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informace z MěÚ

Slovo
starostky
Zdravím všechny občany a přeji
krásné podzimní dny. Seznámím
Vás krátce s některými investičními
akcemi a s problémy, které řeší občané našeho města.
Po dvouletém boji s legislativou jsme konečně před zahájením akce
Parkovací plochy Pod Nádražím. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a s vybranou firmou je podepsána smlouva. Nyní už jen záleží na
počasí, v jakém časovém úseku bude celá akce uskutečněna.
Odkanalizování staré části města (za Rolavou) se již také připravuje
k realizaci. Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením se podařilo
našemu městu a společnosti VAK vybrat firmu. Nyní se připravuje časový harmonogram všech prací.
Nová střecha v Nádražní ulici na bytovém domě A je konečně dokončena. Dle odborného stavebního dozoru jsou práce na střeše a zateplení
štítu odvedené v dobré kvalitě, ale s velkým časovým prodlením, za které byla firmě vyčíslena patřičná pokuta dle uzavřené smlouvy.
Město získalo dotaci na kamerový systém. Kamery jsou nainstalovány
a ve zkušebním provozu již monitorují celé náměstí. Další kamery se
budou instalovat po domluvě s Policií na místa, kde dochází k trestné
činnosti.
Ráda bych zde zmínila také práci Technické služby, která zhotovila
nová parkovací místa v ulici Nádražní a Rolavská. Podařilo se zrekonstruovat nevyhovující chodníky a v opravách chodníků budeme i
nadále pokračovat. Nyní se chystá rozpočet na příští rok a s tím souvisí
i možné investiční akce. Je tedy nejvyšší čas, aby své nápady, podněty
nebo připomínky doručili občané na městský úřad.
Velkým problémem pro občany města je zrušený přechod na Chodovské
ulici u obchodu s potravinami. Tato komunikace je majetkem Krajské
správy a údržby silnic, město tudíž nemůže na komunikaci, která mu
nepatří, svévolně vybudovat přechod pro chodce. Přesto jsme okamžitě
vznesli protest proti zrušení přechodu na Dopravní inspektorát v Karlových Varech. Ředitelství reagovalo s tím, že celou situaci zhodnotí a
nyní čekáme na závěrečné stanovisko. Pokud bude stanovisko nadále
zamítavé, jsme připraveni s náhradním řešením a v souladu s legislativou zbudovat alespoň místo pro přecházení, kde nebude mít chodec
absolutní přednost, ale řidič bude muset být ostražitý. O celé situaci
kolem přechodu vás budeme průběžně informovat.
Další věc, která se obtížně řeší, je petice, která podporuje zřízení chodníku kolem altánu u DPS směrem do cukrárny. Senioři, kteří bydlí v
DPS, lpí na zázemí, které jim město v minulosti vytvořilo, a jsou rádi
za trošku klidu. Město samozřejmě oslovilo obyvatele DPS, aby se k
budování chodníku vyjádřili. 98% všech dotazovaných vyslovilo rozhořčení a lítost nad tím, že vůbec někdo uvažuje o zbudování chodníku
přes jejich zázemí. Já sama do cukrárny chodím a bez problémů dům
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DPS objedu. Myslím si, že zkratka by udělala více škody než užitku.
Prosím, abychom se všichni zamysleli, jak hodně by mohla některá nevhodná rozhodnutí někomu druhému ublížit.
Do konce roku čeká zastupitele města nelehké rozhodnutí . Společně
s Magistrátem města Karlovy Vary připravujeme všechna pro a proti
k případnému provozování Pobytového sociálního zařízení městem.
Konečné rozhodnutí, zda město zřídí příspěvkovou organizaci a bude
Domov důchodců provozovat samo nebo se vyhlásí výběrové řízení na
soukromého provozovatele, bude na rozhodnutí zastupitelstva. Doufám, že se nám podaří celý záměr zrealizovat a tím vytvořit pracovní
příležitost pro 37 občanů z Nové Role.
Další zpravodaj vyjde až na konci měsíce prosince, proto mi dovolte,
abych Vám popřála co nejmenší předvánoční stres. Užijte si nejkrásnější svátky v roce v kruhu svých nejbližších ve zdraví a v pohodě.
Jitka Pokorná, Vaše starostka

Starostka města zve srdečně
všechny občany Nové Role na tradiční
„hovory se starostkou“, které se v roce 2013 budou
ještě konat vždy poslední středu v měsíci

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

Daniel Bíla
Simona Snopková
Lukáš Pavlíček
Patrik Radim Hajný
Daniel Patrovský
Henry Kaya Orhan

Tadeáš Těšínský
Marek Uhlíř
Martin Marouš
Elissa Bílá
Ela Endrštová
Karolína Kvapilová

Všem dětem přejeme hodně zdraví a radostné dětství.

27. 11. 2013 a 18. 12. 2013
Paní starostka Vás bude očekávat od 16 h ve
své kanceláři v budově úřadu.

Rozsvěcení Vánočního
stromu
Srdečně

zveme

Ztráty a nálezy
Kontaktní údaje:
Městský úřad Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role

všechny

občany na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
zcela

nově

V loňském roce jsme se pokusili o přiblížení agendy ztrát a nálezů občanům města, a to prostřednictvím Novorolského zpravodaje.
Nyní zpřístupňujeme seznam nalezených věcí na webových stránkách města www.novarole.cz. Žádáme Vás, abyste věnovali „Ztrátám a nálezům“ zvýšenou pozornost, zejména poté, kdy některou ze
svých věcí ztratíte. Pokud naopak některé věci naleznete, třeba jen
svazek klíčů, přineste je na Městský úřad Nová Role – podatelna.
Váš nález, byť drobný, může někomu pomoci ušetřit spoustu nepříjemností. Předání odevzdaných věcí je možné v kterýkoliv den:

zakoupenou

výzdobou na prostranství
před

městským

úřadem

v Nové Roli v pátek
29. 11. 2013 od 16.00
hodin.

Hudební doprovodný pro-

Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek, Pátek

gram zajištěn, na prodej
svařák, jmelí, vánoční cuk-

2013

Sbor Chorea Nova a Cichorium
Vás srdečně zve na

„Adventní koncerty“
1.12. - 1. Adventní koncert
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
￼ 8.12. - 2. Adventní koncert
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
￼ 15.12. - 3. Adventní koncert
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
22.12. - 4. Adventní koncert
15:30 v kostele sv. Michaela v Nové Roli
Tento koncert je věnován vánočním koledám rozsvícení vánočního stromku, prskavky, ochutnávka vánočního cukroví, svařené
víno, ozdoby přání…
Zazní: Písničky z pohádek, jazzová mše, africká mše, spirutály,
chrámová hudba…

Blahopřejeme
všem obyvatelům Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
kteří se narodili v měsíci listopadu a prosince. 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
Eva Čapková
Ondrej Suchár
Lidmila Bulková
Vlasta Tůmová
Maria Paříková
Gertruda Mikulková
Bedřiška Kišová
Anna Janková
Alžběta Vrchlavská

Jan Hrbek
Marie Petrová
Ján Mihál
Marie Minárská
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
Marie Skálová

od 7:00 do 17:00
od 7.00 do 14.30

Bohdana Fedorová
referentka oddělení kanceláře tajemníka

roví.
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Akce ve sběrném dvoře
13. září se všichni žáci naší základní školy vystřídali ve sběrném
dvoře Technické služby při akci „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit
odpadu“. Akce byla zaměřená na třídění a recyklaci odpadů. Žáci

2013

Prohlídka úřadu města

si prohlédli sběrný dvůr a na několika stanovištích si pomocí her
a soutěží vyzkoušeli své znalosti. Každý si odnesl i drobný dáreček
a sladkost.

V rámci projektu „Městečko Třeťáčkov“ jsme my, třeťáčci, navštívili
úřad města, abychom se seznámili
s jeho činností a s vedením města.
Přivítala nás paní starostka Jitka Pokorná a pan tajemník Vladimír Dicá.
V obřadní síni nám ukázali kroniky
města z dřívějších let, seznámili nás
s prací na úřadě a vyslechli si i naše
názory, co se nám ve městě líbí a co

bychom ještě chtěli vybudovat. Prohlédli jsme si i jednotlivé kanceláře.
Všichni na úřadě na nás byli moc
hodní. Děkujeme za milý přístup
a ochotu. I my jsme si ve svém městečku zvolili starostu a radní, máme
kronikáře, svou hymnu a znak. Těšíme se už na další exkurze, které nám
pomohou v budování našeho městečka.

Výtvarná dílna s drakiádou
Projekt 72 hodin – Ruku na to!
10. – 13. října se po celé České republice konaly dobrovolnické
aktivity, které pomohly druhým, přírodě či nejbližšímu okolí. Cílem projektu 72 hodin bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat
jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Letos se uskutečnil 2. ročník
této celostátní akce a zúčastnilo se 18 502 aktivistů.

V neděli 13. 10. se sešli děti
s rodiči v restauraci Karibu, kde si mohly vyrobit japonského létajícího draka a
zúčastnit se s ním soutěžní
drakiády. Akci vedla lektorka Pavla Vargová. Bylo krásné počasí, zájemců přišla
spousta a tak se brzy nebe
nad pláží draky jen hemžilo.
Diplom dostal každý, kdo se
zúčastnil. Díky za super akci.
Pobavili se malí i velcí.

PaedDr. Miluše Dušková

Vzpomínka na Michalskou pouť
My, žáci 3. A jsme se rozhodli také připojit k dobrovolníkům a vyčistili jsme břehy naší řeky Rolavy, především místa kolem odpočívadel, kde se válely hlavně PET lahve, plechovky, obaly od sušenek
a bonbonů a různé krabice. Protože byl projekt časově limitován,
museli jsme vyrazit v pátek, i když bylo pěkně sychravo. Nevzdali
jsme to a pohled na čisté břehy nás přesvědčil, že to mělo smysl.
Rodičům děkujeme za poskytnuté gumové rukavice a pytle na
odpadky.

(Další skvělé fotky V. Schlapáka a D. Misaka najdete na webových stránkách města.)

Promítání DVD Ohře a Lužické hory
Dne 21. 11. 2013 v 16 hodin budou v městské knihovně v Nové Roli promítnuta DVD nejen o řece Ohři, ale i o pamětihodnostech
okolo této třetí největší řeky České Republiky. Lužické Hory jsou rodným krajem V. Korbela, který toto DVD promítne a zároveň Vás
zve na tuto bezpochyby hezkou podívanou.

Srdečný pozdrav posílá
Vladimír Korbel
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Zahájení školního roku 2013/2014
v Mateřské škole v Nové Roli

Bigband Červení panteři
v Münstertalu

My jsme všichni z jedné školky myšky, ježci, žabičky, nad hlavami létají nám kamarádky berušky.

Ve dnech 3. až 6. října se uskutečnilo setkání německých
měst Rittersgrün/Breitenbrunn a Münstertal u příležitosti 20. výročí
jejich spolupráce. Slavnosti v horském městečku Münstertal se zúčastnila také delegace hostů z Nové Role v čele se starostkou města.
Město Nová Role se již 6 let přátelí s krušnohorským Rittersgrünem.
Náš Bigband Červení panteři je velmi aktivní také na německé straně Krušných hor. Pravidelně koncertuje ve městech Schwarzenberg,
Oelsnitz, Rittersgrün a na přání partnerů se stal součástí novorolské
delegace s cílem vystoupit v plánovaném programu v Münstertalu a
ve francouzském Volksheimu.
Cesta do 700 km vzdálené oblasti Schwarzwaldu trvala 8 hodin a
po příjezdu do cíle jsme byli ubytováni v turistickém zařízení, jehož
význam jsme plně docenili postupně v dalších dnech.
Majitel tohoto turistického penzionu Kratzbürste pan Reiner Schraml, je profesionální zvukový a osvětlovací technik vybavený nahrávacím zařízením a navíc srdečný a obětavý člověk, stejně tak, jako
jeho celá rodina. Postupně se zapojil do intenzivní spolupráce s naším bigbandem, včetně náročné přepravy nástrojového vybavení,

,,myšičky“

,,ježkové“

V naší školce my se máme,
dobrůtky od kuchařek dostáváme. A když nepořádek máme,
naše uklízečky zavoláme.
,,žabičky“

,,berušky“

Poděkování
V uplynulém školním roce si pro děti připravily některé
organizace z Nové Role pestrý program, který se líbil ne-

takže jsme uskutečnili tři skvělá vystoupení a velmi jsme tak přispěli
k reprezentaci našeho města.
První akce se odehrála na nádraží ve francouzském městečku Voglsheim. Náš úvodní koncert odstartoval společenský výlet francouzkou železnicí, kterého se zúčastnily delegace všech spřátelených
měst.
Následující koncert se uskutečnil ve společenském sále penzionu
Kratzbürste, který se zároveň upravil jako nahrávací studio pro nahrávku bigbandu on-live a postupně vznikla nahrávka, která byla
ještě doplněna živou nahrávkou zkoušky bigbandu v sobotu dopoledne.
Poslední a nejdůležitější koncert byl naplánován na sobotní večer,
kde jsme měli odehrát dvouhodinový koncert a společně s bavorskou kapelou tak pobavit plný celt návštěvníků z celé rozsáhlé oblasti Münstertalu a hostů z Francie. Hodinu před zahájením společenského večera jsme byli informováni, že bavorská kapela nepřijede a
zároveň požádáni o zajištění pětihodinové zábavy hudební produkce
k tanci a poslechu. Toto velké překvapení nás nezaskočilo a koncert
se na přání protáhl až do jedné hodiny ráno, což si vynutili naši posluchači, kteří nám dali jasně najevo, jak moc se jim naše vystoupení
líbilo.
Děkujeme tak zároveň starostce města paní Jitce Pokorné a ostatním
představitelům města Nová Role a města Rittersgrün, že jsme dostali
možnost důstojně reprezentovat naše město a oblast.
Při této příležitosti si také dovolujeme ocenit příspěvek města Chodova, který se podílel na vybavení bigbandu Červení panteři.

Květa Teturová, ředitelka ZUŠ Nová Role
V Nové Roli, 7.10.2013
www.cervenipanteri.cz

jen dětem, ale i učitelkám. Proto bychom chtěli poděkovat
rybářům, hasičům, myslivcům i policistům a velmi dobrá
spolupráce byla i s DDM, ZUŠ a ZŠ.

Lampiónový průvod městem
Dům dětí a mládeže v Nové Roli vás zve v neděli 10. listopadu 2013 na

PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA NA BÍLÉM KONI
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

Sraz všech účastníků v 17.00 hod. před budovou DDM
Zakončení u DDM kulturním vystoupením, martinským pohoštěním a ohňostrojem
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST – LAMPIÓNY S SEBOU!!!!
Prosíme všechny maminky, babičky…. upečte nám na martinské pohoštění.
Informace v DDM – tel. 353851172, 607552337

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Týden knihoven v Nové Roli

Začátkem října je v knihovnách každoročně rušno. První týden v říjnu je Týdnem knihoven. V naší knihovně tomu bylo
právě tak. Připravili jsme soutěže pro děti
ze základní školy. Mladší děti v soutěžním
Kolotoči hádaly říjnové pranostiky, větší si
vyzkoušely novorolskou Vysokou hru nebo
Jeden žáček proti ostatním. Vítězové si odnesli malé odměny.
V pondělí proběhla vernisáž výstavy Veselé
háčkování Jany a Andreji Táborkových, Ka-

teřiny Lancové. Výstava se rozšířila o papírové košíky Evy Štěpničkové. Sbírkou panenek
a oblečením na ně i vyšívanými obrázky se
pochlubila Ivana Ondřichová. Výstavu navštívily nejen ženy, které se chtěly jen podívat, ale i které hledaly inspiraci. A že bylo
z čeho vybírat.
Cestu do pohádky s čarodějnickými otázkami si ve středu proběhlo skoro sedmdesát
dětí. Některé přišly s paní vychovatelkou
z Božičan. Vítěze neminula sladká odměna.
Na pátek jsme se velmi těšily. Navštívil nás
ilustrátor Adolf Dudek. Přivezl s sebou tři
vystoupení. První třídu pobavil hodinou
Pohádkového kreslení. Druhou třídu v představení Malování pro děti přesvědčil, že pokud umí namalovat čtyři základní tvary, umí
namalovat všechno. Nehulíme, kreslíme- byl
program určen teenagerům, které pevně věřím, pobavil také.
Expedice Magazín odstartovala v pátek ve-

2013

Kabelová televize v Nové Roli

čer a skončila v sobotu ráno. Úkolem dětí
bylo v průběhu noci připravit vydání novin.
Pro rozptýlení jsme si zahráli vědomostní
soutěže a vydali jsme se na noční výpravu.
Na nic ostatního nebyl čas, vždyť po ránu
to v knihovně vypadalo jak v redakci před
tiskem. Všichni se ještě na poslední chvíli
snažili, aby právě jejich noviny byly nejlepší.
Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky – svoji
tvorbu dětem četl Radek Malý v rámci Maratonu čtení, který probíhal v Týdnu knihoven. Stejnojmenná kniha byla knihou pro
prvňáčka ve školním roce 2012/2013 a tak
volba, kdo k nám dorazí, byla jasná – letošní
druháčci.
Pozvánka na další akce: V soutěžích pro
děti pokračujeme v 16.00 hodin každé pondělí, 16. října začíná výstava paní
Magdy Preissing : Tvoření se světlem.
Na další setkání se těší
knihovnice Ladislava Nemčičová
a Marcela Toužimská

Knihovna v Nové Roli
Vás zve
Tvoření se světlem
Výstava Madga Preising
16.října – 15.listopadu

Kniha pod stromeček
prodejní výstava knih
4. listopadu – 20.prosince

Nemaluji do šuplíku
aneb chvilka slávy
Den pro dětskou knihu
Celostátní akce zaměřená na prodej dětské knihy.
30.listopadu od 13- 17 hodin se můžete přijít
podívat,možná i zakoupit knihu a vaše děti si
mohou vyrobit malou vánoční dekoraci.

Nejen vánoční perníčkománie
prodejní výstava perníčků, formiček
4. – 23.prosince
Vernisáž se koná 4.prosince
v 17.hodin v klubovně knihovny.
Rodinka: tradiční setkání maminek s dětmi
v knihovně 11.prosince od 10.hodin

Otevírací doba knihovny
v době vánočních svátků
10.00 - 12.00 13.00 -18.30

24. – 27. prosince

zavřeno

30. prosince		

10.00 - 12.00 13.00 -18.30

31. prosince a 1.ledna

zavřeno

2. ledna		

10.00 - 12.00 13.00 -18.30

• Od října si je možno objednat zavoláním
na číslo 602 173 320 (vedoucí technik ing.
Zavřel) digitální ZÁKLADNÍ NABÍDKU
PLUS, která obsahuje tyto programy:
• České programy - ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT
4 sport, NOVA, NOVA CINEMA, Prima Family, Prima COOL, TV BARRANDOV, Prima ZOOM, Prima LOVE, ZAK, Očko, Očko
Gold, Šlágr TV, ACTIVE, FANDA, TELKA,
SMÍCHOV, POHODA – RELAX, POHODA –
REBEL, ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 4 sport HD,
ČT:D / ČT art, POHODA – RETRO, RETRO
MUSIC TV
• Rádio – CRo RADIOZURNAL, CRo DVOJKA, CRo VLTAVA, CRo RADIO WAVE, CRo
D-DUR, CRo RADIO JUNIOR, CRo PLUS,
CRo JAZZ, CRo Proglas, RADIO CAS
• Německé programy – Das Erste, Eins
Plus, arte, Phoenix, ZDF, 3sat, ZDFinfo, neo
/ KiKA, Bayerisches FSN, BR-alpha, hr-fernsehen, MDR Thüringen
Cena ZÁKLADNÍ NABÍDKY PLUS je
127,- Kč.
Ostatní nabídky zůstávají nezměněny.

Nově je na adrese http://www.starnova.
cz/podpora/technicka-podpora/ k dispozici kontaktní formulář pro hlášení závad.
Připomínáme, že všechny závady je třeba
hlásit neprodleně, aby mohl technik firmy
okamžitě začít pracovat na jejich odstranění. Doporučujeme rovněž sledovat stránky
firmy Star Nova (http://www.starnova.cz),
kde najdete aktuality ohledně programových
nabídek a změn v programových nabídkách.
Najdete zde rovněž odpovědi na otázky, proč
se mění skladba programů na KTV.

Těšíme se na Ježíška

23. prosince

Město Nová Role zve občany v úterý 12. Listopadu 2013 od 17 hodin
do sálu KD Nová Role na setkání
s firmou Star Nova a vedením města ohledně kabelové televize v Nové
Roli.

Připomínáme rovněž kontakty na firmu
Star Nova:
• 353 564 317 záznamník Chodov
• 255 701 375 účetní oddělení Praha
• 255 701 365 jednatel firmy Petr Fremut
• 602 173 320 vedoucí technik ing. Zavřel

výstava Marcely Glozové
20. – 29.listopadu
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Anketa o kabelové televizi v Nové Roli
V souvislosti s negativními ohlasy a stížnostmi na
kabelovou televizi jsme před časem uveřejnili na
internetových stránkách města a Facebooku anketu, která měla za cíl mapovat spokojenost občanů města s kabelovou televizí. Zde přinášíme pro
vaši informaci její přehled:
1. Jaký typ televizního přijímače vlastníte?
a. Analogový CRT (starý typ se skleněnou obrazovkou): 20.96%
b. LCD či plazma s pouze analogovým kanálovým
voličem: 7.19%
c. LCD či plazma s možností digitálního příjmu:
68.26%
d. Nevím: 6.59%
2. V případě, že vlastníte televizní přijímač s
pouze analogovým kanálovým voličem (nenaladíte například TV ZAK nebo Prima Zoom),
byli byste ochotni si pořídit k televizi digitální
přijímač, tzv set top box v ceně cca 300 - 500 Kč?
a. Ano: 70.91%
b. Ne: 24.85%
c. Ano, ale neumím si jej sám/sama nainstalovat:
4.24%
3. Byli byste ochotni v případě, že máte, či si plánujete pořídit TV s možností příjmu digitálního
vysílání, akceptovat úplný přechod kabelové televize na digitální vysílání? (Uvolnilo by se místo
pro dalšítelevizní stanice)
a. Ano, digitální stanice mám naladěny již nyní:
90.36%
b. Ne, chci zachovat analogové vysílání: 9.64%
4. Jakou programovou nabídku v současné době
na kabelové televizi používáte?
a. Základní: 65.45%
b. Rozšířenou (Animal Planet, Discovery a další):
30.91%
c. Základní s prémiovou nabídkou (HBO 1, HBO
2): 0.61%
d. Rozšířenou s prémiovou nabídkou (HBO 1,
HBO 2): 3.03%
5. Jste spokojeni se současnými službami společnosti Star Nova? (programová nabídka televizních stanic, jednání s technikem, cena, kvalita
televizního signálu atd.)
a. Ano: 9.04%
b. Víceméně: 19.88%
c. Ne: 71.08%
6. V případě, že nejste spokojeni se současnou
kabelovou TV, uveďte, prosím, důvod.
a. Nedostatečný výběr TV stanic: 81.93%
b. Nekvalitní signál: 42.17%
c. Špatné jednání se zákazníky: 23.49%

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013

d. Vysoká cena za programové nabídky: 36.14%
e. Jiný: 6.63%
7. Pokud máte, či byste rádi měli základní programovou nabídku, měla by obsahovat minimálně všechny volně dostupné televizní stanice,
které je možno naladit na venkovní anténu a
vzhledem k tomu, že se jedná o placenou službu,
nějaké stanice jako bonus. Zaškrtněte, prosím,
jaké stanice byste rádi měli naladěny v základní
nabídce.
a. Vysílací síť 1 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 sport):
72.12%
b. Vysílací síť 2 (Nova, Prima Family, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool): 75.76%
c. Vysílací síť 3 (Prima Love, Óčko, Prima Zoom,
Šlágr TV): 68.48%
d. Vysílací síť 4 (ČT1 HD, Nova HD, Fanda, Smíchov, Pohoda): 73.33%
e. Regionální TV (TV Duha, ZAK TV): 50.3%
f. Slovenské stanice (STV 1, STV 2, TA3): 24.85%
g. Německé veřejnoprávní stanice (ARD, Arte,
Phoenix, Eins Plus): 16.97%
h. Jiné: 14.55%
8. Pokud máte naladěnu rozšířenou programovou nabídku, vyberte, prosím, jaké TV stanice
byste v ní chtěli mít kromě programů základní
nabídky uvedených v předchozí otázce.
a. Dajto: 10.91%
b. Markíza: 24.24%
c. Joj: 21.82%
d. Jim Jam: 18.18%
e. Nova Sport: 27.88%
f. Eurosport: 26.06%
g. Universal: 15.76%
h. Discovery: 32.12%
i. Animal Planet: 29.7%
j. Jiný: 6.67%
9. Jste spokojeni s cenou programových nabídek? Byli byste v případě, že dojde ke zkvalitnění
služeb kabelové TV ochotni si připlatit cca 20 50 Kč měsíčně?
a. Ano, jsem ochoten si připlatit: 55.76%
b. Ne, nechci připlácet: 44.24%
10. Máte zájem o internet prostřednictvím kabelové televize?
a. Ano: 25.3%
b. Ne: 74.7%
11. Mělo by podle vás město odprodat 50% podíl
na kabelových rozvodech firmě Star Nova?
a. Ano: 27.54%
b. Ne: 72.46%
Celkem odpovědělo 165 respondentů.

Vlastislav Slíž - referent OKT
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Mladí Novorolští hasiči
Souhrn posledních závodů
Noční závody
Dne 28. 6. 2013 se konala poslední soutěž
před prázdninovou přestávkou. Byla netradiční už svým začátkem. Sraz byl nejpozději do 20.00 hod, aby ještě za světla odběhla
všechna družstva branný závod lesem. Po
22.00 hod. již byla tma a to bylo znamení
že, každé z družstev by mělo ukázat co se
naučilo a jak si dokáže poradit s požárním
útokem, když na to nevidí. Naše starší družstvo si vedlo dobře a obsadilo 2.místo z 8
zúčastněných . Mladší se nám již tento poslední školní den rozjela na prázdniny, takže
se nemohla zúčastnit.

Horní Slavkov
8.září se vydalo družstvo starších i mladších na soutěž v požárním útoku a štafetě

4x60metrů. Starší nemělo štěstí a muselo si
poradit bez jedné členky, která si při štafetě
vyhodila kyčel, bohužel to pro ně skončilo
7 místem z 10 zůčastněných. Mladší bylo
více opatrné a ve štafetě obsadilo 3. místo a i
v požárním útoku dosáhlo na 3.místo.

Jáchymov
22. 9. se jako skoro každou neděli jelo na
soutěž. Vždy se běží požární útok a tentokrát byl druhou disciplínou běh na 60m
s překážkami. Tentokrát se nám nepodařilo dát dohromady zdravé družstvo starších,
takže na soutěž se vydalo pouze mladší.
V běhu jednotlivců si nejlépe vedl Dominik
Svoboda a Adélka Štiková, kteří obsadili
3. místo ve svých kategoriích. V požárním
útoku se nenašel nikdo, kdo by překonal čas

našeho pokusu, takže 1.místo bylo naše ;-)

Březová
29. 9. bylo poslední klání a vyhodnocení ligy.
Ani na tyto závody se nepodařilo dát dohromady kompletní družstvo starších. Vyprávět
o smůle, která provázela tyto závody by bylo
zdlouhavé a ne moc veselé. Na tomto závodě
skončilo mladší na 5. místě z 8 družstev. Po
sečtení všech bodů do ligy, které dostávalo
za účast na soutěžích a svá umístění skončila Nová Role mladší žáci na 4. místě z 9.
družstev a starší na 7. místě z 12.družstev.
Což si myslím, že není tak špatný výkon a
za kolektiv vedoucích bych chtěla poděkovat
všem našim dětem. Protože bez jejich úsilí
a snahy být dobrý, by se nám nedařilo utvořit tak dobrý kolektiv.

Chcete,

aby vás letos
navštívil

Mikuláš, Čert
a Anděl ???

Vhodné pro menší
dětičky.

Objednávejte
na telefonu :
+420 723 214 846

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ
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Úspěšná sezóna Sboru dobrovolných
hasičů Mezirolí
Kromě neustálé činnosti spojenou s posláním dobrovolných hasičů a zajištěním kultu-

ry v obci Mezirolí se náš sbor a jeho družstva
pravidelně zúčastňují hasičských soutěží
nejrůznějších úrovní, co významnosti se
týká.Nejméně se zapojilo družstvo mužů,
ale výsledky se nedají přehlédnout. Na první
závod v dubnu jsme se vypravili do Chodova
a v těžké konkurenci všech zástupců karlovarské ligy požárních družstev a v boji proti
silnějším sborům, se nám podařil husarský
kousek a vyhráli jsme soutěž v požárních
útocích. Ženy zde byly nepopulárně čtvrté.
Dále na soutěži v Hroznětíně se muži už na
bednu nedostali, ženy si přivezly pohár z netradiční štafety. Pak nás čekalo okresní kolo
v požárním sportu v Nové Roli. Chlapi skončili šestí a ženy konečně nebyly bramborové,
ale skončily třetí a to znamenalo postup na
krajské kolo do Sokolova. Tam ženy opět bodovaly, byť postup na republiku z toho nebyl,
ale přibyl nám do sbírky další pohár a to za
třetí místo v kraji. Soutěž v Boru u Sadova
bylo příjemným zpestřením, kde ženy dokázaly také zvítězit. V měsíci červenci byla

soutěž v Dalovicích a tam se opět děvčata
dostala na bednu a to na třetí místo. Chlapi
se ne a ne sejít a tak i do Nejdku v měsíci září
jely jen ženy a opět třetí místo.
Zastoupení v dorosteneckých kategoriích
jsme měli ve formě spolupráce s SDH Útvina,
kdy družstvo doplnily Zuzka Bílová a holky
co nám vypomáhají ze Slavkova Míša Marešová a Karolína Havlíčková. Toto družstvo se
probojovalo z krajského kola na Mistrovství
České republiky, pro holky další pěkná zkušenost z takto významného podniku, jenž se
konal v Jablonci.
No a naše největší letitá chlouba - děti - mladí hasiči. Máme momentálně jen družstvo
mladších žáků, starší máme spojené s Děpoltovicemi a od října začíná naplno fungovat
přípravka (děti od 3 do 6- ti let). S družstvem
mladších máme za sebou nejnáročnější sezónu za těch 12 let naší práce, odjeli jsme
letos 13 závodů. Prví z nich v březnu halová
soutěž v Toužimi, kde jsme byli na šestém
místě. Pak jsme se opět přihlásili do Krajské
ligy Karlovarského kraje mladých hasičů.
Liga čítala od dubna do září deset závodů.
V konkurenci devíti družstev karlovarského
kraje jsme byli v Chodově na 3.místě, v Útvině 2.místo, Skalná 4.místo, Sokolov 6.místo,
Bor 2.místo, noční závod v Březové (SO) 2.
místo, Horní Slavkov 4. místo, Plesná 2.místo, Jáchymov 4. místo a poslední závod Březová (SO) 3. místo. Slušná sbírka pohárů a
celkově v tomto ročníku 3. místo a z okresu

Karlovy Vary nejlepší družstvo. Před námi
byl Chodov a vítězná Křižovatka (okres CH).
K tomu jsme ještě děti museli připravit na
okresní kolo hry Plamen. Letos se jarní závěrečné kolo konalo v květnu v Jáchymově
a počasí nám všem moc nepřálo, na nedělní
závěrečný den nám i nasněžilo. Z toho důvodu byla zrušena poslední disciplína požární
útok a tak jsme o jeden jediný bod skončili
na 4.místě. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby
se útoky šly, mohli jsme si pohoršit, anebo
naopak. Ale takový je sport.
13.10. jsme v Krásném Údolí zahájili další
ročník tohoto malého mistrovství okresu

(jelikož mladší do vyšších kol nepostupují)
a tam přišla pro nás fantazie. Na branném
závodě jsme byli druzí a ve štafetě dvojic
jsme famózním výkonem vyhráli. Po tomto
kole jme tedy první a už se těšíme na jarní
klání, kde nás nově místo dvou čekají čtyři
disciplíny. Ale tohle družstvo začalo dozrávat a to nejen tlakem vedoucích při tréninku,
ale i zkušenostmi nabranými v lize.

Míla Pospěch - SDH Mezirolí

Poděkování
Chtěl bych srdečně poděkovat panu Jurášovi, který mi
neprodleně donesl zpět domů ztracenou peněženku s doklady
a finanční hotovostí, kterou jsem ztratil v sobotu 5.10.2013
před ZŠ Nová Role.

Děkuji Pavel Švachula

Výstavní síň Knihovny Nová Role 4. 12. 2013 - 23. 12. 2013
Vernisáž 4. 12. 2013 v 17 hodin
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Škola v přírodě

Vzpírání TJ Nová Role
ji zopakovat. A tak v září 2013 se jelo znovu. Vše bylo ještě vylepšeno tím, že s partou spolužáků jel i jejich bývalý třídní. Program byl
jednoduchý. V pátek ráno odjížděla z Nové Role tři auta s dvanácti
pasažéry. Po poledni se již vystupovalo v Peci pod Sněžkou. Potom
následoval pěší výstup na Luční boudu. V sobotu byla na programu
Sněžka a ještě Kozí hřbety. V neděli sestup Obřím dolem do Pece
a odpoledne odjezd domů. Přestože téměř všechny bolely nožičky,
už se začala plánovat další výprava.

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
pořádá

3.kolo II.liga mužů - (Rotava 5.10 ).
Výkony:
81,40
102,50
97,00
77,70
81,10

J.Valdman
J.Nagy		
P.Molčan
A.Chvojka
M.Podšer

135(60+75)
225(100+125)
175(80+95)
168(73+95)
210(95+115)

2013

164,9295 Si
248,0175
197,05800
210,4872
257,0610

v pátek 6. prosince 2013

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
od 17.00 hod.

					1077,5452 Si

v sále Kulturního domu v Nové Roli

Celkové pořadí II.ligy ČR –skupina „A “ v r.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Když se řekne v Nové Roli „Luční bouda“, hned někdo dodá
„škola v přírodě“. Tam, pod Sněžku, mířily novorolské děti na první
školu v přírodě (1971) a později ještě několikrát. Při jednom srazu
bývalých žáků se vzpomínalo i na Krkonoše. Někdo z přítomných
navrhl zajet tam společně a vzpomínky obnovit přímo na místě.
Výlet se doopravdy uskutečnil. Všem se akce tak líbila, že si slíbili

Co Vás zajímá, aneb několik informací spojených s odpouštěním
hladiny Novorolského rybníka a následným výlovem, který se uskutečnění dne 9. 11. 2013 a důvodem jeho provedení je nutná oprava
požeráku – výpusti vody.
Pro městský úřad v Nové Roli, to mimo jiné již v přípravné fázi, znamená zajišťování spousty povolení, které ukládá zákon. Příkladem
je vyřízení povolení k zásahu do významného krajinného prvku –
rybníka a současně je to i povinnost zajištění biologického hodnocení Agenturou ochrany přírody a krajiny, která pak určuje místo, čas,
způsob i osoby oprávněné k případnému přenosu živočichů (např.
škeblí), kontroluje aktuální stav a řídí průběh prací.
Dne 10. 10. 2013 proběhla další z kontrol stavu ze strany agentury
OPK a na místě samém byl domluven i přenos slabších jedinců do
sousedního rybníka. K pomoci byla oslovena MO ČRS Božičany.
Tento postup výlovu rybníka tak chceme zařadit mezi přirozené
zásahy do přírody s co nejkratší dobou trvání a obnovením přírodní funkce biotopu, nikoli mezi likvidační, u kterých dochází k jeho
nevratnému zničení.
Z výše uvedených důvodů si Vás zároveň dovolujeme upozornit na
související dopravní omezení, které proběhne z důvodu uzavření
komunikace po hrázi Nová Role. Úplná uzavírka je plánována na
9. 11. 2013 od 4,00 hod. ranní do 17,00 hod. večerní s objížďkou přes
Jimlíkov.

„Místní organizace Českého rybářského svazu v Božičanech“
pořádá taneční zábavu

vystoupení zájmových kroužků
DDM Nová Role
Mikulášská diskotéka

4 020,3280 Si
3 891,7643
3 519,1842
3 480,9497
3 380,0753
3 441,3451

těšíme se na vaši účast

„Dolovnou“

Pro všechny děti je připravena malá sladká odměna
od MIKULÁŠE

Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace

Markéta Hejkalová

U nás v Evropě

pořádá ve dnech

Datum konání: pátek 15.listopadu 2013 od 20 hodin
Místo konání: Kulturní dům KASS v Chodově
Cena vstupenky: 150,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina:

„ALFA SEXTET“

23.2.2014 - 1.3.2014

Zimní prázdninový tábor
NOVÉ MĚSTO

…na obědě u evropských rodin
aneb Cooking show v LiStOVáNí!

Cena pobytu: 2 400,- Kč

Připravena je i šupinatá tombola, ve které můžete
ulovit mimo kaprů i jiná překvapení.
Předprodej vstupenek :
Josef Brabenec Husova 47, Nová Role - tel. 605 347 532
Ing.Václav Rýdl Bezručova 582 , Chodov - tel. 607 936 339
Ing.Jaroslav Šimek Školní 224, Nová Role - tel. 603 587 865
KASS Chodov
Doprava z Nové Role je zajištěna „ZDARMA“ – odjezd autobusu
v 19.15 od trafiky ve Školní ulici naproti Základní Škole
( u vývěsní skříňky MO)
a zpět dle dohody účastníků v ca 2.00 !!!
V případě zájmu bude zajištěna i doprava „Z“ a „DO“ Mezirolí.

Helena Šmídová
NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

30		
27		
21		
20		
19		
18		

A. Kocur
Předseda oddílu vzpírání

Výlov

Novorolského rybníka

Rotas Rotava		
Lokomotiva Cheb
Nová Role		
Slavoj 1899 Plzeň
Bohemians Praha „B“
Baník Meziboří

program:
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ČTVRTEK

v ceně je zahrnuto: ubytování, strava
(4x + pitný režim), pojištění, odměny za soutěže,
doprava.

28.
11.
19:30

Dále 1 000,- Kč na vleky
Počet míst je omezen, proto je nutné přihlásit se v DDM
( tel. : 353851172, 607552337) do 30. listopadu 2013
Zimní tábor je organizován pro lyžaře. (snowbord)
Ubytování je v hotelu „M + M“, hotel se nachází v Novém Městě –
poblíž Jáchymova, lyžování ve Ski areálu „Náprava„ Nové Město.
V případě špatných podmínek pro lyžování
– lyžování v Ski areálu Klínovec.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013

KULTURNÍ DŮM V NOVÉ ROLI
VSTUPNÉ 50 KČ

HOST: HEREC LUKÁŠ HEJLÍK
PARTNEŘI

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory:

Ministerstva kultury ČR

Hlavního města Prahy

Naši partneři:

Statutárního města Brna

www.listovani.cz
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inzerce

11-12

inzerce

2013

SOLÁRKO NA ČERŤÁKU
slunce tvoří vitamín D
i naše slunce tvoří vitamín D
Podle normy EU

Colagenové solárium

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

omlazování pokožky
Jen pro upřesnění prosím doplnit sk D za 13 500,- Kč Novinka .
šetrné
Zrušit opalování
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,-

Lymfatické masáže
prevence celulitidy
vylučování škodlivin
snižování otoků

sk. A
sk. C
NEW 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

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

Solární studio (stojící – ležící)
Když bude potřeba volejte.

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

pobočky:

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

Permanentky: 500,-Kč + dárek, 1000,-Kč + dárek,
2000,-Kč + dárek

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

www.autoskolagolem.cz
Nabídka úklidových prací
Top Služby
Irena Latislavová

Nabízíme pravidelný i jednorázový úklid panelových domů,
úklid kanceláří, mýtí oken, čištění koberců i čalouněného nábytku a
čištění interiérů automobilů.
Top Služby
Irena Latislavová
Svobodova 198
Nová Role 362 25

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
Ladislav Junek - Karlovy Vary

čištění parou
šití péřových dek a polštářů
velký výběr sypků

Inzerci v Novorolském zpravodaji zajišťuje firma BMT Tiskárna Karlovy Vary.

Karlovy Vary - Lidická 28
603 231 493, 353 229 082
Út až Pá: 10-17.30 hodin

Pro více informaci, volejte na 602 414 816 a nebo napište na tiskarna.bmt@volny.cz

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Telefon: +420 739 952 552
+420 732 846 827
E-mail: Topsluzby@centrum.cz
IČO: 018 13 200

14

nově antialergickou úpravou
(stříbroaktiv)

Sokolov
areál TJ Baník
777 668 916

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2013
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inzerce
LOKETSKÉ MĚSTSKÉ LESY, s.r.o
www.lesyloket.cz
tel.: +420 602 157 519

PRODEJ

ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
bříza - buk
BMT TISKÁRNA
KARLOVY VARY

Tiskneme, razíme, sekáme, číslujeme, perforujeme
kompletní nabídka sortimentu:

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

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

restaura
ce
na BLB
YM mís

PIVOVAR

GiSant

tě

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

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

těšíme se na Vaší návštěvu

Novorolský zpravodaj 11-12/2013 Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Listovka městského úřadu,
MK ČR E11996 Redakční rada: Olga Lillová, PaedDr. Miluše Dušková, Růžena Škardová Počet výtisků 1750 ks Uzávěrka všech
příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
Sazba, grafika, tisk, inzerce: Tiskárna BMT s.r.o. tel.: 602 414 816, e-mail: tiskarna.bmt@volny.cz
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