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Slovo
starostky
Vážení přátelé,
je po volbách, známe výsledky a
všichni netrpělivě očekáváme, kdo
sestaví koalici, která bude řídit město další čtyři roky. Zatím neznáme
jméno budoucího starosty nebo starostky.
Já sama jsem nikdy neměla ráda oslovení paní starostko, vždy jsem
tvrdila, že starostkou být nemusím, ale Jitka Pokorná budu až do
konce svého života. Pokud převládnou osobní invektivy a já nebudu
v čele města, věřte mi, že pro Vás tu budu vždy připravena pomáhat.
Bylo mi ctí, být v týmu lidí, kteří za poslední tři roky hodně pro město
dokázali. Já sama jsem výrazná osobnost, která díky tomu má hodně
přátel, ale i nepřátel. Sama za sebe bych chtěla Vám všem poděkovat
za Váš osobní přístup ke mně, za Vaší podporu, ale i připomínky a kritiku, vždyť chybami se člověk učí. Za celé uskupení Volba pro Novou
Roli – za obec krásnější děkuji za projevenou důvěru. Výsledek voleb a
Vaše podpora překvapila i nás samotné. Důvěra, kterou jste nám tímto
projevili, je zavazující, a i kdybychom se nepodíleli přímo na vedení
města, budeme i nadále pracovat a podporovat veškeré investiční akce
pro rozkvět našeho krásného města.
Ještě jednou všem voličům děkuji za vyjádření jejich názoru.
S úctou a pozdravem Jitka Pokorná.

CHOREA NOVA
Srdečně Vás zveme na koncert u příležitosti 10. výročí vzniku smíšeného pěveckého sboru Chorea Nova . Sbor vystoupí
se slavnostním programem v sobotu 8. listopadu 2014 v 17,00
v prostorách bývalého kina v Nové Roli.
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Vítáme
děti do života

Kandidátní listina
číslo

Vážení rodiče,
blahopřejeme k narození vašeho dítěte:

Denis Vlnatý
Petr Baranovský
František Vlášek

Veronika Tesařová
Jan Jakub Baloun
Dagmar Petříková

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

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

Božena Petrlíková
Věra Baumannová
Anna Partlová
Ludmila Voháňková
František Musílek
Hubert Prokeš
Anna Čabradová
Evžen Švihlík
Marie Haluzová
Zdeňka Petráková
František Šašek
Helena Leštinová
Jana Klausová
Alžběta Vrchlavská
Jan Hrbek
Marie Petrová
Ján Mihál
Alexander Touš

Kateřina Lieblová
Jiřina Dostálová
Anna Hamáčková
Jiří Krejčí
Antonín Sedláček
Jiřík Vrabec
František Holešovský
Mária Rambousková
Miroslav Klaus
Juraj Rybár
Zdenka Hrešanová
Zdenka Krupičková
Ján Kunštár
Vladislav Koranda
Růžena Pipková
Miroslav Syrový
Miroslav Špeta
Jaroslav Duka

Děkujeme paní učitelce Milušce Duškové za to, že se jako jediná
z celé naší základní školy se svojí třídou 4.A zapojila do „uklízecí
akce“ 72 hodin. Tato akce je nejen prospěšná našemu městu, ale
má i výchovný efekt pro děti. Třeba se příště zúčastní více tříd.
rodiče
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Nová Role 10.10. – 11.10.2014
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Pořadí
zvolení

3

TOP 09

1

Škarda Libor Ing.

46

TOP 09

BEZPP

391

14,04

1

3

TOP 09

2

Dušková Miluše PaedDr.

52

TOP 09

BEZPP

331

11,88

2

5

SNK Nová Role - Mezirolí

1

Cinegr Ladislav

68

NK

BEZPP

314

13,44

1

5

SNK Nová Role - Mezirolí

2

Vávrová Jitka

44

NK

BEZPP

178

7,61

2

6

Česká str.sociálně demokrat.

4

Handšuhová Jana

50

ČSSD

BEZPP

184

11,58

1

7

Komunistická str.Čech a Moravy

1

Dubová Marcela

63

KSČM

KSČM

193

15,67

1

8

HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST

2

Zvěřina Martin

52

HNHRM

HNHRM

270

14,50

1

9

Volba pro Novou Roli

1

Pokorná Jitka

51

STAN

STAN

684

9,89

1

9

Volba pro Novou Roli

2

Nesybová Hana MUDr.

57

STAN

BEZPP

588

8,50

2

9

Volba pro Novou Roli

3

Pavlíček Tomáš

36

STAN

BEZPP

504

7,28

4

9

Volba pro Novou Roli

4

Krbcová Petra

44

STAN

BEZPP

480

6,94

5

9

Volba pro Novou Roli

11

Ježek Karel

66

STAN

BEZPP

527

7,62

3

10

ANO 2011

1

Lichnovský Jan

43

ANO 2011

ANO 2011

215

8,92

2

10

ANO 2011

2

Niedermertl David

33

ANO 2011

ANO 2011

225

9,34

1

11
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Tichá Milena
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13,84

1

Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

15

1

4

4

Kandidátní listina
číslo

název

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

3 435

1 738

50,60

1 737

23 362

100,00
Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasů

abs.

v%

1 028

4,40

15

23 362,00

4,40

0

-

262

1,12

9

14 017,20

1,86

0

-

1

Spojení demokraté-Sdruž. nezáv.

2

DSSS - Za bezpečnost v N. R.!

3

TOP 09

2 784

11,92

15

23 362,00

11,91

2

4

SOS - SOS NOVÁ ROLE

1 115

4,77

15

23 362,00

4,77

0

5

SNK Nová Role - Mezirolí

2 336

10,00

15

23 362,00

9,99

2

X

6

Česká str. sociálně demokrat.

1 588

6,80

15

23 362,00

6,79

1

X

7

Komunistická str. Čech a Moravy

1 231

5,27

15

23 362,00

5,26

1

X

8

HN. ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST

1 862

7,97

15

23 362,00

7,97

1

X

9

Volba pro Novou Roli

6 914

29,60

15

23 362,00

29,59

5

X

10

ANO 2011

2 408

10,31

15

23 362,00

10,30

2

X

11

Občanská demokratická strana

1 834

7,85

15

23 362,00

7,85

1

X

X
-

Zdroj: http://www.volby.cz
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zprávy z města
MICHALSKÁ POUŤ 2014
Sobota 20. září 2014 byla jako každý rok věnována již tradiční
kulturní akci – Michalské pouti. I tento rok vše odstartovala mše
svatá v kostele svatého Michaela. V areálu u TIC a koupaliště se
roztočily kolotoče a začaly vonět ty pravé pouťové dobroty. Od
jedné hodiny si návštěvníci pouti mohli prohlédnout keltské sídliště, obdivovat řemeslné dovednosti pravěkých Keltů a dokonce
si s nimi mohli zabojovat. Ty nejmenší děti se pobavily s kouzelníkem a jeho kamarádem klaunem.
K dalším doprovodným akcím patřilo malování na obličej,
vystoupení břišní tanečnice, hudební produkce skupiny Mr. Fa-
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zprávy z města
rao a hudebně taneční vystoupení skupiny Claymore inspirované irskou hudbou. Večer patřil pražské skupině Kroky Michala
Davida. Areál Karibu byl plný zpívajících a tančících návštěvníků a tak se muselo i přidávat. Slavnostní den zakončil velkolepý
ohňostroj firmy Pyrit z Nejdku.
Protože pouť byla poslední akcí minulého volebního období,
chtěla bych tímto poděkovat občanům za přízeň, všechny ohlasy
i připomínky, které vždy povzbudí do další práce a díky vašim
podnětům mohou být akce stále kvalitnější. Nemohu vyjmenovat všechny, kdo nám pomáhali, protože vás bylo mnoho (od dětí
naší MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ až po dobrovolníky z řad dospěláků).
Ale všichni jste ukázali, že vám dění v Nové Roli není lhostejné.
Díky.
MilušeDušková, předsedkyně KK

2014

Ceny vodného a stočného

Skaut - středisko Javor
Skaut – český skauting ABS
středisko Javor
ve spolupráci s mladými Hasiči
ve dnech 8 – 12. září 2014
pořádalo veřejnou sbírku „Světluška“.
V Nové Roli se podařilo vybrat 11 382 Kč,
za což všem lidem moc děkujeme.
Pomozte nevidomým a přispějte na konto 99999

99999/0100 nebo
SVETLUSKA na číslo 87 777.
Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA a každý

odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS

měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 KČ, Světluška obdrží 28,50
KČ. Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět !

Vaše Světluška

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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knihovna

LETNÍ OLDIES PARTY

Celý rok se v restauraci Karibu konaly pravidelně každý měsíc Oldies diskotéky. Největšímu zájmu se jako každý rok těšily dvě letní párty
pod širým nebem. Návštěvnost byla velká, i když při srpnové akci tanečníkům příliš nepřálo počasí. Poděkování patří hlavně Oldies teamu
ve složení Jarda Vaverka, Vilda Schlapák a Varhaník, který vždy přišel s nápaditou choreografií celé akce.

2014

Proměny Nové Role
V knihovně byla zahájena výstava Proměny Nové Role, která je věnována 50. výročí povýšení obce na město. Z malé obce na
začátku šedesátých let vyrostlo čtyřtisícové
městečko, které je spojeno s výrobou porcelánu. Na výstavě můžete vidět staré pohlednice z třicátých let, fotografie, zmínku o

koncentračním pracovním táboře, výstavbu
sídliště, školu a zájmovou, společenskou,
sportovní činnost. Výstavu zahájila vedoucí
knihovny Ladislava Nemčičová s paní starostkou Jitkou Pokornou a spolu s někola
pamětníky se diskutovalo nad fotografiemi i
kronikami, co bylo a nebylo a co vše se změ-

nilo. 15. října se konala beseda o Nové Roli.
Přednášela Kateřina Kodajková, která se o
historii zajímá a také ji studuje.
Výstavu můžete vidět v knihovně v Nové
Roli do 14. listopadu vždy ve výpůjčních
dnech(PO,ÚT.ČT do 18.30 a ve ST a PÁ do
12 h.)

Týden knihoven
Knihovna se i v letošním roce připojila
k celostátní akci nazvané Týden knihoven.
V týdnu od 6. do 10 října jsme připravily
soutěže pro děti. Prověřily jsme jejich znalosti pohádek, ale také života a děl Karla
Čapka nebo Boženy Němcové. V úterý se

Vzpírání

uskutečnila vernisáž výstavy Proměny Nové
Role, kterou můžete shlédnout až do 14.

Mistrovství ČR juniorek do 17 a 20 let.

listopadu. Ve středu přišly s dětmi paní vy-

Boskovice 4.10.2014
Oddíl vzpírání TJ Nová Role a naše město zde pod vedením trenéra
A.Kocura reprezentovala juniorka Pavlína Kocurová (1998). Vedla si
úspěšně. Po mnoha letech vezeme do N.Role medaile z mládežnické
soutěže.
juniorky 17 let:
+69kg: P.Kocurová
116 kg (52 +64) 1.místo
juniorky 20 let:
+75kg: P.Kocurová
stejným výkonem ve Dvojboji 116 kg
hodnocena i ve starší věkové kategorii
1.místo
Sportu zdar !
Oddíl vzpírání TJ Nová Role

chovatelky z družiny a děti proběhly cestu
do pohádky, na které je čekaly dračí otázky.
Počasí nám přálo a děti bojovaly, co jim síly
stačily. Vyhlásily jsme vítěze soutěže O nejkrásnějšího draka. O vítězi rozhodly hlasy
návštěvníků knihovny.
Nejkrásnějším kolektivním drakem byl drak
třídy 1.B paní učitelky Rotové . Mezi jednotlivci se svým drakem zvítězil Jakub Ráček.
Ladislava Nemčičová
Marcela Toužimská

A.Kocur-předseda

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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MŠ
V letošním školním roce bylo do MŠ přijato 108 dětí, které byly
rozděleny do 4 oddělení.
Třídní učitelky

2014

VELKÉ PUTOVÁNÍ VELRYBY VARYBY

MŠ Nová Role
Třídy

11-12

škola

Provozní pracovníci:

MYŠKY - 26 dětí Stanislava Halberštátová, Štěpánka Karešová

uklízečky

Jana Břízová, Simona Šimůnková

JEŽCI - 28 dětí		

Milada Žišková, Karolína Gvardová

školník 		

p. Vavroch

ŽABKY - 27 dětí		

Irena Švecová, Helena Hlaváčová

BERUŠKY - 27 dětí

Tereza Hrušková, Jana Bartůšková

školní jídelna
kuchařky

V měsíci září se třeťáci i čtvrťáci vydali opět na velké putování

Díky tomu jsme se dostali i na místa, která jsme do té chvíle ještě

s velrybou Varybou po Karlových Varech. Tentokrát vedlo naše

nenavštívili. Tajuplné cesty lesem i mezi lázeňskými domy nás

putování parky a lesy za statným jelenem, obratným kamzíkem a

nakonec dovedly do cíle – infocentra u Vřídla. Tam jsme ode-

loveckými psy. Každý žák dostal soutěžní skládačku, musel podle

vzdali své odpovědi a dostali za to náramek se symbolem Varyby

návodu najít určitá místa v KV a tam hledat odpovědi na otázky.

a bonbóny. Už se těšíme na další ročník.

ved. stravování - Lenka Svobodová
Lenka Hájková, Petra Myslivcová

Činnosti pro nespavé a talentované děti
Mateřská škola v tomto školním roce nabízí nespavým a talentovaným dětem tyto činnosti: Školáček, Cvičeníčko, Šikovné ruce, Zpívánky,
Jazyková prevence.

4. A se opět zapojila do celostátního projektu 72 hodin

Beseda s myslivci

Rekonstrukce

Každý rok na podzim školku navštěvují novorolští myslivci, kteří mají
pro děti připravený bohatý program o myslivosti a zvířatech. Děti myslivcům poděkovaly tím, že jim pomohly nasbírat kaštany a žaludy
pro zvířátka na zimu.

O prázdninách proběhla ve třídě MYŠEK rekonstrukce elektroinstalace a následná výmalba třídy. Paní učitelky vytvořily dětem příjemné
a podnětné prostředí.

Co je 72 hodin? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit
po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014)
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili
do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí. Cílem
72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí
málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem sebe. I my, žáci 4. A ZŠ v Nové Roli, jsme

se v pátek 10. 10. rozhodli přiložit ruku k dílu (mimochodem
podruhé). Řídili jsme se heslem projektu „Nebrblej, mákni a buď
cool“. Vyčistili jsme naše náměstí a vypleli ozdobné truhlíky. Dále
jsme upravili okolí pomníku obětem koncentračního tábora. Nakonec jsme prošli oddychové zóny v Nové Roli a vysbírali odpadky po neukázněných obyvatelích.
Letos se do projektu zapojilo 21 393 dobrovolníků v 442 projektech po celé republice. A my jsme rádi, že jsme byli u toho!

Za 1. stupeň PaedDr. Miluše Dušková

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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2014

Den se skauty
Zdejší skautské středisko Javor uspořádalo v sobotu 11.10.2014 akci pro děti v areálu Mateřské školy.
Pozvané byly děti z MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ. Cílem akce bylo seznámit děti a rodiče s činností skautů a
případný nábor do nového oddílu.

Sbor Chorea Nova a Cichorium
Vás srdečně zve na

Adventní koncerty
30.11.- 1.Adventní koncert

Pro děti jsme se staršími skauty připravili několik disciplín, jako například překážkovou dráhu, poznávání
rostlin, živočichů, rozpoznání správného a špatného chování, paměťovou obrázkovou cestu, výrobky
z přírodnin, složení vlaštovky. Mnohé děti poprvé řezaly pilkou. Na jednotlivých stanovištích sbíraly
body na svou kartičku. A pro druháčky vědomostní kvíz. Víte, co je třeba OCHECHULE, KARAMBOLA,
KAPUSTŇÁK nebo OCÚN či MACOCHA. Celkem deset zajímavých názvů živočichů, rostlin i věcí. Kvízovou
cestu si prošli i mladší děti s rodiči, plný počet bodů ale nezískal nikdo.

16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

7.12. - 2.Adventní koncert

16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

14.12. - 3.Adventní koncert

16:00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli

Akci jsme zahájili slavnostním zapálením ohně, společně za doprovodu kytary jsme si zazpívali starou
skautskou písničku Stály báby u silnice. A pak se děti rozběhly soutěžit na jednotlivá stanoviště. Mezitím
se vařila na ohni v kotlíku polévka, evidentně chutnala, neboť kotlík byl za chvíli prázdný. Také si děti
opékaly přinesené buřtíky.

21.12. - 4.Adventní koncert

16.00 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
tento koncert je věnován vánočním koledám
rozsvícení vánočního stromku, prskavky, ochutnávka vánočního
cukroví, svařené víno, ozdoby přání…

S celkovými výsledky jsem byla děti seznámit a tabulky jsem odevzdala učitelkám. Výsledky zde
zveřejňovat nebudu, neboť nejdůležitější bylo: Nikoli vyhrát ale zúčastnit se!

účinkují: sbory z Nové Role – Konipásek, Mišpule, Cichorium, Chorea
Nova, dále zazní sólový zpěv, hudba instrumentální a samozřejmě nebudou
chybět i hosté

Přestože nám počasí celkem přálo účast nebyla nijak velká, což mě docela mrzí, hlavně kvůli dětem,
které mohly poznat něco jiného než počítač či televizi, ale i za nás pořadatele, kteří tomu věnovali svůj
volný čas.
Tímto chci poděkovat všem účastníkům jak z řad dětí, rodičů, našeho střediska, kamarádovi Jirkovi, který
nám přišel zahrát na kytaru. Také ředitelce MŠ, že jsme mohli akci uskutečnit na pozemku MŠ,
kuchařkám MŠ, které pro děti připravily krásné sladké odměny. Sobotní dopoledne se opravdu vydařilo.
Ještě jednou všem veliké DÍKY.
Hana Horychová
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inzerce
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

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

www.topsluzby.com

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

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

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
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