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Slovo
starostky
vzhledem k tomu, že toto volební
období se blíží ke svému konci, ráda
bych k vám pronesla několik vět a
zrekapitulovala, co se nám v minulých letech podařilo. V příštím čísle zpravodaje se dozvíte více o volebních programech jednotlivých uskupení a o mých cílech a přáních
v budoucím volebním období, ve kterém bych ráda pokračovala ve své
dosavadní činnosti starostky.
Nejprve vám chci poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste do mne
v minulých letech vložili. Děkuji za nejrůznější podněty, se kterými
jste se na mne obraceli. Mnoho z nich se nám podařilo uskutečnit a
díky nim je naše město zase o něco krásnější. Vyplatilo se vynaložené úsilí přesvědčit Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech o
společné investiční akci a díky tomu jsme odkanalizovali část města
za Rolavou. Město uhradí kanalizační přípojky až k hranicím pozemku jednotlivých dotčených nemovitostí. S velkou radostí jsme ukončili
další úpravy, které zvyšují kvalitu života v našem městě. Jelikož auto
je dnes již prostředek, kterým disponuje každý, navýšili jsme počet
parkovacích míst ve městě, a to v ulici Nádražní, Rolavská, Pod Nádražím. Dále je nám jasné, že veškerá infrastruktura města má sloužit lidem a ne naopak. Proto jsme využili toho, že vy sami jste nám
ukázali, kudy si cesty zkracujete nejraději, a tam jsme vybudovali
spojovací chodníky. Na posledním jednání zastupitelstva se řešila dvě
důležitá usnesení. Prvním je vybudování přechodu pro chodce v ulici
Chodovská, kdy zastupitelé měli na výběr ze dvou navržených řešení. Dle Dopravního inspektorátu může na této komunikaci být pouze
jeden přechod a nyní jsme zvažovali, zda zachovat stávající od základní školy směrem k úřadu, či raději vybudovat nový přechod od
obchodního domu směrem k úřadu. Druhá alternativa se mně osobně
zdála o něco přijatelnější, ovšem musím přiznat, že jsem opominula
fakt, že ve stejné budově městského úřadu dnes vznikají nové prostory pro dům dětí, knihovnu a junáka. Z toho důvodu jsem svůj názor
přehodnotila a hlasovala jsem pro stávající přechod směrem ke škole.
Obávám se totiž toho, že si děti budou zkracovat cestu přímo od školy
ke kroužkům do domu dětí. Zastupitele mé argumenty nepřesvědčily a odsouhlasili druhou variantu. Tímto rozhodnutím se ruší studie
obnovy náměstí, která přesně v těchto místech navrhuje autobusovou
zastávku (viz. www stránky města). Druhé usnesení, které vyvolalo
vlnu diskuzí, se týkalo vybudování tribuny v prostorách fotbalových
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hřišť, na kterou byl již zpracovaný projekt. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou investiční akci společně s vyhlášením poptávkového řízení
na zhotovitele. Až po otevření obálek bude známa skutečná nejnižší
nabídnutá cena této investiční akce a teprve poté se bude řešit konkrétní podíl členů Fotbalového klubu Nová Role na samotné realizaci. Již několikrát jsem zdůrazňovala, že Fotbalový klub je jedním ze
dvou největších spolků působících na území města. Členové se snaží
budovat zázemí vlastními silami, sháněním dotací a sponzorů a proto
jednoznačně je vhodné, aby město vyslyšelo jejich přání a podpořilo
tuto navrhovanou akci. Jako občané města byste měli vědět, že vedení nezapomíná ani na naše dvě městské části. V obci Mezirolí vznikl
Fond páteřní komunikace. Do fondu se přispělo v loňském a letošním
roce pěti milióny proto, aby se mezirolští dočkali alespoň v budoucnu
nové páteřní komunikace, která je v havarijním stavu, ale její rozpočet v současné době není možné financovat úvěrem a už vůbec ne
z rozpočtu města jako takového. Dále v obci osazujeme hrací prvky na
již vzniklé dětské hřiště. V obci Jimlíkov se nám podařilo zrealizovat
úplně nové dětské hřiště. Tímto bych ráda poděkovala partě lidí z této
části obce, která se podílela na terénních úpravách hřiště a budování
zázemí, kterým je úžasný altán a lavičky. Z vašich reakcí vnímám to,
že se v Nové Roli hodně pracuje a buduje, mnoho akcí je v současné
době v přípravné fázi. Přesto musím smutně konstatovat, že některé
naše vize se nám zrealizovat nepodařilo. Jako velký neúspěch vnímám
to, že jsme nedokázali zaujmout některého z nadnárodních investorů
a společně vybudovat ve městě supermarket. Slýchali jsme opakovaně,
že jsme pro investora příliš malé město. Z toho důvodu jsme nabídli
občanům alespoň jednou za měsíc nákupní zájezd do hypermarketu
v Karlových Varech. Přestože zastupitelstvo města odsouhlasilo vybudování sociálně pobytového zařízení v budově bývalého výchovného
ústavu, jsme nyní jen ve stadiu přípravy. Vypracováváme projekt na
stavební povolení a položkový rozpočet, abychom byli připraveni celou rekonstrukci zrealizovat z dotačních titulů, které budou známy
až na podzim letošního roku. Doufám, že budeme stejně úspěšní jako
při žádosti o rekonstrukci budovy pod kulturním domem, kde vzniká
zázemí pro dům dětí a knihovnu. Jako starostka města si stále více
uvědomuji, jak důležité jsou osobní vazby a osobní přístup pro mou
práci. Jsem jedna z vás, své povolání beru jako poslání. Staré české
přísloví říká: „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Přesto si
dovolím poděkovat za vaši podporu a přátelský přístup. Doufám, že se
v předvolebním období setkám s co nejméně negativními invektivami
a zlobou ze strany tzv. opozičních kandidátů. V tak malém městě, jako
je Nová Role, by vůbec neměli vznikat opoziční zastupitelé, protože věřím, že v podstatě nám jde všem o jedno a tím je budovat a zkrášlovat
naše město a všem nám připravit různé akce a aktivity tak, abychom
se co nejvíce osobně setkávali a aby se nám v našem městě hezky žilo.

Vítáme
děti do života
Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Lucie Janečková

Magdalena Gabalcová

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v měsíci červenci a srpnu. Zvlášť potom
jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Jarmila Bolfová
Karel Vrchlavský
Božena Urbánková
Melanie Rokosová
Anna Fošumová
Anna Kalabusová
Rozalie Kafková
Miloslav Doubek
Božetěch Zachariáš
Marie Zelenková
Ella Procházková
Miroslav Komínek
Marie Dvořáková
Anna Galleová
Marianne Macháčková
Jaromír Formánek
Marie Havlíková
Margita Šilhanová
Marta Zídková
Walter Baják
Marie Buchálková

Jiřina Polášková
Zdeněk Bok
Věra Klöckerová
Břetislav Poláček
Ladislav Zejmon
Helena Procházková
Alžběta Skokanová
Václav Krejčí
Gejza Zdenek
František Fedra
Maria Lubasová
Ján Hering
Inga Finková
Jaroslav Červený
Marie Poláková
Marie Heringová
Božena Magesová
Stanislav Kohout
Marie Galiszová
Mária Sirková
Krista Turková

Upozornění pro majitele psů
Městský úřad v Nové Roli si dovoluje upozornit občany na zákonnou povinnost respektování OZV č. 4/2005 ve znění vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku ze psů. Poplatníci dle této
OZV (FO a PO) jsou povinni správci poplatku (úřadu) ohlásit
vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Poplatník je rovněž
povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech. Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník povinen v ohlášení správci poplatku sdělit všechny
příslušné údaje, jak je uvedeno v § 14a odst. 1 a 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníci domu nebo organizace, která má k domu právo
hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit správci poplatku
písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich držitele.
Dle prováděných kontrol bylo zjištěno, že majitelé psů, pokud
mají splněnou ohlašovací povinnost, tak ale neplní platební
povinnost a mnoho občanů vůbec neplní ani ohlašovací povinnost a tím vystavují velikému nebezpečí své psí miláčky, neboť
při jejich případném útěku není pak možno zjistit z evidence
majitele psa. Psy je též nutno viditelně mít označené registrační
známkou.

Výzva občanům
Starostka města Nová Role vyzývá občany, aby předkládali na úřad
své návrhy na osobnost roku 2014.

Poděkování
Chtěla bych opět poděkovat panu Seidlovi, který obětavě a opakovaně upravuje hřiště pro zájemce o míčové hry za garážemi ve
Svobodově ulici. A to nejen úprava hřiště, ale vybudoval sedátka,
stoleček pro hráče, ba dokonce snad i „trůn“ zřejmě pro rozhodčí,
přinesl i nádoby na odpadky. Věřím, že v Nové Roli se najde více
takových obětavců a tak vám pane Seidle a i těm ostatním – díky!

CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH V KD
pondělí 		
úterý 				
středa 				
čtvrtek 			

18.30 kolo (sraz u ŠJ.)
19.00 posil. cvičení
19.00 zumba
19.00 fitbally

Od 14. do 20. 7. 		

DOVOLENÁ
Těší se na Vás Jitka a Lída

Děkuji vám za pozornost, Jitka Pokorná.
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Informace z 26. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
ze dne 11. 6. 2014

Kontrolní výbor města

Na posledním zasedání zastupitelstvo města (dále jen
ZMě) projednalo zejména tyto věci:

1. délka topné sezony, porovnání průměrných teplot topných sezon 2010-2013
2. ceny, tvorba cen, vliv spotřebovaného tepla na cenu za GJ
3. plánovaná studie na způsob vytápění do budoucích let

Starostka města ZMě seznámila s projednanými podmínkami
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na stavební úpravy v č.p.
236, zejména s celkovým rámcem financování akce, kdy dotace
je připravena po jednáních a doložení všech požadovaných dokumentů na ÚRR regionu soudržnosti SZ k uzavření. Dotace by
měla činit cca Kč =6 865 tis. ze způsobilých nákladů akce přes
Kč 8 mil. Po projednání věci ZMě schválilo uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace městu Nová Role od poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role-Multifunkční využití budovy
občanské vybavenosti“ – SO-02 Zřízení domu dětí a knihovny
(registr. číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01093), a to za podmínek stanovených poskytovatelem dotace dle příslušných pravidel
pro poskytnutí dotace.
ZMě schválilo v souladu se stanoviskem Finančního výboru
ZMě celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za
rok 2013, jak byl řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ Nová
Role, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 s výrokem bez výhrad dle předložených výkazů, tj. údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů,
další finanční operace v plném členění podle rozpočtové skladby
(výkaz FIN 2-12), přehled o fondech města, výsledovka, rozvaha.

ZMě schválilo

a) uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu na realizaci investiční akce „Nová Role – kanalizace na levém břehu Rolavy“, a to příspěvku v dohodnuté výši
Kč =1 636 157,-- pro Vodohospodářské sdružení obcí západních
Čech na pokrytí předem projednaného podílu nákladů stavebních prací na vybudování kanalizačních stok a čerpací stanice
odpadních vod;
b) poskytnutí příspěvků města financováním z Fondu rozvoje
bydlení města na zbudování kanalizačních přípojek k domům na
hranici pozemků v soukromém vlastnictví v rozsahu na základě
původního zpracování PD přípojek stavby „Nová Role – kanalizace na levém břehu Rolavy“ a dle kalkulace.

ZMě schválilo novou investiční akci města „Stavba tribuny ve
sportovním areálu v Nové Roli“ a ukládá MěÚ zajistit výběr zhotovitele pro zadání zakázky dle zpracované PD. Před přijetím tohoto rozhodnutí proběhla tato diskuse členů ZMě a přítomných
občanů:
Starostka města dala slovo všem přítomným k rozpravě o realizaci tribuny na fotbalovém hřišti, neboť jsou v současné době
dle PD k dispozici 3 varianty řešení realizace stavby tribuny. Pan
Dan Hájek z FK NR informoval, že jsou schopni z vlastních zdrojů ponížit náklady celé akce tím, že se z PD vyjmou „střídačky“.
ZMě schválilo vstup města Nová Role do Svazu měst a obcí

České republiky a uložilo starostce města zajistit podání přihlášky do svazu. Před přijetím tohoto rozhodnutí o výhodách
členství ve svazu a podmínkách přijetí podrobně členy ZMě informovala přítomná Mgr. Jana Vidumetzová – výkonná ředitelka
svazu.
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Dne 9.6.2014 se na schůzi kontrolního výboru dostavili pozvaní zástupci Norobytu p. Tichý a p. Chvátal. Kontrolní výbor byl sezná-

ZMě zamítlo předložený občanský návrh na změnu Obecně

závazné vyhlášky Města Nové Role č. 4/2005, o místním poplatku ze psů, a to ve smyslu záležitosti prominutí poplatku ze psů,
pokud si občan vezme psa z útulku.
Na závěr jednání ZMě odsouhlasilo způsob realizace přechodů pro chodce v ulici Chodovská – Školní v Nové Roli dle předložené dokumentace pod navrženou variantou č. 2 s posunutím
polohy přechodu pro chodce u MěÚ Nová Role. Níže jsou uvedeny informace, které jako podklad k jednání v této věci obdrželi členové ZMě o obou variantách řešení přechodů pro chodce
v centru obce, které zároveň obsahují zřízení nových parkovacích míst, a to:

1. Varianta se zachováním polohy přechodů
- Kalkulace nákladu stavby dle zpracované PD Kč = 1 356184,- Výhodou je, že přechody jsou na místě, na které jsou občané
zvyklí chodit.
- Výše zmíněná „výhoda“ v zachovávané poloze je současně i
nevýhoda pro přechod u radnice, protože značný podíl pěších
prochází mezi Školní a Svobodovou ulicí středem přes krajskou
silnici.
- Nově vznikne parkovací pruh na straně před radnicí a bude
získáno 10+1 parkovací místo.
- Výhodou je i zachování stávajícího šikmého stání na straně obchodu bez úprav (tato výhoda je sporná, protože tento nenormový stav platí přesně do okamžiku, kdy někdo nezastaví, vjede na
chodník a někoho zraní!).

2. Varianta s posunutím polohy přechodu u radnice
- Kalkulace nákladu stavby dle zpracované PD Kč = 2 177902,- Výhodou je, že přechod bude na místě, kde přechází víc chodců, protože chodí „cestou nejmenšího odporu“.
- Poloha tohoto přechodu je výhodnější pro pěší, kteří procházejí z jedné strany města do druhé (mezi severem a jihem), ale
paradoxně i pro ty, kteří procházejí z prostoru západně od Školní
ulice směrem ke vchodu do budovy radnice (a jiných institucí),
protože většinou zapomenou přejít přes přechod ve Školní ulici
- Nově vznikne parkovací pruh na straně před radnicí a bude
získáno 11+1 parkovací místo.
- Nevýhodou je, že vložením přechodu do této polohy dojde k
„nucené“ úpravě stávajícího parkoviště, které nemá normovou
hranu mezi parkovací plochou a chodníkem (dříve nebo později
by stejně bylo nutno tento stav řešit!).
- Dále pak bude zrušeno 5 parkovacích míst na straně obchodu
(před radnicí bude získáno navíc 1 místo).

men s problematikou dodávek tepla z přivaděče.
Porovnání klimatických podmínek a náročnosti vytápění
legenda tabulky:
T
- průměrná venkovní teplota v topném období
(dlouhodobý průměr venkovní teploty je 4,14°C)
teplo - prodané množství tepla v NR v GJ v tis.
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zdroj:
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Pan Chvátal informoval kontrolní výbor, že zákazníci Norobytu jsou převážně SVJ a předsedové SVJ dostávají vždy potřebné informaT
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ce. Pokud je potřeba vysvětlit, je p. Chvátal k dispozici jak předsedům SVJ, tak i všem občanům Nové Role.
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1. Úřad MĚSTA, Chodovská 236
2. ZŠ
3. Knihovna, DDM
4. ZŠ ŠJ
5. MŠ NR

Porovnání klimatických podmínek a náročnosti vytápění
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V grafech jsou sledovaná období roky 2009 - 2013. Procentuální meziroční nárůst je mezi 2012/2013.
Vodné,stočné: všechny sledované objekty vykazují úsporu, překvapující úspora je na ZŠ.
Teplo: Kromě Chodovská 236 ( významná úspora) mají všechny ostatní objekty nárůst. Přes mírnou zimu až 18,5 % v porovnání
s rokem 2012.
El.energie: Chodovská 236 nárůst spotřeby o 11,6 %, ZŠ výrazná úspora.
Závěr z roku 2011: Z přiložených grafů jednoznačně vyplývá, že díky soustředěné snaze o úsporu v nákladech na topení se tato
snaha pozitivně projevila ve výrazných úsporách. Nicméně musím konstatovat že u el.energie a vodného nebyla snaha o úspory mezi
prioritami a u obou energií až na vyjímky došlo k nárůstu spotřeb.
Závěr z roku 2012: Přes konstatování této zprávy z roku 2011 nedošlo u spotřeb el. energie a vodného k žádným nápravným opatřením a situace ve spotřebách uvedených komodit je daleko vážnější a finančně pro město náročnější. Bez stanovení okamžitých
nápravných opatření odpovědných osob bude nadále docházet k plýtvání, na které už druhým rokem kontrolní výbor upozorňuje.
Závěr z roku 2013: Přes mírnou zimu nárůst spotřeb tepla ( vyjímkou je Chodovská 236). Ve spotřebě el. energie došlo k nejvyšší
úspoře na ZŠ, naopak Chodovská 236 nárůst. Nejlepší výsledky
všech
########jsou u vodného a stočného, Ve Radek
Chvátal sledovaných objektech je zřejmá
úspora. Bez pravidelného monitoringu a vyhodnocování, případně stanovení prémiových parametrů odpovědným osobám nelze ani
za 4 roky dospět k stálým a pravidelným zlepšením ve spotřebách enerií.
Monitorované budovy: Zpráva porovnání spotřeb monitorovaných budov města
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Školní rok 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 otevře naše škola dvě první tří-

telky. První školní den bude pouze jedna vyučovací hodina od

dy. Předpokládáme, že nám nastoupí přibližně padesát prvňáč-

8:00 do 8:45.Všichni se velmi těšíme na naše budoucí školáky.

ků. Mezi našimi prvňáčky jsou dvě děti zařazené do upraveného

Veškeré potřebné formuláře či informace mohou rodiče zís-

vzdělávacího programu. Tyto děti budou mít asistenta pedagoga.

kat u ředitelky školy na telefonním čísle 734 705 338 nebo

Ve své kmenové třídě budou s ostatními dětmi chodit na těles-

na e-mailu reditel@zsnovarole.cz nebo osobně ve škole.

nou výchovu, výtvarnou výchovu a podobně zaměřené předmě-

Na všechny administrativní úkony je času dost a třídní učitelky

ty. Další výuka např. Českého jazyka, Matematiky, apod. bude

všem rády pomohou s jejich vyřizováním na začátku školního roku.

probíhat v oddělené třídě se zkušeným pedagogem. Všechny

Pokud potřebujete dítě přihlásit do školní družiny či na

děti tedy budou mít na svou práci potřebný klid a vhodné pod-

obědy již na první školní den, bude školní kancelář v pro-

mínky. V obou prvních třídách budou pracovat zkušené uči-

vozu první týden v červenci a poslední týden v srpnu.
Ředitelka školy Mgr. Jana Zelená
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Četnické humoresky v Habartově

Sportovní dětský den na hřištích FK Nová Role

10. května jsme se po roce sešli u Her
bez hranic aneb knihovnice dětem. Letos
se konaly v Habartově a nesly podtitul Četnické humoresky. Čtyřčlenná družstva si
vyzkoušela střelbu ze vzduchovky, člunkový běh, trasologii, sestavování identikitu,
poznávání četnických předmětů. Protože
se děti na hry připravovaly a studovaly his-

Vážení spoluobčané, vážení sportovní přátelé, v pátek 6. června uspořádal Fotbalový klub Nová Role u příležitosti Mezinárodního dne dětí již jedenáctý ročník „Sportovního dne dětí a mládeže“.
Za příjemného slunečného počasí se sportovního dne účastnilo 123
dětí z mateřských škol v Nové Roli, Božíčanech a Mezirolí, a dále 185
žáčků a žákyněk 1.stupně základních škol v Nové Roli a Božíčanech.
Celkem se tohoto projektu účastnilo 308 dětí z Nové Role a okolí. Ti
nejmenší z mateřských škol soutěžili v dovednostních a zábavných
soutěžích, jako například: slalom s míčem, střely na branku, hod na
plechovky, přetahování lanem, skákání v pytli, či malování na tabuli. Školáci i školačky 1. stupně absolvovali dva fotbalové turnaje pro
starší a mladší kategorii. Obě kategorie měly po pěti mužstvech a
odehrálo se úctyhodných dvacet zápasů o délce cca 2 x pět minut.
Není důležité, kdo v které soutěži či turnaji vyhrál a kdo odešel poražen. Šlo především o hru a zábavu, při které bylo vidět mnoho
sportovního nasazení a bojovnosti i u těch nejmenších špuntů. Za
tuto snahu každý obdržel nějakou tu sladkost. Vítězům tímto ještě
jednou gratulujeme, a ostatním přejeme více úspěchu v příštím roce.
Děkujeme členům FK Nová Role p. J. Hájkovi, J. Kodajkovi, J. Kvapilovi, Z. Trávovi, O. Macháčkovi, P. Královi ml., D. Hájkovi ml.,
i žákům 9. třídy, kteří celou akci pomáhali organizačně zajistit.
Velké poděkování patří Karlovarskému kraji, jenž byl hlavním partnerem akce, dále velmi děkujeme Městu Nová Role i dalším partnerům, kteří na tuto akci přispěli finanční podporou našeho klubu.

torii Habartovského incidentu, poradily si
kvízem o tehdejších událostech. V závěru
soutěžního dopoledne si děti vyzkoušely
pod dohledem zkušeného četníka snímání otisků prstů. Než se spočítaly výsledky,
mohli jsme shlédnout krátkou scénku, kterou si pro nás připravili Habartovští četníci a pohádku O Sněhurce v podání herce

Viktora Braunreitera. Naše družstvo, ve
složení Kateřina Šichová, Eliška Kejvalová, Lukáš Dáňa a Luboš Ohnutek, obsadilo dvanácté místo. I když děti litovaly,
že se neumístily lépe, byla to krásně strávená sobota, kterou si užili děti i dospělí.
Marcela Toužimská

Exkurze do Prahy spojená s návštěvou Národního divadla
Vybraní žáci z 8. a 7. ročníku se v úterý
10. 6. zúčastnili celodenního zájezdu do
Prahy. Nejprve si mohli z paluby parníku
prohlédnout některé významné kulturní
památky jako například Vyšehrad, Karlův most, Střelecký ostrov nebo Petřín,
kam se po plavbě samozřejmě také vydali.
Tam si mohli prohlédnout Prahu z ptačí

perspektivy, navštívit zrcadlové bludiště,
obdivovat růžové sady a odpočívat ve stínu vzrostlých stromů, které jim v horkém
dni milosrdně poskytly vytoužený stín.
Po společném pozdním obědě v jedné
příjemné restauraci nedaleko Národního divadla se všichni šli převléknout do
autobusu. Z upocených kluků a holek

v kraťasech a tričku se jako mávnutím
kouzelného proutku stali elegantní mladí
pánové a krásné slečny. Všichni už se těšili
na večerní představení v Národním divadle. Čekalo je Labutí jezero od P. I. Čajkovského. Tento klasický balet byl opravdu nádhernou tečkou povedeného dne.

Mgr. Miriam Velínská

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Roman Mokruscch místopředseda FK N. Role

Myslíme na stáří?
Dovolte mi na toto téma malé za-

práva po mnoha desetiletých opět vra-

míst pro občany Nové Role i okolí. Tato re-

myšlení. Je všeobecně známo, že prů-

cí, ale dovolím si pochybovat o jeho re-

konstrukce a příprava provozu překračuje

měrný věk se zvyšuje. A to je dobře.

álném využívání v blízké budoucnosti.

finanční limity rozpočtu města. Jako řeše-

Ne každý má ale to štěstí, že je zdráv

Dříve byl výměnek pro rodiče něčím

ní se nabízí úvěr. Objevují se hlasy PROTI

a léta stáří může prožít v kruhu svých

naprosto přirozeným, dnes žijeme ji-

zřízení domova důchodců. A já se ptám

nejbližších, tedy rodiny. A co ti, kteří

nak. Nějak moc rychle a nemáme mnoh-

PROČ? Vždyť návratnost úvěru bude za-

toto štěstí nemají? Důvody jsou různé.

dy na nic a na nikoho čas. Bohužel.

jištěna úhradami obyvatel tohoto domova.

Já vím, trochu pesimistické uvažování,

Sociální cítění současných politiků je

Navíc provoz přinese čtyřicet pracovních

ale i to je realita. A nejen dneška. I my

velmi vzácné koření. Komu sociální cítě-

míst pro novorolské občany. Nehledě na

se do této situace můžeme v budouc-

ní určitě nechybí, je naše paní starostka.

to, že znakem vyspělé morální společnos-

nu dostat. I my budeme jednou staří

Její snaha vybudovat v Nové Roli Dům

ti je postarat se o své staré spoluobčany.

a třeba i my budeme potřebovat pomoc

pro seniory je chvályhodná. K dnes již

Proto si vážím a nestydím se to přiznat,

a porozumění okolí. V minulosti tuto

zakoupenému objektu bývalé „Kosičárny“

snahy a úsilí naší starostky v této věci. Pod-

situaci řešil výměnek. Nový občanský

existuje plán na rekonstrukci a přeměny

pořme ji a nehledejme jen důvody proti.

zákoník sice tento termín do českého

na dům pro seniory o kapacitě osmdesáti
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DDM

Žáci 8. A vyhráli soutěž logistic junior
Začátkem června se na Střední logistickou školu v Dalovicích sjelo 10 týmů

2014

Cesta pohádkovým lesem

z 6 základních škol, aby zde prověřily své znalosti v 1. ročníku soutěže „Logistic

V sobotu 31. května vyrazilo téměř 280 dětí na cestu pohádko-

junior“. Žáci si přezkoumali své matematické a logické myšlení, procvičili se ve

vým lesem. Tato akce se konala u příležitosti oslav MDD v Nové Roli.

Děti po cestě plnily spoustu úkolů. Skládaly puzzle, zpívaly písničku,

finanční gramotnosti, zeměpisu nebo dopravě. Novorolští postoupili do finále,

O to, aby se dětem na jejich cestě líbilo, se postaralo 80 starších dětí

vařily kouzelný lektvar, chytaly ryby, poznávaly houby nebo hudeb-

kde vybojovali 1. místo. Kromě balíčků získali kluci i voucher na jízdu limuzínou.

a dospělých. Sešli jsme se v Domě dětí v Nové Roli již před sedmou

ní nástroje, určovaly geometrické tvary, počítaly a nakonec Honzovi

Vítězný tým tvořili: Fanda Koller, Štěpán Fiala, Dominik Hegenbart, David Polá-

hodinou. Někdo přišel nalíčený, jiní se teprve začali upravovat. V na-

stavěly zeď.Na startu, každý kdo prošel , musel darovat peklu jednu

ček a Petr Pospíšil. Hoši, gratulujeme!

šem „domečku“ to vypadalo jako v maskérně. Všechny pohádkové

duhovou kuličku, aby se z lesa v pořádku vrátil. A všichni se vrátili.

postavičky si naložily batůžky odměnami, vzaly si své kulisy, svači-

Na konci už byl připravený oheň, kde si děti opekly buřty od lou-

nu a vyrazily do lesa. Sluníčko nám svítilo na cestu, tak jsme měli

pežnice, vyžvýkaly si žvýkačku z bůvolích kopýtek a mohly se vydat

všichni dobrou náladu, přestože byla sobota a my jsme museli brzy

domů.

vstávat. Z novorolského lesa se pomalu stával les „ POHÁDKOVÝ „.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám s organizací této

V osm hodin už stály první děti na startu a těšily se, co je v lese čeká.

velké akce pomohli, ať už to jsou sponzoři, bez kterých by si děti ne-

Bylo i hodně takových, co se trochu bály. Největší strach měly děti

mohly odnést tolik odměn, nebo ti, kteří nám pomohli s organizací.

z našeho pohádkového pekla, kde Luciferka se svými pomocníky vy-

Všem vám patří velký dík.

K oslavám města se připojila i základní škola
6. dubna roku 1964 byla Nová Role povýšena na město. O 20
let později (17. dubna 1984) získala i svůj městský znak. Obě výročí si rozhodli připomenout nejen představitelé města, ale také paní
učitelky a žáci ze základní školy. Pro žáky 1. stupně byla připravena
„geocachingová“ pátračka po Nové Roli. Paní učitelky pod vedením
metodičky Milušky Duškové se rozhodly přiblížit žákům historii i
současnost Nové Role zábavnou formou. Děti dostaly mapu, patřičné
indicie a začali po městě hledat 12 „kešek“, které ukrývaly potřebné

informace o Nové Roli. Ty pak museli doplnit do speciálních pracovních listů. Někdy to nebylo vůbec lehké, ale děti se nevzdávaly a
s nadšením pátraly i na těch nejzapadlejších místech svého městečka. Úžasné počasí, sehrané týmy dětí a paní učitelek a hlavně nádech
dobrodružství udělaly z celé hry dokonalou akci, která splnila svůj
účel – doplnit znalosti dětí o jejich městě.
Odpoledne ještě žáci ze 3. A svým country tanečním vystoupením
„Zuzana“ zahájili slavnosti na náměstí.

padala opravdu strašidelně.

Taneční kroužek DDM Nová Role plamínek
Taneční kroužek pracuje při Domu dětí a mládeže v Nové Roli
již řadu let. V letošním školním roce se zúčastnila děvčata soutěžní
přehlídky v orientálním tanci, která se konala 13. března 2014 v Plzni. V Plzni získala děvčata bramborovou medaili, ale přesto krásné čtvrté místo. 19. dubna se kroužek zúčastnil taneční přehlídky
„ O pohár města Chebu „, odtud si děti přivezly krásný pohár za třetí
místo. Na všech akcích, kterých se kroužek účastní, jsou naše děti
vždy těmi nejmenšími soutěžícími.
Máme radost z každého úspěchu našich nejmenších.
PaedDr. M. Dušková
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Základní umělecká škola Nová Role

Uplynulý školní rok byl v naší Základní umělecké škole ve znamení mnoha úspěšných projektů.
Výtvarný obor se pod vedením p. uč. Galiny Šedivkové prezentoval v krajském kole celonárodní soutěžní přehlídky „Oči dokořán“
v Chodově a do celostátního kola ve Štemberku, které se bude konat
v říjnu 2014, nám postoupily celé tři tematické řady a několik samostatných prací. Děti také vyráběly kulisy pro muzikál DDM a náš
pěvecký sbor , který vede sl. Vladislava Nohová.
Absolventskou výstavou v knihovně se s námi 18. 6. 2014 rozloučila
Eliška Švehláková, která byla přijata na navazující studium na Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech a
to hned na dva obory. Také hudební obor byl činorodý a úspěšný ve
svých aktivitách. Žáci p. uč. Karla Švece zpívali na mnoha akcích, například na adventních koncertech v Nové Roli, v Lomnici u Sokolova
a na serveru YouTube zaznamenali již více než 3,650.000 shlédnutí.
Žáci p. uč. Radoslava Šulce se v Kraslicích zúčastnili workshopu známého bubeníka Miloše Meiera (Miloš Meier drumming syndrom).
Velké úspěchy slavily oba bigbandy – malí „Panteříci“, kteří začali

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

dobývat velká koncertní i soutěžní pódia, zahráli si společně s velkým bigbandem „Červení panteři“ v německém Ölsnitz, partnerském městě Rittersgrünu, slavnostně otevírali nový autosalon Dacia
v Karlových Varech, samostatně koncertovali na Klášterních slavnostech v Ostrově, čarodějnicích na letišti v Horách, vystupovali u
příležitosti dne otevřených dveří na letišti v Karlových Varech, účinkovali na Krimifestu v Chodově, ale bezesporu největším úspěchem
je první místo s postupem v krajském kole jazzových a ostatních
orchestrů, které vyhlašuje MŠMT jednou za tři roky. Děti postoupily
do celostátního kola, které se konalo v Litvínově a umístily se na
třetím místě. Obzvláště hrdí jsme na našeho talentovaného bubeníka Tomáše Šilhánka, který byl v krajském kole vyhlášen absolutním
vítězem, a to ve všech věkových kategoriích.
Velký bigband „Červení panteři“ absolvoval taktéž úspěšnou sezónu
– počínaje čtyřdenním „turné“ po Německu a Francii, přes již zmiňované koncerty s malými „Panteříky“, až po největší událost roku –
účast na mezinárodním soutěžním festivalu „Česká Kamenice“, kde
v tvrdé konkurenci kvalitních bandů z Čech i ze světa vybojoval třetí
místo v kategorii bigbandů nad 26 let. Následoval koncert v německé Pirně a návrat domů k tvrdé práci na přípravě koncertu, který
bude vyvrcholením celé sezony – koncertní vystoupení s Felixem
Slováčkem v rámci mezinárodního festivalu FIJO Cheb. Na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad budeme s touto legendou českého saxofonu
hrát celkem 10 skladeb, které bigband v současné době pilně trénuje.
Uplynulý školní rok byl opravdu nabitý a ráda bych touto cestou poděkovala za mnohdy nelehkou práci všem učitelům, rodičům a všem
„nadšencům“, kteří nám ve svém volném čase v naší práci pomáhají
a některé aktivity si již bez nich neumíme představit.

koncert

FELIX SLOVÁČEK
KVĚTA TETUROVÁ

a BIGBAND ČERVENÍ PANTEŘI
FIJO CHEB
29. 6. 2014
16 hod.

Bc. Květa Teturová, DiS.,
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Akademie MŠ 2014
,,Hrátky se zvířátky“

2014

V DUBNU A KVĚTNU TO V NOVÉ ROLI ŽILO!

Dne 20. května 2014 se uskutečnila první akademie MŠ v rámci oslav 50 let města Nová Role na téma ,,HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY“. Děti a celý kolektiv mateřské školy se do příprav aktivně
a s radostí zapojily. Výsledkem našeho snažení byly kladné ohlasy
rodičů i přítomných hostů.

Multifunkční hrací plocha
Koncem května se mateřská škola v Nové Roli dočkala nové
multifunkční hrací plochy. Je vyrobena z měkkého materiálu,
jehož povrch je pro děti velice bezpečný. Do budoucna bychom
chtěli rozšířit hrací plochu a koncipovat ji jako dopravní hřiště.
Veliké díky patří rodičům a sponzorům, bez kterých by nebylo

6. dubna roku 1964 byla Nová Role
povýšena na město. Během dubna proto
proběhlo několik akcí (divadelní představení pro malé i dospělé, setkání se seniory,
jarní koncert), ale hlavní oslava proběhla
v pátek 25. dubna na náměstí. Malé děti
si mohly zatančit na diskotéce pod širým
nebem, následovalo hudební vystoupení Vladimíra Waldy Nerušila z Walda
Gangu, novorolského pěveckého sboru
Chorea Nova a Beatles revivalové skupiny z Prahy Bouci Band. Oslavy zpestřily
svým tanečním vystoupením děti z Nové
Role, byl připraven skákací hrad, projížďky na koních, malování obrázků a plno
dobrot pro malé i velké. Novorolští hasiči
se opět ujali akce stavění a kácení májky.

Letos nám přálo počasí, a tak byla účast
opravdu nečekaná. Hrály skupiny Ellen
a Bankrot, tančily děti z kroužků DDM.
Bezva atmosféra byla i na stavění májek
v Jimlíkově a Mezirolí. Vydařil se i 11.

Tím ovšem výčet akcí nekončí – taneční
večer a Alabalabambou, Oldies diskotéky
v Karibu, ale i akce pořádané místními organizacemi a spolky nebraly konce.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří

ročník Valchy, který se konal v perfektně připraveném areálu restaurace Karibu
(s nově vyzdobeným pódiem). Lidé si
mohli zazpívat se skupinami Bylo nás 7,
KV Expres, Petr nebo Pavel a s hvězdou
večera Věrou Martinovou. Country tance
zatančili Lumíci z 3. A naší ZŠ. Vzhledem
k prudké bouři na severu Čech nedorazila
očekávaná skupina Claymore (irský rock),
protože přišli při vystoupení ve Štětí o hudební nástroje. Slibujeme, že je uvidíte na
pouti v září (účast už je přislíbená).

nám pomáhají s organizací a přípravou
městských akcí. Moc si toho vážíme.
Všem organizacím, které také připravují akce pro novorolské občany, přejeme
hodně nadšení, dobrých nápadů a pěkné
počasí (zatím se daří).
Abyste vždy věděli, co se v Nové Roli děje,
sledujte plakáty, TV Duha, webové stránky Nové Role nebo si nechte zasílat informace pomocí SMS (stačí dojít na úřad
a najít pana Slíže). Fotky z akcí jsou i na
obálce tohoto Novorolského zpravodaje.

možné multifunkční plochu vybudovat.

Olympiáda mateřských škol

Dne 15.5.2014 proběhla v Karlových Varech dětská sportovní olympiáda mateřských škol. Za naší MŠ soutěžili 4 chlapci a 4 děvčata ve 4 disciplínách pod
vedením paní učitelky Heleny Hlaváčové. Celkem se olympiády zúčastnilo 13
mateřských škol.
Nejlepší umístění:
		
		

,,Námořnická plavba“

1.místo Lenka Veselá (hod míčkem)
2.místo Jakub Kroulík (skok do výšky)
3.místo Tereza Nádeníčková (běh na 30m)

Třída JEŽEČKŮ na závěr školního roku uspořádala ,,NÁMOŘNICKOU PLAVBU“, která proběhla na zahradě MŠ s rodiči a dětmi.
Společně plnili námořnické úkoly a na závěr dne jsme si všichni opekli buřtíky. Večer jsme odpluli do třídy ježečků, kde jsme s dětmi
přenocovali. Rodičům i dětem se akce velice líbila.

Poděkování vedení města

Za KK Miluška Dušková

Vedení města Nová Role srdečně děkuje panu Zdeňkovi Váchovi z Mezirolí č. p. 13, majiteli firmy Autodoprava Zdeněk Vácha, který

ochotně zdarma poučí kamióny jako pódium na kulturní akce města, což městu přináší nemalé úspory.
Za MŠ Karolína Gvardová
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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zprávy z města
CO S NÁMI BUDE?...........
A co bude s našimi obcemi? Tyhle a
podobné otázky mne napadaly při letošním pietním aktu našeho města 8.5. o
volném dni, který má sloužit jako“ poděkování“ za to, že někdo za nás položil svůj
život. Komu by se dnes chtělo pokládat
za někoho svůj život? Na hřbitově se nás
opět sešla jen hrstka zbylých, ach jo, je nás
rok od roku stále méně. Z mých pocitů
převažoval smutek a současně vyvstávaly
myšlenky. Žijeme v postmoderní době,
kdy se vývoj světa řítí velkou rychlostí dopředu, že se vše nedá ani sledovat. Hlavní
slovo má svět financí a moci. Jsme v EU
a přijali jsme její právní normy. Jsme v
globalizovaném světě, ale co bude dál? „
Už to není, jak bývalo dříve.“ Jsou slova
našich rodičů i prarodičů. Musím je opakovat, i když toto stále opakovat kolem
dokola nemá smysl, musíme jít dál. Ano,
v nedávné době ještě platilo, že člověk žil,
pracoval, plodil děti a zemřel tam, kde se
narodil. On i jeho celá rodina byl pohřben
na krásném hřbitůvku, jako je ten náš v

dicína už dnes dokáže ohromné věci, řadu
chorob a vad umí opravit a vracet lidi
zpět do života, někdy ne zcela kvalitního
a plnohodnotného. Bohužel, někdy jen do
ošetřovatelské péče rodin a institucí. Problém medicínský v této fázi už často končí
a přichází problém etický. Dle mého soudu je naše město pěkné na pohled a splňuje kritéria základního fungování městečka, které už žije 50 let. Pověření se snaží
dle svých sil a schopností, snaží se i myslet
na budoucnost naší stárnoucí generace se
zřízením instituce sociálních služeb pro
seniory a nemohoucí. Jak se ukazuje dle
demografických studií, toto bude jeden ze
základních problémů nadcházejících generací všude ve světě.
Naše děti budou pracovat, žít a plodit děti
ve velkých městech, ne-li v cizině. My
musíme a chceme zde důstojně dožít své
životy a mít čisté svědomí. I když otázky
stále tanou v mysli: co s námi bude? Bez
dětí ? Bez obcí ? Bez lásky? Bez Boha?

Společnost Thun 1794 a.s. - největší výrobce porcelánu v České
republice realizuje program indrustriální turistiky se záměrem nabídnout zajímavý produkt v rámci cestovního ruchu a zvýšení propagace výroby porcelánu v Čechách. Pro návštěvníky provozu Nová
Role je připraven návštěvnický okruh, který umožňuje návštěvníkům
přímý kontakt s výrobou porcelánu a seznámení s technologií výroby. Návštěvnický okruh zahrnuje promítací sál, vzorkovnu a možnost
nákupu výrobků Thun. Nedílnou součástí návštěvnického okruhu je
Porcelánová školička, která mimo prohlídky provozu, umožňuje dětem vytvořit si vlastní design porcelánového hrnku nebo soupravy.
Návštěvnický okruh se dále bude rozšiřovat o prezentaci výroby od
založení provozu v r. 1963. Součástí této expozice bude i prodejna
porcelánu a zrekonstruovaná kantýna vč sociálního zařízení jako vy-

lepšení komfortu pro návštěvníky. Projekt je součástí širší spolupráce
významných výrobců Karlovarského regionu - sklárny Moser, Ateliéru
JM Lesov, Karlovarské Becherovky a jako vstupní brána do regionu Hrad Loket. Životaschopnost projektu potvrzuje velký zájem návštěvníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí a to za necelý rok více jak
3.000 lidí. Potěšující je zejména zájem MŠ a ZŠ z Karlovarského kraje,
ale i z ostatních regionů České republiky. Naše společnost se může pochlubit více jak 220-letou tradicí výroby porcelánu na Karlovarsku a
právě vysoký počet dětských návštěvníků z MŠ a ZŠ je zárukou zvýšení povědomosti o tomto velmi zajímavém průmyslovém odvětví. Pro
zlepšení informovanosti návštěvníků Karlových Varů bude zřízeno
informační centrum s prodejem klasických suvenýrů na autobusovém
parkovišti v Karlových Varech - KOME.

MUDr. Hana Nesybová

Petra Timurová- výstava obrazů

Chceme i nadále dětem, studentům i dospělákům zábavnou a naučNapsali o nás:						

který se podílel na organizaci této výstavy. Po krátkém úvodním slovu, kdy autorka objasnila výtvarnou techniku, byli přítomní hosté pozváni na malé občerstvení, u kterého se „příjemně klábosilo“ o umění,
technikách malby a všem možném, tak jak to na vernisážích chodí.
Ladislava Nemčičová

Dobrý den,
právě jsme se vrátili z vaší Porcelánové školičky. Moc se nám u vás
líbilo, všichni se o nás moc hezky starali. Děti byly nadšené z vlastní
tvorby a musím říct, že jsem po dlouhé době konečně neslyšela ...“já
to neumím“... Všechny děti se nadšeně hrnuly k práci a zdobení vlastního hrnečku. Moc prima nápad a přejeme hodně pracovních úspěchů, krásné Vánoce a klidné svátky. Příští rok se s dalšími dětmi moc
rádi vrátíme.
Děkuji
Mgr.Dagmar Šimková
Mateřská škola Nejdek, Nerudova,
Děkuji Vám moc za naše děti. Všichni se vrátili ze školičky nadšení,
včetně dospěláků. Fotografie jsou nádherné. Blahopřeji k vynikajícímu nápadu.
Přeji Vám hodně spokojených návštěvníků. Přeji Vám krásný den.
S pozdravem Mgr. Eva Dvořáková
Mateřská škola Duhová Habartov

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Návštěvnické centrum porcelánového závodu THUN 1794

Nové Roli. My tu zůstáváme, ale naše děti
už dnes vědí, že tu nezůstanou. Vědí to už
v době studií, někteří už na základní škole.
Když jsem se ptala svého syna, proč tady
nebude žít, ale v hlavním městě, odpověděl: „No tam to přece žije, tady ne“. Chápu pohled mladých lidí na náš život, na
střední a vyšší věk, protože dle nich už
nežijeme. S tímto pohledem jsem srozuměna, taky jsem byla mladá. Přivedli jme
své děti do globalizovaného světa ekonomie, necitelnosti, chladu, ostrých loktů,
nezájmu, do světa bez lásky? Taky máme
zodpovědnost za ně už tím faktem, že tu
jsou. Máme zodpovědnost za tento svět,
jak ji uneseme? Máme zodpovědnost za
naše obce a malá města, kde život, jak se
zdá, bude stále těžší a těžší, co se týče správy obce bude díky složité legislativě stále
složitější, už se tak děje nyní. Kdo vlastně
bude obce řídit, když jejich správa bude
velmi náročná ? A kdo vlastně tady zůstane? Vrátí se sem na stáří naši mladí? Věda
jde dopředu neuvěřitelným tempem, me-

14. května v podvečer byla slavnostně zahájena výstava obrazů
všestranné výtvarnice Petry Timurové z Chodova v knihovně v Nové
Roli. Při vernisáži zazpívala Bára Blažková a chlapci z knihovnického
kroužku přednesli básně z tvorby autorky. Výstava byla zahájena vedoucí knihovny Ladislavou Nemčičovou, přípitkem s paní starostkou
Jitkou Pokornou, která podporuje místní kulturu a Jindrou Krásou,

7-8
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nou formou přiblížit řemeslnou práci spojenou s výrobou českého
porcelánu.

Kontakt: e-mail: fabriktour@thun.cz, tel.: 776 20 50 25,
fotogalerie: www.porcelanovaskolicka.rajce.net
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Jednička pro nás znamená vítězství
Jestli se může Sbor dobrovolných hasičů v Mezirolí pyšnit, tak to
je momentálně družstvo mladších žáků. Posuďte sami, jak si vedou
v Krajské lize mladých hasičů. Letos hned první závod 27. dubna
v Chodově vyhrálo, soutěžilo se v požárním útoku, štafeta CTIF byla
nepovinná, neměli jsme tolik dětí, abychom ji běželi. Ve druhém závodě v Útvině skončilo v zápolení ve štafetě dvojic a požárním útoku
na druhém místě. Prvou disciplínu jsme vyhráli, ale v útoku byli o
kousek lepší chodovští a to rozhodlo. V rychlém sledu další závody (8.
a 10. května) ve Skalné a v Sokolově. Do bodového hodnocení jsme
přidali další dvě vítězství. Neuvěřitelný vstup do sezony. Ligu v mladší
kategorii vedeme. Po čtyřech kolech má toto družstvo slušný náskok,
který chceme co nejdéle udržet, i když je náročné udržet pozornost
takto malých dětí do konce ligy, která skončí první víkend v říjnu zbývá ještě šest kol. V této lize se na jednotlivém kole běží požární útok
a jedna disciplína k tomu, výsledek se sčítá. Vzhledem k rozmanitosti
disciplín, musí být družstvo vedeno k všestrannosti.
Další pro nás významnou soutěží je celostátní hra Plamen, jež má u
nás tradici delší než 40 let. Skládá se z podzimního kola, kde děti zá-

vodí v požárnické všestrannosti (tzv.braňák) a štafety dvojic, a pak se
uskuteční jarní kolo, kde mladší žáci ještě soutěží ve štafetě 4x60m
s překážkami a požárním útoku. Naše družstvo po podzimním kole
bylo na prvním místě, a tak jsme si bez ohledu na výsledky v krajské
lize stanovili co nejlépe dokončit hru Plamen .
V jarním kole, které mělo charakter skoro zimního počasí, jsme
v Krásném Údolí za vydatného deště a teploty sotva kolem deseti stupňů zúročili práci z tréninku. Ve štafetě 4x60m jsme nechali dotírajícího soupeře ze Žlutic nechali za sebou a zvýšili náskok na dva body,
před poslední disciplínou. Tu sice oni vyhráli, ale druhá pozice v útoku nám stačila na celkové konečné 1.místo. V ročníku hry Plamen
2013-2014 v kategorii mladší vyhrálo naše družstvo a stalo se tak mistrem okresu! Odrazila se naše tříletá práce, protože družstvo s malými
změnami celou dobu je ve stejné sestavě a jako ovoce dozrává, dozrává
i toto družstvo. Chtěli bychom s nimi pokračovat dál, aby pak ve starší
kategorii mhli navázat na tyto úspěchy, kterých si moc ceníme, protože si uvědomujeme jak sláva je pomíjivá a také jak dlouhá cesta k ní
vede. O to sladší je si to nyní vychutnávat.
Míla Pospěch , Lucka Pospěchová a Verča Kubíková

BMT TISKÁRNA
KARLOVY VARY

Tiskneme, razíme, sekáme, číslujeme, perforujeme

7. července 10:00 - 13:00

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Varšavská 2
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 228 089
Fax: 353 228 719
Mob.: 602 414 816

Mistrovství Evropy
masters –ve vzpírání.

ofsetový tisk, malonákladový
nejlevnější v Karlových Varech
výroba reklam a reklamních poutačů
veškeré grafické uspořádání
letáky, prospekty – barevné
vstupenky, stravenky,
ochrana proti zneužití
knihtisk, tisk na ruční papír
samopropisovací bloky, klížené i šité
včetně číslovaní a perforace
klasický malonákladový tisk
při zavolaní spočítané ceny do 15 minut

17.-24.5.2014 Kazincbarcika –Maďarsko
Ve věkové kategorii AG6 (tj.60-66 let) startoval Novorolský závodník K. Mrnuštík .
Váhová kategorie: do 85kg
Dvojboj Trh + Nadhoz umístění:
84,50 Karel Mrnuštík 165 (72 + 93)
2.místo
Děkujeme jmenovanému za vzornou reprezentaci naší TJ a oddílu vzpírání N.Role. Sportu zdar !
A.Kocur – vzpěrači

16

17

7-8

inzerce

inzerce

2014

Nabídka úklidových prací
Firma Top Služby Vám nabízí přehled svých úklidových prací

 Pravidelný i jednorázový úklid panelových domů
 Úklid kanceláří
 Mytí oken
 Čištění koberců i čalouněného nábytku
 Čištění interiérů automobilů
Top Služby
Jan Latislav
Svobodova 198
Nová Role 362 25

kompletní nabídka sortimentu:

kaprařina přívlač plavaná feeder
lov sumců mořský rybolov
Zboží za internetové ceny...!

Telefon: +420 739 952 552
+420 732 846 827
e-mail: topsluzby@centrum.cz

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

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY RYBÁŘE
KARLOVY VARY - RYBÁŘE

PIVOVAR

restau
na BLB race
YM místě

GiSan
t

www.snaminaryby.cz
GPS: 50°14'0.828"
N, 12°51'26.65" E

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

těšíme se na Vaší návštěvu

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
Ladislav Junek - Karlovy Vary

čištění parou
nově antialergickou úpravou
šití péřových dek a polštářů
(stříbroaktiv)
B korekce.
Ideální použít 1 nebo 3 přílohu a doupravit. 2 je nejstarší. Určitě si poradíte. když to půjde prosím sk.
o zaslání
velký výběr sypků

sk. A
Jen pro upřesnění prosím doplnit sk D za 13 500,- Kč Novinka .
Zrušit nově otevřená pobočka Ostrov a pouze napsat autoškola Golem Karlovy Vary a Ostrov, sk. C
popřípadě někam do spodní části doplnit adresy poboček.
NEW sk. D
pobočka K.Vary : Závodu Míru 70, Stárá Role
sk. C + E
Ostrov
:
Hlavní
714,
vedle
GE
money
Bank
Karlovy Vary - Lidická 28
Sokolov
7 500,sk. B + E
603B za
231
493, Kč
353 229 082
areál TJ Baník
A za 5500,- Kč
Út až Pá: 10-17.30 hodin
C za 12 500,- Kč
C+E za 5 500,- Kč
B+E za 4 000,-

7 500,- Kč
5 500,- Kč
12 500,- Kč
13 500,- Kč
5 500,- Kč
4 000,- Kč

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a
čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů
· Distribuční služba Pepsico CZ s.r.o.
· Distribuční služba Pivovar Bernard

777 668 916

Prodej slepiček

Když bude potřeba volejte.

Drůbež Červený Hrádek, Firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:

Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu !

Stáří slepiček 15 - 20. týdnů Cena 149 - 185,- Kč/ ks dle stáří.

Závodu míru 175/58
360 17, Karlovy Vary
Objednávky:
777 270 540, 775 250 541
tel./fax/záznam: 353 560 420
e-mail: napojepilis@seznam.cz

Prodeje se uskuteční:

ve čtvrtek 28. 8. 2014 Nová Role - naproti rest. U Petra v 14.10 hod
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek cena dle poptávky
Případné bližší informace :

Po - Pá 9.00 - 16.00hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840
Fakturační adresa:

Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
IČ: 27302920 DIČ: CZ 27302920 tel: 728 605 840

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

pobočky:

Karlovy Vary, Závodu Míru 70, Stárá Role
Ostrov, Hlavní 714, vedle GE money Bank
www.autoskolagolem.cz
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inzerce
SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D
i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU

Colagenové solárium
omlazování pokožky
šetrné opalování

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin
snižování otoků

Solární studio (stojící – ležící)
Foersterova 2, 360 01 Karlovy Vary
Po - Pá: 08:00 - 21:00 hod.
So - Ne: 10:00 - 20:00 hod.
tel.: 353 222 410
mobil: 723 796 865
Permanentky: 500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
2000,-Kč + dárek

Inzerce v Novorolském zpravodaji
rozměr inzerátu

cena

celá strana 190 x 260 mm

3,000 Kč

polovina strany 190 x 124 mm

1,600 Kč

čtvrtina strany 93 x 124 mm

1,000 Kč

93 x 60 mm

550 Kč

45 x 60 mm

350 Kč

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