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Slovo
starostky
         
     Vážení spoluobčané,

10. a 11. října se konají volby do 
zastupitelstva města. Novorolský 
zpravodaj vychází jednou za dva měsíce, a proto mám poslední příle-
žitost v tomto volebním období poděkovat vám za podněty a zpětnou 
reakci při realizaci investičních akcí. Děkuji svým spolupracovníkům 
na městském úřadě, kteří vždy vzorně plnili své pracovní povinnosti. 
Děkuji všem zastupitelům za pozitivní atmosféru a spolupráci a v ne-
poslední řadě děkuji členům rady, kteří s osobním nasazením pomá-
hali realizovat všechny investiční i kulturní akce ve městě. Nesmím 
zapomenout poděkovat svým přátelům a rodině za podporu a pomoc 
po celé tři roky mého funkčního období. 
Co se ve městě podařilo, vidíme všichni kolem sebe. Nejtěžším úko-
lem pro všechny je získávání finančních prostředků z Fondů EU, díky 
kterým rekonstruujeme Dům dětí. Nyní žádáme peníze na základní 
uměleckou školu a rekonstrukci úřadu. Věříme, že budeme stejně 
úspěšní jako v minulé žádosti. 
Město Nová Role koupilo objekt výchovného ústavu za Kč 7,5 mil. Dů-
vodem byla oprávněná obava, aby v této nemovitosti nevznikla uby-
tovna. Zastupitelstvo města na základě studie proveditelnosti zároveň 
odsouhlasilo záměr zřídit zde sociálně pobytové zařízení pro senio-
ry. Nyní se zpracovává prováděcí dokumentace a položkový rozpočet, 
který bude předložen projektantem koncem září a z něj bude teprve 
zřejmé, kolik  bude celá rekonstrukce budovy stát. Vzhledem k tomu, 
že se rozjíždějí nové dotační tituly pro přerozdělování finančních pro-
středků z EU, jsem přesvědčená, že pokud tento záměr bude realizo-
vat město, má velkou šanci získat alespoň část finančních prostředků 
z připravovaných fondů EU. Vím, že název Sociálně pobytové zařízení 
je jiný než název Domov důchodců, ale záměr je stejný, pouze legislati-
va již neumožňuje používat pro toto zařízení výraz Domov důchodců.  
Srovnávat budoucí sociálně pobytové zařízení (domov důchodců) se 
zařízením LDN v  Nejdku nelze, protože léčebna v  Nejdku je zaříze-
ní zdravotnické, nikoli sociální pobytové.  Přislíbená spolupráce na 
financování provozu ze strany Karlových Varů je před podpisem a 
oboustranným odsouhlasením v  nejvyšším orgánu zastupitelstva a 
nyní se čeká pouze na výsledky voleb. Město Nová Role má Dům s pe-
čovatelskou službou, kde je nyní již několik klientů, kteří by rádi přešli 
do „domova důchodců“, neboť potřebují individuální celodenní péči. V 
DPS poskytuje pečovatelskou službu společnost Res Vitae, které město 
přispívá ročně Kč 650 tis. Jsem přesvědčena, že pokud město vytvoří 
vlastní pečovatelskou službu a zrealizuje sociálně pobytové zařízení 
(domov důchodců), budou mít klienti možnost plynule přejít z  jed-
noho zařízení do druhého.  Velké plus vidím v tom, že se vytvoří 45 
pracovních míst pro obyvatele města, které trápí abnormálně vysoká 

nezaměstnanost. Argument, že v budově bývalého VÚ mohly vznik-
nout startovací byty, mne osobně příliš neoslovil.  Vím, že pokud se 
ve městě uvolní malý byt, je velký problém jej vůbec obsadit, protože 
mladý člověk, který plánuje rodinu, raději volí bydlení v bytě, který 
mu umožní prostorově v něm rodinu založit. 
Na realizaci nových bytů nebude možné čerpat finanční prostředky 
z  EU. V  současné době jednám s  majitelem bývalých jeslí Na Pěší 
zóně, který má v úmyslu prodat tento objekt. Případný zájemce o tuto 
nemovitost má zájem vytvořit zde ubytovnu pro dělníky. Věřím, že 
jednání s majitelem budovy budou úspěšná a zastupitelé odsouhlasí 
koupi této nemovitosti s  tím, že v tomto objektu a naproti v budově 

„bývalého“ DDM by mohly vzniknout nové byty pro mladé a rodiny 
s dětmi.    
Závěrem si dovolím vyzvat vás všechny, kteří máte zájem, aby naše 
krásné město nadále vzkvétalo, přijďte k volbám a zvolte si své zástup-
ce do zastupitelstva města, kteří budou hájit vaše zájmy  a realizovat 
vámi navržené investiční akce. V letošních komunálních volbách kan-
diduje 11 uskupení a jsem přesvědčená, že si každý občan bude moci 
svého zastupitele vybrat. Bylo mi ctí necelé tři roky pracovat ve funkci 
starostky. Práce mě velice baví a uspokojuje a i já se budu znovu uchá-
zet o vaší přízeň.               

S úctou a pozdravem Jitka Pokorná. 
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Vítáme
    děti do života
Michal Čepelák
Tomáš Gerát
Daniel Potužák

Eliška Fratričová
Tereza Patrovská

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, 
kteří se narodili v měsíci září a říjnu. Zvlášť potom

jubilantům, kteří oslaví své 75., 80. narozeniny a více.

Marie Pšeničková
Jaroslav Harazím
Mária Brabencová
Judita Biberčičová
Ludvík Bednařík
Marie Berková
Václav Muchka
Jaroslava Pollaková
Marie Slivoňová
František Karabina
Marie Becková
Marie Červenková
Anna Křížová
Anna Špitálská
Amália Kučabová
Eva Matulová
Eva Gösslová
František Cinegr
Imrich Tomša
Jan Mešťan
Marie Buchálková
Jiřina Polášková
Zdeněk Bok

Věra Klöckerová
Břetislav Poláček

Maria Paříková
Bedřiška Kišová

Anna Janková
Karel Vejvoda

Stanislav Houzar
Jan Samuel

Božena Kordová
Ludmila Patová

Terezie Kubíková
Erna Tehlárová

Miloslav Handšuh
Slávek Marhoul

Erika Kabourková
Miloše Volf

Jaroslav Špěpánek
Ruth Ulčová

Tomáš Kubera
František Petr

Stanislava Melničuková
Josef Kocurek

Bohumila Novotná
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Cvičení TJ
Po    Aerobik  Děti-/Od 15. 9./  17.30
          Aerobik /Jana/                   19.00
Út     Fitbally /Lída/                    17.50
          Posil.cv./Jitka/                   19.00
St     Zumbička/Jitka/                  19.00
Čt    Aerobik Junior                    16.30
         Fitbally/Jitka/                     17.50
         Aerobik/Jana/                          19.30
Pá   Zumbička/Jitka/                   19.00        

Cvičební Hodina      Členové Tj        Nečlenové 
Děti            25,-           30,-
Dospělí       30,-           40,-
Mateřská    25,-           40,-
Důchodci   25,-           40,-

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
dle § 15  písm. g) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev 
obcí  ve znění pozdějších  předpisů.        
V obvodu obce Nová Role jsou ustaveny čtyři stálé volební okrsky 
se sídlem:

Volební okrsek č.1 -    Základní umělecká škola 
                                      Nová Role 
                                      Nádražní 89

Volební okrsek č.2 -    Základní škola 
                                      Nová Role 
                                      Školní ul. 232

Volební okrsek č.3 -    Základní škola 
                                      Nová Role
                                      Školní ul. 232

Volební okrsek č.4 -    Knihovna Mezirolí
                                      Nová Role
                                      část Mezirolí  49 

 Jitka Pokorná                                                                
                                                   starostka města Nová Role

Volby do Zastupitelstva
města Nová Role
konané ve dnech – 10. a 11. října 2014
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Exportní obchodní zástupce (prodejce) 
Požadujeme: 
• VŠ nebo SŠ technického nebo ekonomického 

směru 
• Velmi dobrou znalost AJ (slovem i písmem) 
• Znalost jiného světového jazyka výhodou 
• Samostatné vyhledávání obchodních případů  
• Ochotu cestovat 
• Organizační schopnosti, flexibilitu a schopnost 

budovat vztahy se zákazníky 
• Praxe v oboru vítána 

Nabízíme: 
• Zajímavou a samostatnou práci v rozvíjející se 

společnosti 
• Zajímavé platové ohodnocení  
• Technické zázemí pro výkon práce 
• Mobilní telefon 
• Služební automobil 
 
 

 
 
Projektový manažer 
Požadujeme: 
• VŠ nebo SŠ technického nebo ekonomického 

směru 
• Velmi dobrou znalost AJ (slovem i písmem) 
• Znalost konstrukčního systému (např. Autocad) 
• Komunice se zákazníky (technické řešení 

projektu) 
• Organizační schopnosti a flexibilita 
• Tvorba nabídek pro obchodní oddělení 
• Praxe v oboru vítána 

 
 
 
Nabízíme: 
• Zajímavou a samostatnou práci v rozvíjející se 

společnosti 
• Zajímavé platové ohodnocení  
• Technické zázemí pro výkon práce 
• Mobilní telefon 
• Možnost cestovat 
 
 

 
 
Konstruktér 
Požadujeme: 
• VŚ nebo SŠ technického směru 
• Dobrou znalost AJ (slovem i písmem) nebo 

jiného světového jazyka 
• Znalost konstrukčního 3D cad systému  
• Praxe v oboru vítána (neni podmínkou) 

 
 
 
Nabízíme: 
• Zajímavou práci  v rozvíjející se společnosti 
• Zajímavé platové ohodnocení  
• Technické zázemí pro výkon práce 
 
 

 
 
Elektrokonstruktér 
Požadujeme: 
• VŚ nebo SŠ technického  směru 
• Dobrou znalost AJ (slovem i písmem) nebo 

jiného světového jazyka 
• Znalost tvorby elektroschémat (např. E-plan) 
• Praxe v oboru vítána 

 
 
 
Nabízíme: 
• Zajímavou práci  v rozvíjející se společnosti 
• Zajímavé platové ohodnocení  
• Technické zázemí pro výkon práce 
 
 

 
 

 
 

Pro nově vznikající pobočku firmy
VIKING MASEK v Nové Roli, Vám nabízíme

tyto volné pracovní pozice:

Informace:
Josef Škarda

tel : 608 349 933
e-mail : skarda@nr.cz



zprávy z města zprávy z města 9-10
2014

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 20144 5

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit 
v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší dů-
raz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze 
znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nej-
lepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všech-
no smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem 
levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního 
odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního 
cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi 
pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba 
tolik jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elekt-
roodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vzni-
kl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke 
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny 
použitých materiálů do výroby. 
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému 

modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských 
zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společ-
nosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností. 
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat ja-
kýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětné-
ho odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEK-
TROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další 
stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou ledni-
cí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbliž-
ší sběrné místo příliš daleko. 
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlast-
ně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotře-
bič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do 
demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující 
vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých 
látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. 
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují 
ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompre-
soru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli 
platit. 

Co se starým elektrem ? 

                      

Město Nová Role srdečně zve všechny malé i velké v sobotu 
20. 9. na již tradiční Michalskou pouť.
     Slavnostní mše proběhne ráno v  10:00 hodin v  kostele sv. 
Michaela. Všechny další atrakce a doprovodný program budou 
v areálu u koupaliště a u restaurace Karibu. Členové kulturní ko-
mise se snažili sestavit program tak, aby si vybral opravdu každý.  
     Celé odpoledne (13:00 – 18:00) bude na pláži sídlit Vousův 
keltský kmen. Budete se moci seznámit s  tradičními keltskými 
řemesly, zhlédnete klání keltských válečníků, kterého se v  za-
půjčených kostýmech můžete také zúčastnit. Nebude chybět ani 
ukázka sokolnictví.
     Ve 14:00 hodin se můžete přemístit do areálu Karibu, kde vás 
určitě svými triky získá kouzelnické duo Radek a Simona Černí 

z  Nové Paky. Následovat bude hudební vystoupení klášterecké 
skupiny Mr. Farao, která hraje známé české i zahraniční hity – 
přijďte si s  nimi zazpívat od 15:00 do 18:00 hodin. Měla by se 
objevit i břišní tanečnice.
     V 18:00 hodin si určitě nenechte ujít skupinu Claymore z Měl-
níka, která svým kvalitním vystoupením ozdobila už loňskou 
pouť. Hudebníci v kiltech, se skotskými dudami a pěknými ta-
nečnicemi vám připraví nezapomenutelný rockový zážitek. 
     V 19:15 se areálem rozezní nesmrtelné hity Michala Davida 
v podání revivalové skupiny Kroky Michala Davida z Prahy, která 
slaví úspěchy nejen u nás, ale i v  zahraničí. Bude nám hrát až 
do ohňostroje, který by měl odstartovat přibližně ve 20.45 hodin. 
Přijďte se pobavit!

MICHALSKÁ POUŤ 2014
     „Může za to Jakub Jan Ryba…“, což 
na první pohled zní jako výtka, ale bylo to 
vlastně velikánské štěstí. Myšlenka, uvést 
na Štědrý den roku 2004 Rybovu Českou 
vánoční mši v kostele sv. Michaela v Nové 
Roli, stála totiž na počátku vzniku tohoto 
pěveckého sdružení. Vše se ale odehrálo 
již v září zmíněného roku. Tehdy se začala 
scházet asi dvacítka nadšených amatér-
ských zpěváků – občanů Nové Role, aby 
pod vedením Pavlíny Bauerové nacvičila 
tuto nejslavnější a dodnes nejhranější a 
nejpopulárnější českou skladbu pro vá-
noční období. 
   Dílo pak skutečně zaznělo, a to nejen 
v novorolském kostele, ale také v kostele 
sv. Petra a Pavla ve Žluticích. 
   Společné úsilí a radost z dosaženého vý-
sledku nás stmelily a my, zpěváci, jsme se 
dožadovali dalšího zpívání a nacvičování. 
Začali jsme se pravidelně scházet, nejprve 
v  prostorách ZUŠ v  Nové Roli a později 
jsme se přestěhovali do tříd Základní ško-
ly, kde zkoušíme dodnes. 
   „Těšila jsem se, že si zazpívám…“, vzpo-
míná na úplné začátky tehdy jedenadva-
cetiletá studentka hudební fakulty a naše 
sbormistryně Pavlínka. „… no a dopadlo 
to tak, že všichni ostatní zpívají a já se 
snažím těch 25 zpívajících a upovídaných 
dospělých ukočírovat.“  
   A jde jí to moc dobře. Od roku 2004 na-
studovala s Choreou více než 200 skladeb. 
V repertoáru sboru jsou díla duchovní, 
písně umělé i lidové, veselé i vážné, spi-
rituály a gospely, skladby autorů českých i 

zahraničních, současných i minulých. 
   Pavlína je nadšený hudebník,  jeden 
sbor jí nestačil, a proto přišla s nápadem, 
vytvořit si ještě malý ženský „komorá-
ček“- Cichorium. Původně to byl sbor dětí 
ze Základní umělecké školy v Nové Roli. 
Rozšíření repertoáru a nutnost pravidel-
né docházky  si vyžádaly proměnu členů. 
V současné době se 12  rozmanitých žen-
ských hlasů každý pátek schází v prosto-
rách novorolského domu s pečovatelskou 
službou. Různorodostí repertoáru a pílí 
doplňuje Cichorium výkony velkého sbo-
ru.
   Chorea Nova účinkuje ročně přibližně 
na 15 koncertech, z nichž některé mají již 
dlouholetou tradici. Je to například No-
voroční koncert, který pořádáme společ-
ně se Základní uměleckou školou, jarní 
koncert, festival sborového zpěvu ve Žlu-
ticích, Noc kostelů v  Chodově a v  Nejd-
ku, rozsvícení vánočního stromku v Nové 
Roli a v Nových Hamrech, adventní kon-
certy, půlnoční mše… Pravidelně vystu-
pujeme v kostele sv. Anny v Sedleci, v Per-
ninku a ve Vysoké Peci. Velmi emotivní 
pak jsou koncerty v penzionu pro válečné 
veterány v  Karlových Varech. Několikrát 
ročně pořádáme vystoupení pro seniory v 
nejdeckém Matyáši. 
   Koncerty pěveckého sboru Chorea 
Nova, který se za dobu svého trvání stal 
nedílnou součástí kulturního života ve 
městě i v regionu, jsou pro mnohé poslu-
chače jednou z mála příležitostí setkat se s 
živým projevem sborové hudby.

   To vše by ale nebylo možné zvládnout 
bez podpory našich partnerů. Jsou jimi 
město Nová Role, které nás podporuje ne-
jen finančně, ale také bezplatně zapůjčuje 
prostory kulturního domu, či bývalého 
kina, pro pořádání koncertů. Dále je to 
pan Vladimír Müller, farář, s jehož požeh-
náním můžeme například o prázdninách 
zkoušet v místním kostele, nebo pořádat 
tamtéž oblíbené adventní koncerty. Ne-
méně cenná je pro nás pomoc manželů 
Heringových, kteří se každoročně starají 
o výzdobu kostela a pohoštění v době ad-
ventní. Ocenění zaslouží hudebníci, větši-
nou mužská část sboru, kteří doprovázejí 
sbor na hudební nástroje, a také mají na 
starost technické zázemí. Nesmíme zapo-
menout ani na sboristy – řidiče, kteří nás 
ostatní dopravují  na akce konané mimo 
Novou Roli. Velký dík patří našim rodi-
nám, které neustále vtahujeme do svých 
zálib a nutíme je intenzivně prožívat naše 
radosti i strasti, a také vám, našim věrným 
posluchačům.
   Na závěr už jen to nejdůležitější. Podě-
kování patří všem sboristkám a sboris-
tům, že tráví svůj čas zpěvem, že se snaží 
svůj projev stále zlepšovat a přinášet lidem 
kolem sebe radost a potěšení. K tomu nás 
ostatně po celých deset let vedla a dou-
fáme, že i nadále povede Pavlína Petří-
ková, dnes už nikoliv jako studentka, ale 
jako cílevědomá žena – umělkyně, která 
kráčí neúnavně za svými cíli. Pavlínko,              
děkujeme!

10. výročí vzniku smíšeného pěveckého sboru CHOREA NOVA

Šárka Vlasáková a Lenka Bauerová

předsedkyně KK M. Dušková
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zprávy z města

Obnova lesních porostů
V roce 2013 bylo zalesněno celkem 0,20 ha 
a na této ploše bylo vysázeno 600 ks smrku 
ztepilého ( Picea abies L. Karsten) a 450 ks 
buku lesního (Fagus sylvatica L.). Nákup 
sazenic byl z  místní školky  v  Nové Roli, 
kterou vlastní KALESPOL STŘÍBRO s.r.o. 
Sazenice splňují veškeré nároky proveni-
ence.
Ochrana lesních porostů 
Pomocí letních nátěrů proti okusu  a ožinu 
se ochránilo přes 9 000 jedinců stromků 
na celkové ploše 4,92 ha. Díky výseku  ple-
velných dřevin, které ztěžují  růst hlavních 
hospodářských dřevin, se ošetřilo celkem  
4,05 ha. Co se zimního nátěru týče, bylo 
ošetřeno přes 20 400 jedinců  listnatých a 
jehličnatých dřevin na ploše 10 ha. Nátě-
ry a další přípravky nakupujeme od firmy 
MERCATA Třebíč.
Ochrana proti kůrovcům
Díky čistotě lesních porostů, nebyl na ce-
lém hospodářském celku zaznamenán ka-
lamitní nebo zvýšený výskyt kůrovců (jed-
ná se především o lýkožrouta smrkového 
Ips typhographus a l. lesklého Pityogenes  

chalcographus L.). Byla provedená kon-
trola během vegetačního období pomocí 
feromonových odparníků (lapačů). Kůrov-
cová hmota se nevyskytla.
Kvůli velkým teplotním výkyvům a takřka 
nepřetržitému dešti v  jarním období a na 
počátku léta byly i značné výkyvy v grada-
ci rojení. Toto počasí kůrovcům příliš ne-
vyhovovalo. V průběhu července však byly 
podmínky příznivé, o čemž svědčí i nárůst 
jedinců v odchytových zařízeních.
Těžba a výchova lesních porostů
Do 40-ti let věku lesních porostů se prová-
dí výchova za účelem stabilizace a získání 
hlavní kostry porostu, která by měla do 
budoucna zajistit kvalitní produkci dřevní 
hmoty. Vybíráme nemocné napadené od-
umřelé a netvárné jednice.
Prořezávky a probírky do 40 let jsou zá-
vazné ukazatele LHP (Lesní hospodářský 
plán). Probírkami nad 40 let upravujeme 
druhovou skladbu ve prospěch cílových 
hospodářských dřevin (smrk, borovice, 
dub, buk aj.). Odstraňujme polomy, zlomy, 
vývraty a vytváříme pomocí výběru cílo-
vou kostru porostu.

Obnovení těžby provádíme holosečně ane-
bo clonně z důvodu přirozené obnovy lesa.
V  roce 2013 bylo vytěženo celkem        
965,38 m3. 
Z toho samovýrobou 149 plm tzn. 89,4m3 
za Kč 37 250,--(bez DPH).
Celkem se za dřevo utržilo Kč 957  587,--  
(bez DPH). Dále se podařilo získat dotaci 
od KÚKK na obnovu lesních porostů. Cel-
kové výnosy za rok 2013 představovaly Kč 
1  137  644,--. Náklady oproti tomu činily 
Kč 704 344,--, zisk po zdanění za rok 2013 
byl ve výši Kč 433 tis. 
Závěrem bych chtěl dodat jednu znepoko-
jivou zprávu a tou je chování občanů Nové 
Role a Mezirolí vůči lesnímu ekosystému a 
samotným porostům. V roce 2013 byly do-
slova pořádány nájezdy na mladé stromky, 
které sloužily poté našim občanům jako 
vánoční stromky. Ve finále však udělaly 
více škody než užitku. V  roce 2014 bych 
proto rád použil ochranné nátěry a dám si 
tu práci i s tím, že jednotlivé stromy pro-
šmikám, aby nebyly tak atraktivní a ne-
sloužily jako chvilková záležitost u někoho 
doma. 

Hospodaření v lesích města Nová Role za rok 2013

Lubomír Doležal, DiS.
lesník města 

    Článek s tímto názvem v minulém čís-
le Novorolského zpravodaje napsala paní 
Adéla Ondrušová a jako stávající zastupi-
tel města Nová Role na něj musím reago-
vat.
     Ano, paní Ondrušová, patřím k těm, 
kteří pro konečné využití objektu bývalé-
ho Výchovného ústavu mládeže v  Nové 
Roli dosud nezvedli ruku. A řeknu Vám 
hned několik důvodů.
Byl jsem pro, když město tento objekt ku-
povalo za téměř osm milionů korun a bra-
lo si na to úvěr u jednoho nejmenovaného 
bankovního domu, přesto, že nikdo ne-
věděl, jak bude dále využíván. Důvodem 
koupě byla obava, aby dům nekoupil ně-
kdo, kdo zde zřídí ubytovnu pro občany, 
kteří se nedokáží přizpůsobit. 
     Plány na rekonstrukci a přeměnu toho-
to domu neexistují – zatím se zpracovávají 
a již dnes se hovoří o nákladech na rekon-
strukci v částce cca 20 milionů korun.
Zásadní omyl, který je potřeba uvést na 
správnou míru je v tom, že naše paní sta-
rostka nikdy na jednání zastupitelů ne-
hovořila o rekonstrukci domu bývalého 

VÚM pro potřeby Domu pro seniory, ale 
ve všech dosavadních materiálech, předlo-
žených zastupitelům, se píše o Pobytovém 
zařízení pro osoby, které od státu dostávají 
příspěvek na péči II. –  IV.stupně, z čehož 
vyplývá, že by šlo o podobné zařízení jako 
je LDN v Nejdku. Tedy o zařízení o dlou-
hodobě a nevyléčitelně nemocné.
A opravdu si, paní Ondrušová, myslíte, 
že město Nová Role je schopno takovýto 
dům naplnit a bez dotací provozovat?
Při počátečních jednáních se hovořilo o 
tom, že Pobytové zařízení bude z padesáti 
procent využívat a částečně pokryje nákla-
dy město Karlovy Vary. Do současné doby 
ale zastupitelé nedostali od paní starostky 
jediný písemný doklad o tom, že by pro-
běhla mezi zástupci měst Karlovy Vary a 
Novou Rolí nějaká jednání. To nemluvím 
o tom, že nám paní starostka již téměř rok 
slibuje k projednání v zastupitelstvu návrh 
smlouvy o hrazení nákladů na zmiňované 
zařízení ze strany města Karlovy Vary. 
     Dále je potřeba počítat s tím, že Nová 
Role má svůj Dům s pečovatelskou služ-
bou /DPS/, ve kterém je 47 bytů. Na re-

konstrukci tehdejší ubytovny Karlovar-
ského porcelánu na dnešní DPS poskytl 
stát v roce 1994 městu Nová Role půjčku 
ve výši 25 000 000,-Kč s podmínkou, že 
město bude tento dům provozovat jako 
DPS po dobu padesáti let. V opačném pří-
padě musí město Nová Role poskytnutou 
půjčku v plné výši vrátit a navíc do státní 
pokladny odvede pokutu ve stejné výši. To 
je celkem 50 000 000,-Kč, což je zhruba 
roční rozpočet města.
    Ano, budova dřívějšího VÚM v Nové 
Roli je v majetku města. A město stárne. 
Důvod je jednoduchý. Ve stávajících by-
tech ve většině případů zůstávají rodiče a 
mladí z města odcházejí. Já osobně navr-
huji uvedenou budovu přestavět na malo-
metrážní byty v majetku města pro zdejší 
mladé, kteří mají zájem se osamostatnit a 
žít vlastní život. Zde je předpoklad, že tito 
mladí lidé si postupně prohloubí vztah k 
městu, založí rodiny a jejich děti budou 
navštěvovat naše školy, zájmové kroužky, 
budou zde nakupovat, navštěvovat kultur-
ní akce a díky jim bude Nová Role dále žít.

Myslíme na stáří?

Ladislav Cinegr, zastupitel města 

     Blíží se konec tohoto volebního období, mám potřebu říci pár 
slov jako zastupitel ( jistě se budou vyjadřovat i  ostatní….)
Uteklo to jako voda. Udělalo se mnoho dobrého, udržovala se stá-
vající tvář města a k tomu se budovaly nové věci. I když všem se 
samozřejmě nedá vyhovět, neboť co občan, to názor. Dělali jsme, 
co jsme mohli v rámci finančních mantinelů. Práce je to nároč-
ná, zejména pro přímé vedení města i pro úředníky. Těm všem je 
třeba poděkovat, ale i těm, kteří dělají svoji práci bez nároku na 
odměnu, ve svém volném čase pomáhají a přiloží ruku tam, kde 
je třeba. Proběhla řada investičních akcí (a ještě probíhá), tyto 
jsou na první pohled vidět. Já považuji na největší úspěch toho-
to volebního období, že se podařilo získat budovu  bývalého vý-
chovného ústavu. Jednohlasně však zastupitelé nebyli pro zamýš-
lené zřízení domu  sociálních služeb, ale já jsem byla pro. Vidím 
situaci a blízkou budoucnost celkem ve smyslu demografických 
a sociálních změn tak, že bude na každé obci, aby se postarala o 
své seniory, postižené a nemohoucí. Skutečně všichni stárneme a 
stát i zdravotnictví od této starosti  dává ruce pryč. Vždyť kousek 
od nás u sousedů v Německu má každé malé město Altesheim. 
Pracuji v bývalé LDN Nejdek (nyní REHOS) a vidím potřebu 
takovýchto zařízení. A pokud se nachází  ve městě, kde člověk 
celý život  žil, je to pro něj výhodou. Jistě, že v kraji je sociálních 
zařízení pod různými názvy několik včetně stacionářů, ale zde se 
nabízí situace mít toto „doma“, ve slušné budově, kde by pracova-

li novorolští  zaměstnanci, ne-li členové rodin potřebných. Tak-
zv. LDNenky jsou zařízení  dlouhodobé a rehabilitační péče (v 
Nejdku navíc včetně hospice, oddělení umírajících). Jsou to tedy 
zdravotní zařízení hrazená z financí veřejného zdravotního pojiš-
tění  a pobyt zde proběhne do doby stabilizace zdravotního stavu. 
Pokud je již stav stabilizován a léčbou či rehabilitací ho již nelze 
zlepšit, pouze udržovat, vzniká handikep, nesoběstačnost, který 
ošetřuje stát příspěvkem na péči, tedy sociální dávkou (v I.-IV.
stupni závislosti), která je hrazena z peněž státního rozpočtu a vy-
plácí se prostřednictvím úřadů práce.  Předpokládá se, že osoby  
v I.+II.stupni závislosti potřebují pouze dopomoc se sebepéčí a s 
péčí o domácnost, tedy mohou žít doma a zařídí si mobilní služ-
by, kdežto osoby ve III.-IV.stupni závislosti  většinou již potřebují 
u sebe mít jednu osobu celý den, či musí být v sociálním zařízení 
pobytového typu, jako by mělo být to naše. Apeluji na nové za-
stupitele, aby se nad tímto zamysleli, aby se dívali dopředu, ne-
jen budovali hřiště a komunikace (což je samozřejmě důležité), 
ale svým občanům zajistili důstojný závěr života ve svém městě, 
kde mnoho let žili, blízko své rodiny a v hezkém prostředí. Je to 
povinnost těch, které si voliči vyberou, na to nezapomínejte. Na 
závěr všem, kteří se mnou v tomto volebním období v zastupitel-
stvu a v radě pracovali, děkuji, že to se mnou vydrželi. A novému 
zastupitelstvu přeji mnoho štěstí a jen dobrá rozhodnutí.

 MUDr. Hana Nesybová

Zamyšlení na závěr
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1. Ročník závodu horských kol o pohár města Nová Role
     V sobotu 21. června 2014 se uskutečnil v Nové Roli 1. ročník 
Závodu horských kol o pohár města Nová Role pořádaný CYK-
LOTEAMEM NOVÁ ROLE ve spolupráci s DDM NOVÁ ROLE. 
I přes obavy pořadatelů se závodu nakonec účastnilo ve všech ka-
tegoriích (děti do 7 let, děti 8-9 let, děti 10-12 let, junioři 13-14 
let, kadeti 15-17 let, ženy elite 18-39 let, ženy nad 40 let, muži elite 
18-39 let a muži nad 40 let) přes 60 závodníků, což předčilo naše 
očekávání.  Počasí ten den bylo téměř ideálně-cyklistické, nepr-
šelo, nepražilo slunce, prostě ideální počasí na cyklistický závod. 
Nejmladší kategorie jely trať podél levého břehu řeky Rolavy, děti 
od 10 let pak různý počet okruhů – trasa vedla od pěší lávky po-
dél břehu řeky, pod hřbitov a k lesní školce, následoval sjezd zpět 
k Rolavě a k lávce. Jeden okruh měřil necelé 3 km, jednotlivé ka-
tegorie se pak jely od 1 až do 4 okruhů.  Trasa závodu obsahovala 
vše, co by správný MTB závod měl mít – terén, sjezdy, stoupání, 
lesní cesty apod. Celkem se na závodě sešlo včetně fanoušků přes 
100 lidí z  Nové Role a blízkého okolí, nechyběli ani závodníci 
např. z Nejdku, Ostrova, K. Varů či dokonce z Plzně.
Po zpracování výsledků následovalo vyhlášení vítězů v  jednot-
livých kategoriích. V dětských kategoriích byli oceněni všichni. 
První tři místa dostala vždy diplom, medaile a cyklistické odmě-
ny, absolutní vítěz, který dosáhl nejlepšího času v hlavní kategorii 
ve 4 okruzích, pak obdržel Pohár města Nová Role. 
Vítězi se však stali všichni, kteří se nebáli a do závodu šli, přede-

vším pak občané města Nová Role a blízkého okolí, kterým byl 
závod primárně určen. Cílem nebylo za každou cenu vyhrát, ale 
přijít strávit příjemné sobotní poledne a hlavně se zúčastnit. Pří-
ští rok budeme zvlášť oceňovat všechny občany města, kteří se 
závodu zúčastní, určitě chceme zavést tradici a příští rok uspo-
řádat druhý ročník tohoto závodu. Výborných výsledků dosáhli 
členové Cykloteamu Nová Role, především pak Dominik Svobo-
da, Dominik Hegenbart a Roman Zaňka.
Závod by se nemohl uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kte-
ří pomáhali především na trati. Velké poděkování pak také pa-
tří DDM Nová Role v čele s paní ředitelkou Milenou Tichou a 
dalšími zaměstnanci DDM paní Handšuhovou a Toužimskou za 
pomoc při organizaci závodu, rodičům  – paní Hegenbartové a 
Svobodové, panu Valdmanovi, panu Vitnerovi, T. Tvaroužkovi,  
panu Mudrovi za možnost připojení mikrofonu, TS Nová Role za 
posekání trávy na trati závodu, Policii v Nové Roli za asistenci na 
závodech, dalším dobrovolníkům a také městu Nová Role, které 
poskytlo finanční částku na nákup cen a medailí a starostce města 
paní Jitce Pokorné, která přivezla auto plné cen a během závodu 
asistovala jako zdravotník. Naštěstí se nikomu nestal žádný úraz, 
takže jejích „služeb“ nebylo potřeba.
Závod se určitě vydařil a byly jen kladné ohlasy. Drobné chybičky, 
které se v průběhu závodu vyskytly, do příštího roku odstraníme 
a závod uděláme ještě atraktivnějším. 

Za pořadatele Václav Bechiňský

Od září 2014 přijímáme nové členy do svého cyklistického oddílu
Přijímáme děti od 5. třídy

Jezdíme pravidelné vyjížďky, tréninky, přes zimu tělocvična, účast na cyklistických sou-

těžích karlovarského poháru cyklistiky, spolupráce s cykloteamem z Chodova TJ Plamen. 

Poznejte krásy cyklistiky, přihlašte své dítě a klidně pojeďte s ním. 

Bližší info o prvním tréninku na tel.: 728 325 227 nebo mail: cykloteamnovarole@gmail.com

Od září začínáme novou cyklistickou sezónu, začněte jezdit s námi

     V  sobotu 9. 8. 2014 uspořádal Fotbalo-
vý klub Nová Role již 54 ročník fotbalového 
turnaje „ O pohár města Nová Role“, který se 
hrál poprvé jako „Memoriál Jiřího Balouna“. 
Členové fotbalového klubu tak vzpomněli na 
svého kamaráda, spoluhráče a funkcionáře 
„Strejdu“ Jiřího Balouna. Turnaje se zúčastni-
la mužstva FK Nejdek, SMB Bochov, Olympia 
Březová a domácí FK Nová Role. V úvodních 
zápasech porazilo mužstvo Nové Role muž-
stvo SMB Bochov 5 : 3 a FK Nejdek porazil 

Olympii Březovou 5 : 0. V zápase o třetí místo 
pak mužstvo SMB Bochov porazilo Olympii 
Březovou v poměru 5 : 3. V zápase o první 
místo pak mužstvo FK Nová Role porazilo 
FK Nejdek 2 : 0  a stalo se tak po roce opět 
celkovým vítězem turnaje. Druhé místo ob-
sadilo mužstvo FK Nejdek,na třetím místě se 
umístilo mužstvo SMB Bochov a na čtvrtém 
místě skončila Olympie Březová. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Chlup 
z  Nové Role. Nejlepším brankařem turnaje 

byl vyhlášen Jan Latislav z Nové Role. Nejlep-
ším střelcem turnaje byl Lukáš Kliment z FK 
Nejdek. Všechny zápasy odpískali s  přehle-
dem rozhodčí p. Godža Ladislav, Řáda Josef 
a Bizoň Marcel. Celý turnaj , který se vydařil 
(až na úmorné vedro), shlédlo okolo sto pa-
desáti spokojených diváků.
Fotbalový klub Nová Role děkuje všem spon-
zorům a svým členům za dobrou organizaci 
celého turnaje a divákům za jejich podporu 
zúčastněných mužstev.  

54. ročník letního fotbalového turnaje

     V sobotu 28. června se v Nové Roli uskutečnil turnaj starých gard. Byl to první ročník memoriálu Jirky Balouna a Petra Masleje. Turnaje se 

zůčastnila čtyři mužstva: SV 03 Kottengrün, Fet klub Sedlec, FK Bůček, FC Veterán Nová Role. Hrálo se vyřazovacím způsobem 2 x 25 min., 

kdy vítěz postoupil do finále a poražený hrál o 3.místo. Nová Role  -  Kottengrün  3 : 6  (0 : 2 ), branky za domácí: Chlup R. 2x, Hopf M. za hosty: 
Bonarevitz 3x Haller 2x, Funk. Fet klub – FK Bůček  4 : 6  ( 2 : 2 ), branky Fet klub : Drobný , 2x, Petrides, Osten, za FK Bůček : Šimna, 3x, Berky, Kusovský, 
Záluský. O 3.místo : Nová Role – Fet klub  3 : 6 ( 2 : 2 ), branky  N.Role : Baloun J., Chlup R.,Vaverka j. za Fet klub : Drobný 3x,Osten 2x, Hájek

Finále: Fk Bůček – Kottengrün  2 : 3 ( 0 : 2 ), za FK Bůček : Květoň 2x, za Kottengrün : Bonarevitz, Haller, Tripner

Umístění:1. SV 03 Kottengrün, 2. FK Bůček, 3. Fet klub Sedlec, 4. FC Veterán Nová Role
Dále byli vyhodnoceni Nejlepší brankář: Zavadil Martin  -  SV 03 Kottengrün, Nejlepší hráč : Dejl Karel  -  SV 03 Kottengrün, Nejlepší střelec:
Drobný Jiří  -  Fet klub Sedlec. Vadou na velmi vydařené akci byla neúčast rozhodčích, kteří slíbili účast a pak nepřijeli.

Turnaj starých gard

     Ve dnech 26. 7. a 27. 7. 2014 se konal v Berouně 24 hodinový závod v MTB (horská kola), kterého se zúčastnil i člen Fotbalového klubu Nová 
Role pan Roman Chlup a v kategorii čtyřčlenných týmů nad 40 let získal po 24 hodinové dřině titul Mistra České republiky v MTB. Všichni čle-
nové fotbalového klubu Romanovi Chlupovi  gratulují k vynikajícímu výkonu, reprezentaci Nové Role, našeho klubu a jsou na něj pyšní.

Nová Role a Fotbalový klub Nová Role má mistra republiky.

Rozpis mistrovských zápasů PODZIM 2014 F.K. Nová Role 
Kolo:   Datum:   Den:   Zápas:    Začátek:   Odjezd:   Pozn:
13.   16.8.   SO   Žlutice - Nová Role A   17.00   15.15
1.   23.8.   SO   Nová Role A - Vintířov   17.00
1.   29.8.   PÁ   Loket - Krajková - N.Role ž.  16.00   14.45   Loket
2.   31.8.   NE   Chodov - Nová Role A   15.00   13.50
2.   3.9.   ST   N.Role ž.- Kr.Poříčí-Vintířov  16.00     Nová Role
3.   6.9.   SO   Nová Role A - D.Rychnov  17.00
3.   10.9.   ST   Svatava - Březová-N.Role ž.  16.00   14.45   Svatava
4.   13.9.   SO   Aš - Nová Role A   17.00   15.00   Střelnice
4.   12.9.   PÁ   Vintířov - Citice-N.Role ž.  16.00   15.00   Vintířov
5.   17.9.   ST   N.Role ž. - Oloví-Březová  16.00     Nová Role
5.   20.9.   SO   Nová Role A - Lipová   16.30
6.   27.9.   SO   Skalná - Nová Role A   16.30   14.30
6.   26.9.   PÁ   Oloví - Loket - N.Role ž.  16.00   14.30   Oloví
7.   1.10.   ST   N.Role ž.- Oloví- Krajková  16.00     Nová Role
7.   4.10.   SO   Nová Role A - Rotava   16.00
8.   11.10.   SO   Nová Role A - Trstěnice   16.00
8.   10.10.   PÁ   Vintířov - Loket - N.Role ž.  16.00   15.00
9.   18.10.   SO   Bochov - Nová Role A   15.30   13.45
9.   17.10.   PÁ   Březová - Vintířov - N.Role ž.  16.00   14.45   Březová
10.   25.10.   SO   Nová Role A - Hroznětín  14.30
10.   24.10.   PÁ   Svatava - Kr.Poříčí - N.Role ž.  15.00   14.00   Svatava
11.   28.10.   ÚT   N.Role ž.- Svatava - Krajková  14.30     Nová Role
11.   2.11.   NE   Chyše - Nová Role A  15.00  13.00
12.   31.10.   PÁ   Svatava - Citice - N.Role ž.  14.30   13.30   Svatava
12.   8.11.   SO   Nová Role A - Březová B  14.00
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Návštěva ,,RYBÁŘŮ“

,,Pohádkový dům“
Dne 11.6. 2014 se třída ježečků a myšiček vypravila na výlet do 

,,POHÁDKOVÉHO DOMU“ v Plzni. Pro děti byl připraven pes-

trý program. Vyráběly papírové kočičky, společně s lektorkou si 

zatancovaly, pohrály si v pohádkové herně a na závěr se s dětmi 

rozloučila pohádková postavička krteček. Výlet se vydařil a už se 

těšíme, až znovu s naší MŠ ,,DŮM POHÁDEK“ v Plzni navští-

víme.

Za MŠ Karolína Gvardová
Ke konci školního roku navštívila třída JEŽEČKŮ rybáře v Nové Roli. 

,,Děti měly za úkol nakreslit rybičky“.
,,Každý si vyzkoušel držet opravdový prut“.
,,První úlovek“.

Pasování předškoláků
     Každý rok se Mateřská škola loučí s dětmi, které od září nastu-

pují do školních lavic. Aby si uchovaly vzpomínku na MŠ v Nové 

Roli, je připraveno pasování předškoláků probíhající na zahradě 

MŠ. Děti byly pasovány od rytíře opravdovým mečem (což byl 

pro ně velký zážitek), dostaly krásné zelené šerpy a knihu s věno-

váním od svých třídních paní učitelek.

U příležitosti oslav 10. výročí 
vzniku smíšeného
pěveckého sboru

Chorea Nova
se uskuteční Slavnostní koncert. 

Můžete se těšit na ukázky našich prvotin, hudbu 

chrámovou, spirituály, lidové a populární pís-

ně, něco málo z dílny Suchý & Šlitr i pohádkové       

písničky. 

Koncert plánujeme na říjen 2014. Ale protože 

v době zadávání tohoto článku do tisku není přes-

né datum určeno, sledujte prosím kabelovou tele-

vizi, městské SMS zprávy a plakátové plochy, aby 

Vám termín koncertu neunikl.
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Organizace školního roku 2014/2015:
     Konec školního roku 2013/14 byl opět ve znamení škol v přírodě. 
Žáci z prvního stupně se rozjeli se svými paní učitelkami do různých 
koutů naší země, aby zde strávili alespoň několik dnů bez rodičů a 

v krásné přírodě. Děti z prvních tříd pobývaly 4 dny v Chatě pod Vlčí 
jámou na Horní Blatné, kde plnily úkoly indiánské stezky a hledaly 
poklad.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Zahájení: pondělí 1. září 2014
Konec 1. pololetí: čtvrtek 29. ledna 2015
Konec 2. pololetí: úterý 30. června 2015          
Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2015
 
Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti
neděle 28. září 2014
Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu
pondělí 27. října, úterý 28. a středa 29. října 2014
Den boje za svobodu a demokracii
pondělí 17. listopadu 2014
Vánoční prázdniny
pondělí 22. prosince 2014 - pátek 2. ledna 2015, vyučování začíná v pondělí 5. ledna 2015
Pololetní prázdniny
pátek 30. ledna 2015
Jarní prázdniny
sobota 28. února – neděle 8. března 2015
Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí
čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 2015, pondělí 6. dubna 2015
Svátek práce
pátek 1. května 2015
Den vítězství
pátek 8. května 2015
Hlavní prázdniny
středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015

     Druháci vyjeli až do Krkonoš na chatu Webrovka, kde zažili oprav-
du adrenalinový týden. Výlet do Adršpašských skal a do Dvora Krá-
lové jim přinesl spoustu dobrodružství.

Třeťáci uťapali 70 km po Jizerských horách a okolí Liberce. CHKO plná rozhleden, přehrad, vodopádů a krásných lesů všechny děti nabila 
pozitivní energií. Však také měly deníčky plné úžasných zážitků.
I letos děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám na místa dovezli všechna zavazadla – panu Mižigárovi, Lichnovskému, Váchovi, Pe-
řinovi, Duškovi. Chtěli bychom také poděkovat paní Andrlové za nečekaný zážitek při zpáteční cestě prvňáčků vlakem Regio - Shark. 
Mohli jsme se totiž podívat do moderně vybavené kabiny strojvůdce. Za 1. stupeň Miluška Dušková

Pro dospělé
Chorea Nova (smíšený pěvecký sbor) – středa, 19:00, v ZŠ Nová Role (první pavilon)
Cichorium  (ženský komorní sbor) – pátek, 18:00, v domě pro seniory
Pro děti
Čekanka (žáci od 4. do 9. třídy) – pondělí, 17:00 v DDM
Mišpule (žáci od 1. do 3. třídy)– středa, 17:00 v DDM
Konipásek – (pro děti od 3 – do 6 let) – pondělí, 16:00 v DDM
Pro nejmenší
Zpěvohrátky s batolátky (od 1, 5 – 3 let) – pondělí, 9:30, v DDM

Více infotmací naleznete na:
chorea-nova.estranky.cz, novorolskezpivanky.estranky.cz, v DDM

Pavlína Petříková

Pěvecké sbory
přijímáme nové členy
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Petr Dolejš 
věk: 37 let

povolání: vedoucí provozu

člen politické strany: Občanská demokratická strana

Karel Švec
věk: 56 let

povolání: učitel hudby

člen politické strany: Občanská demokratická strana

Mgr. Markéta Šímová
věk: 29 let

povolání: učitelka ZŠ Nová Role

člen politické strany: Občanská demokratická strana

Libor Malena
věk: 41 let

povolání: stavební technik 

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Barbora Velinská
věk: 43 let

povolání: inspektor České obchodní inspekce

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Mgr. Dagmar Schlapáková
věk: 37 let

povolání: učitelka ZŠ Nová Role

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Marek Rak
věk: 41 let

povolání: ředitel společnosti

člen politické strany: Občanská demokratická strana

Barbora Michková
věk: 47 let

povolání: podnikatelka

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Zdeněk Bata
věk: 80 let

povolání: důchodce

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Marie Batová
věk: 69 let

povolání: důchodkyně

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Robert Dolejš
věk: 35 let

povolání: číšník

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Mgr. Roman Tichý
věk: 50 let

povolání: jednatel společnosti

člen politické strany: bez politické příslušnosti

Nové tváře v nové roli

Komunální politika není o stranické příslušnosti.

Ing. Jan Řezáč
věk: 36 let
povolání: ředitel České obchodní 
inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj
člen politické strany: 
Občanská demokratická strana

Milena Tichá 
věk: 49 let
povolání: ředitelka DDM 
Nová Role
člen politické strany: 
bez politické příslušnosti

Dagmar Schwarzová
věk: 62 let
povolání: učitelka MŠ Nová Role
člen politické strany: 
bez politické příslušnosti

Závodu míru 175/58
360 17, Karlovy Vary

Objednávky:
777 270 540, 775 250 541

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

· Zásobování GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ
· Zásobování maloobchodních provozoven a  

čerpacích stanic
· Zásobování velkoobchodů

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

 

Top Služby 
Jan Latislav 
Svobodova 198 
Nová Role  362 25 

 

 

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

Nabídka úklidových prací 

 

 Pravidelný i jednorázový úklid panelových domů 
 Úklid kanceláří 
 Mytí oken 
 Čištění koberců i čalouněného nábytku 
 Čištění interiérů automobilů 

 

Firma Top Služby Vám nabízí přehled svých úklidových prací 

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

Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant 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.
Prodeje se uskuteční: 

ve čtvrtek 23. 10. 2014 Nová Role - Hasiči 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 

FIGHT CLUB - DDM Nová Role

Od 1. září 2014 
přijímáme nové členy 
do oddílu bojových sportů.
Děti od 8 let

Přihlášky přijímá kancelář DDM v Nové Roli



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

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

Když bude potřeba volejte.

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

7 500,- Kč
5 500,- Kč

12 500,- Kč
13 500,- Kč

5 500,- Kč
4 000,- Kč

pobočky:

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

NEW

www.autoskolagolem.cz


