kontejnerům až o dalších čty-
řicet metrů dál. Sběrná síť se stá-
le zahušťuje, v  současné době je 
k dispozici už dokonce 200 381 ba-
revných kontejnerů! V  Evropě se 
řadíme k  zemím s  nejhustší sběr-
nou sítí. Každá obec může mít na-
stavený částečně jiný systém třídě-
ní odpadů.  Proto je dobré v první 
řade sledovat informace na nádo-
bách nebo se zeptat na obecním či 
městském úřadě.

Nemá cenu odpady třídit, pro-
tože svozová firma vše smíchá 
a odveze na skládku

Nikoli, po roztřídění už se jednot-
livé materiály nikdy nemíchají do-
hromady. V dnešní době, kdy se za 
každou uloženou tunu odpadů na 
skládkách platí, nemá nikdo zájem 

sesypávat odpady dohromady. Jen 
občas se bohužel najdou ti, kte-
ří jsou schopni celý tříděný odpad 
znehodnotit nežádoucími příměs-
mi. Se znečištěným tříděným od-
padem je třeba nakládat jako s od-
padem směsným a  odvézt ho na 
skládku nebo do spalovny.

Třídění odpadů zabere doma 
spoustu místa

Záleží na každém z  nás a  jeho 
zvyklostech, jak si doma třídění 
odpadů zařídí. Nemusíme na to 
pořizovat speciální koše nebo ná-
doby. Postačí k tomu jedna papíro-
vá krabice a dvě plastové tašky od 
nákupu.  Místo, které doma odpa-
du věnujeme, se několikanásobně 
vrátí v  podobě ušetřeného místa 
v přírodě. Navíc platí celkem dob-
ře úměra, že čím víc odpadu pro-
dukuji, tím větší prostory mám 
k  možnosti jeho uložení (člověk 
v bytě vyprodukuje obvykle méně 
odpadu než obyvatel rodinného 
domu atd.).
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 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 
 MYSLÍTE NA PENÍZE? PORADÍME VÁM. 

 
 

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

 Suchá
 nekrF a tišek  

n

 uS chá ek nFrantišek  

Hornická ul. 2047, Sokolov
Budova bývalého Telecomu nad nemocnicí, 
vedle POLICIE, u høbitova.

777 560 671

POTØEBUJETE?
- nový pomník?

- opravit nebo vyèistit starý hrob?

- pøipsat jméno, opravit písmo?

- desku z èerného skla?

- novou lucernu nebo vázu?

- krycí desky?

KAMENICTVÍ

SOKOLOV
Provozní doba:  PO 10-12   ST 10-12   SO 11-13

 S c nk
u h

 
á e

F ar išek  
nt

Pro pøípadné dotazy, sjednání jiného
 termínu volejte nebo pošlete SMS.


