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Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova,
 

v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu 
rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit a zhodnotit rok 2005 z pohledu filozofického 
a položit nám všem několik otázek k zamyšlení. Co jsme udělali pro svůj klid v duši? Co jsme udělali 
pro své zdraví? Co jsme udělali pro své blízké? Co jsme udělali pro toho druhého? Neublížili jsme 
někomu svým jednáním?  Snažili jsme se být tolerantní a pochopit názory  jiných? Je to jen několik 
otázek, ale moc těžko se hledají odpovědi. Zkuste  si sami  upřímně  odpovědět na tyto otázky. 
Uvidíte, že to není vůbec jednoduché a možná zjistíte, že nedovedete najít odpovědi na některé 
otázky. Někdo jen tak mávne rukou, ale mohlo by se jednat o inspiraci,   co si dáme za předsevzetí 
do nového roku. Osobně si například stále  nedovedu odpovědět na to, proč existuje lidská hloupost. 
Ale co je ještě horší, proč někteří lidé využívají této nedokonalosti pro své pobavení. Ubližování 
druhému a nalézání zprostředkujících osob nebo věcí jako nástroj hlouposti pro zranění toho 
druhého. Toto mi stále v mezilidských vztazích vadí. Proč se nehledá cesta, jak věci vyřešit a nalézt 
vždy řešení. Jsou však světlé výjimky, jako například jednota a soudržnost při likvidaci následků 
přírodní katastrofy, která postihla i naše město koncem července. Jak si jistě vzpomínáte jednalo 
se o silnou noční bouři, která zanechala velké škody na majetku a porostech. Druhý dne ráno vyšli 
z domovů nejen „čumilové“, ale hlavně ti obyvatelé, kteří ihned začali pomáhat našim dobrovolným  
hasičům a Technické službě  při likvidaci následků vichřice.

Každým rokem stojím před otázkou, se kterou se trápím. Jak vstoupit do toho nového roku?  
Co popřát občanům? Vymyslet nějaké zvláštní neobvyklé přání. Hlavou se mi honí různá přání a 
poselství. Trošku si je srovnám a odejdu si do ledničky pro minerálku na zapití prášků, které slouží 
pro mé budoucí lepší zdraví a vrátím se k počítači. Najednou zjistím, že se mi původní myšlenka 
novoročního přání nelíbí a musím vše přepsat. Tak vzniká novoroční přání a na konec stejně zjistím, 
že nejvhodnější  je to mnohými generacemi již  osvědčené. Přeji  proto Vám všem:

Přeje za město, ale i za sebe

Václav Heřman
starosta města Nová Role

ˇ

ˇ ˚

hlavne pevné zdraví
mnoho pracovních a osobních

úspechu v roce 2006



2006 je v plném znění otištěna na 
jiném místě zpravodaje.

Přestože územní plán je v platnosti 
teprve rok, schválilo ZMě návrh na 
jeho pět změn a uložilo RMě zajistit 
zpracovatele změn.

Projednány a vzaty na vědomí byly 
zápisy z jednání kontrolního výboru 
a Osadního výboru Mezirolí. 
K zajištění naplnění závěru z těchto 
zápisů byly uloženy úkoly dalším 
výborům ZMě.

V bodě různé bylo ZMě seznámeno 
ústním přednesením s otevřeným 
dopisem ve věci vymáhání dluhů 
paní Kutálkové z Mezirolí.

S úplným zápisem z jednání 20. 
zasedání ZMě máte možnost se 
seznámit na úředních deskách 
města, internetových stránkách 
nebo u svých zastupitelů.

65. zasedání RMě65. zasedání RMě
v záměrech prodeje a pronájmech 
majetku obce uložilo OŽPaV 
zveřejnit záměr na prodej ve 
prospěch Františka Žišky, Markéty 
Šrutové, Jiřího a Aleny Chládkových 
a manželů Pokorných.

Rada města doporučila ZMě 
vydat souhlas k převodu pozemků 
zahrádek v k.ú. Nová Role od 
Pozemkového fondu na Český 
zahrádkářský svaz.

Při projednávání finančních 
záležitosti stanovila základní 
pravidla stanovení ceny pozemků 
převáděných na město pro účely 
evidence jejich účetní hodnoty. Tato 
pravidla se týkají všech pozemků na 
město převedených či v budoucnu 
převáděných. V personálních 
záležitostech souhlasila RMě 
s poskytnutím odměn ředitelům 
školských zařízení a vzala na 
vědomí informaci o odchodu 
vedoucí OŽPaV do důchodu k datu 
31. 3. 2006. Tajemníkovi MěÚ bylo 
uloženo vyhlásit výběrové řízení na 
obsazení uvolněné funkce.

Při projednávání organizačního 
řádu MěÚ byla ustanovena komise 
pod vedením pana starosty, která 
zajistí jeho dopracování do příštího 
jednání RMě.

V různém byl zamítnut návrh 
paní Benešové k úpravě výlohy 
v pronajatých prostorách, kde 
jmenovaná provozuje kadeřnictví 

a na vědomí byl vzat dopis pana 
Františka Skácela k problematice 
provozu budov TJ u koupaliště.

Cinegr Ladislav
místostrosta města

Z JEDNÁNÍ Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVAZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTAA RADY MĚSTA

20. zasedání ZMě20. zasedání ZMě
dne 28. listopadu 2005 schválilo 
bezúplatný převod pozemků a 
staveb v obytné zóně „Mezirolí – 40 
RD“ ve prospěch města od firmy 
EPIAG-LOFIDA-PORCELÁN, 
s.r.o.. Podle tohoto usnesení budou 
po podepsání smlouvy bezúplatně 
převedeny do majetku města 
komunikace a zpevněné plochy, 
dešťová kanalizace, vodovodní řád a 
veřejné osvětlení v uvedené lokalitě – 
bytové zóně. Dále schválilo uvedené 
zasedání ZMě prodej pozemků 
v k.ú. Nová Role ve prospěch Petra 
a Dany Roučkových, paní Zdeňky 
Hrešanové, Olgy Šebístkové, 
Rolanda Höflera, Herberta Turby, 
Miloše a Pavly Pechových a Milana 
a Ivety Maxových. V k.ú. Mezirolí 
byl odsouhlasen prodej pozemků 
z majetku města ve prospěch Jiřího 
Endrše a Lucie Lehké, Víta Tetura, 
Jiřího a Hany Janischových, Pavla 
a Zdeňky Pávkových a Jana a Jany 
Holečkových.

Schválen byl rovněž prodej 
pozemku v k.ú. Jimlíkov ve prospěch 
Rudolfa a Jany Dzurkových.
Zamítnuty byly žádosti TJ Nová 
Role a paní Alžběty Schmiedové, 
Hedviky Gabrielové a Moniky 
Lewové.

V přípravě rozpočtu města na 
rok 2006 vzalo zastupitelstvo na 
vědomí předložený návrh, který 
je nyní postoupen k veřejnému 
připomínkování.

Od 1. 1. 2006 bude město 
hospodařit podle rozpočtového 
provizoria až do schválení rozpočtu 
města. Protože byl již schválen 
státní i krajský rozpočet, nic 
nebrání schválení rozpočtu města 
na lednovém jednání ZMě.

Při projednávání městských 
financí byl vzat na vědomí i rozbor 
hospodaření města za tři čtvrtletí 
roku 2005.

Schválena na 20. zasedání ZMě 
byla rovněž obecně závazná vyhláška 
č. 6/2005 O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování a 
odstraňování komunálních odpadů. 
Vyhláška, které je platná od 1. 1. 

Mezirolí v roce 2005Mezirolí v roce 2005

Pravidelně se v hodnoceném 
roce scházel Osadní výbor. Jeho 
zasedání jsou veřejná a většina 
občanů obce ví, že se schází vždy 
první úterý v měsíci od 19.00 
hodin. Zcela výjimečně se stává, 
že na jednání chybí některý z jeho 
členů a poslední dobou přichází 
řada spoluobčanů, kteří mají zájem 
se dozvědět co nového.

Je to již rok, kdy město schválilo 
územní plán, podle kterého se 
začíná rozvíjet Mezirolí. Dokončena 
a připravena pro výstavbu RD 
byla lokalita před Vávrovými a 
druhá dole vedle domku pana 
Štencla. Staví se u nás řada nových 
rodinných domků. To vše však byly 
investice soukromých podnikatelů. 
Je škoda, že město Nová Role 
v hodnoceném roce nedokázalo ze 
slibovaných investic do Mezirolí 
zajistit ani jednu. Již léta je nám 
slibováno odkanalizování. Přes 
sliby ředitele vodáren ing. Jágla se 
ani v roce 2005 nekoplo. Nebyl 
vybudován ani přechod u Mateřské 
školy, přestože zde v roce 2005 
došlo k přejetí dvanáctileté školačky 
projíždějícím autem.

Město se rovněž zavázalo, že 
odtěží materiál ze soukromého 
pozemku pana Bubera, který sem 
předchůdci ve vedení města navezli 
k vybudování autobusové čekárny. 
Ani tento úkol nebyl splněn. 
Do údržby a oprav komunikací 
v Mezirolí nedalo město léta ani 
korunu. Je to téměř pochopitelné. 
Již léta se slibuje kanalizace, tak 
proč cesty opravovat, když se 
stejně rozkopou. Mrzí nás ale, že 
se neopravuje ani cesta z obce 
k děpoltovicému koupališti, která 
připomíná spíš tankodrom. A 
přitom pro pár chat u novorolského 
rybníka se vybudovala před dvěma 
roky nová asfaltová komunikace. 
Myslíme si že všichni chataři platí 
stejné daně a poplatky městu. 



A u děpoltovického koupaliště 
těch chatařů platí mnohem víc! 
Doufejme, že rok 2006 pro nás bude 
příznivější a zastupitelé města se 
nám před volbami začnou věnovat.

Ne všechno je potřeba vidět 
černě. Ve své podstatě musíme 
konstatovat, že obec Mezirolí, byť 
s problémy, ale žije.

Zásluhu na tom má především 
náš pan krámský, pan Rigan, který 
přes všechny potíže zásobuje naše 
starší spoluobčany nejnutnějšími 
potravinami a podle jejich slov je 
velmi dobře zásoben. Reaguje na 
jejich potřeby a splnění každého 
jejich přání mu nedělá potíže.

Poděkování zasluhuje i kolektiv 
Mateřské školy pod vedením paní 
Vlasákové. Vedle toho, že je MŠ 
posazena v pěkném prostředí, 
práce učitelek, kuchařky a ostatních 
vytváří pro děti pocit jistoty a 
dobrého kolektivu do kterého se 
rády vracejí.

O růst našeho duchovna se 
obětavě stará i paní Tintěrová, 
která celoročně, každé úterý 
obětavě otevírá místní knihovnu 
k potěše dospělých, ale zejména 
dětských čtenářů. Dobrý ohlas mají 
hry a soutěže, které v knihovně 
organizuje. 

O společenské vyžití v obci 
se starali i členové SDH. Jejich 
zásluhou je každoročně stavěna 
a kácena májka za doprovodu 
kulturního programu pro celou 
obec. 2 x ročně organizují hasiči 
sběr nebezpečného odpadu a i jejich 
zásluhou nevznikají v okolí Mezirolí 
černé skládky pneumatik, ledniček, 
televizorů apod. Je škoda, že jim 
už nezbývá čas na požární sport, 
ve kterém v minulosti dosahovali 
dobrých výsledků. Snad na jejich 
dřívější úspěchy navážou mladí 
hasiči o které se členové SDH 
starají.

O dění v obci se starají i rybáři 
soustředění kolem Františka Mottla. 
Jejich rybářské soutěže pro dospělé 
i děti mají dobrou společenskou 
úroveň a jsou hojně navštěvovány 
příznivci nejen z Petrova cechu 
z širokého okolí.

V neposlední řadě bych jmenoval 
hráče pétanque, kteří dosahovali 
dobrých výsledků v soutěžích 
Karlovarského kraje stejně jako 

šipkaře, kteří nás reprezentovali 
v okresní soutěži.

Život v malé obci, kterou Mezirolí 
bezesporu je, přináší řadu potíží 
všem svým obyvatelům. Na druhé 
straně jeho výhodou je pobyt 
v klidném a krásném prostředí 
nedaleko Karlových Varů.

A o tom, zda bude život v roce 
2006 v Mezirolí lepší a radostnější 
rozhodneme v převážné míře zase 
jenom my. A začneme hned na 
první schůzi Osadního výboru 
3. ledna, na kterou Vás všechny 
srdečně zvu.                                    

                                      
Ing. Jaroslav Süssner                              

             člen OV Mezirolí

Přestože mezirolských rybářů, 
kteří si pronajali od města hasičskou 
nádrž není ani deset, jejich práce je 
bohatá. 

Pravidelně se starají o údržbu 
nádrže a jejího okolí, kde několikrát 
do roka organizují závody v chytání 
ryb pro děti i dospělé.

Jednání Osadního výboru Mezirolí 
získala oblibu u spoluobčanů, 
kterých přichází na jednání stále 
více.

Pod záštitou Karlovarského kraje 
se hraje Egrensis open - turnaj 
v petanque. Počet zapojených 
družstev se každým rokem zvyšuje 
stejně jako kvalita hry.

Ne všichni spoluobčané mají 
stejný smysl pro pořádek. A protože 
svoje pozemky mají nepořádkem 
naplněné rozpínají se do okolí.



I n f o r m a c e  správního odboru MěÚI n f o r m a c e  správního odboru MěÚ

Nejpozději do 30. listopadu 2006 je třeba vyměnit všechny občanské 
průkazy, vydané do 31. prosince 1996

(jsou to občanské průkazy s datem vydání do 31.12.1996, i když je 
v nich uvedena platnost „bez omezení“)
POZOR - novela zákona o občanských průkazech – s výjimkou 
občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 
1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení 
platnosti vyznačena konkrétním datem. Tyto občanské průkazy však 
nenahrazují cestovní pas při návštěvách zemí Evropské unie.

Výměnu občanských průkazů je nutné provést podle zákona č. 328/1999 
Sb. v platném znění - § 24, odst. 2., byl změněn zákonem č.395/2005 
Sb.. Státní občané České republiky, kromě občanů starších 70 let, jsou 
povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

- výměna občanského průkazu je bez poplatku

- stačí předložit dosavadní občanský průkaz

 a 1 současnou fotografii 

- výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika)

 na MěÚ v Nové Roli v pondělí nebo ve středu od 8 – 17 hodin
 

S jakými doklady lze cestovat v rámci Evropské unie od 1.ledna 2006
     Pro cestování v rámci Evropské unie od 1.ledna 2006 lze použít:

- cestovní pasy České republiky (zelené barvy, bez strojově 

čitelných údajů), pokud  jim  neskončila doba platnosti 

- cestovní pasy České republiky  a cestovní pasy s vyznačením 

Evropské unie a České  republiky s tištěnou fotografií a deskami 

v barvě burgundské červeně, pokud jim neskončila doba 

platnosti.

- občanské průkazy České republiky se strojově čitelnými údaji, 

kterým neskončila  doba platnosti a které nemají ustřižený roh

Vítáme děti do životaVítáme děti do života

Tomáš Karel  J a n o
Jakub  L i r š
Petra  O h n u t k o v á
Tomáš  Z e l e n k a

Vážení rodiče, 
        upřímně Vám blahopřejeme
 k narození Vašich dětí.

Milé děti, 
        přejeme  Vám hodně zdraví
a radostné a láskyplné dětství.

Za Sbor pro občanské  záležitosti MěÚ: 
Jasněna Pšeničková

BlahopřejemeBlahopřejeme

všem občanům Nové Role, Mezirolí a 
Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci lednu 2006, zvláště 
blahopřejeme k významnému životnímu 
výročí těmto občanům:

Margita  D v o ř á k o v á
Antonín  P š e n i č k a
Antonín  K a r b a n
Josefa  N e c h v á t a l o v á
Albína  H l a v á č k o v á
Marie  K o u b o v á
Karel  U l č
Marie  D u š k o v á
Libuše  N y k o d ý m o v á

Uvedeným jubilantům upřímně 
blahopřejeme, 
všem přejeme hodně zdraví, klidný a 
spokojený život.

Zároveň všem občanům přejeme 
v roce 2006 zdraví, 
úspěch v práci  i v osobním životě.

Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ: 
Jasněna Pšeničková

Svatebních obřadů ubýváSvatebních obřadů ubývá

V souladu se zákonem stanovila RMě pro rok 2005 celkem 24 
sobot jako obřadní dny pro matriku v Nové Roli. Svatebčané 
jich využili pouze jednu třetinu. Celkem bylo v Nové Roli 
uzavřeno devět manželství. Vedle klasických osmi svatebních 
obřadů jeden z nich na přání novomanželů na jejich zahradě. 
Uzavíráním svatebních obřadů byl v Nové Roli pověřen 
starosta pan Heřman a místostarosta pan Cinegr.



 Návrh rozpočtu  na rok 2006 - výdaje (v tis. Kč)Návrh rozpočtu  na rok 2006 - výdaje (v tis. Kč) Běžný rozp. Kapitál.rozp.
Rozvoj obce celkem
 - Doprava v klidu I. etapa-realizace 9 300

 - Kanalizace Mezirolí-přísp.obce,vodojem,dešť.kanalizace 2 300

 - Úprava návsi v Jimlíkově dokončení z r. 2005 500

 - Vybudování přechodu u MŠ Mezirolí 150

 - BUS zastávky u kruh.objezdu v Mezirolí 500

 - Dešťová kanalizace v Jimlíkově 2 000

 - Výstavba chodníku od č.p.230 k DPS 600

 - Obnova márnice a oplocení hřbitova 250

 - Odbahnění rybníka 2 000

 - Dětské hřiště - sídliště NR 1 500

 - rezerva (na projekty+jiné akce) 900

 Školství
 - MŠ Nová Role, příspěvek obce (ventily,soc.zařízení) 862 500

 - MŠ Mezirolí, příspěvek obce 266

 - ZŠ Nová Role+ŠJ, příspěvek obce (soc.zařízení,šatna) 2 884 2 000

 - DDM NR - příspěvek obce na činnost (390)+dopl.mezd (165) 555

 - ZUŠ-přísp.na opravu radiátorů (80)+PD sál (200) 280

 Zdravotnictví a sociální věci

 - ZS Tovární - energie, kamer.zkouškna na kanalizaci 100

 - DPS - přísp. na provoz + klub seniorů (550+70) 630

 - soc. dávky zúčtovatelné (doprava) 50

 - přísp. soc. slabším z rozpočtu 6

 Kultura
 - knihovna, osobní výdaje + odvody povinného pojistného 650

 - knihovna, ostatní věcné výdaje(vč.příspěvku na akce) 500

 - provoz  kino 50

 - kronika, občanské záležitosti 30

 - kulturní akce města (300),přeshraniční spolupráce (100) 400

 - příspěvky zájmovým organizacím (viz rozpis) 950

 - obchod, služby (20),propag.mat. (50),NZ (312),SMSINFO(48) 430

 Místní hospodářství
 - TS, údržba místních komunikací a drobné opravy (posyp) 850

 - údržba a úklid v Mezirolí  120

 - TS, odpad. hosp. (svoz,likvidace,skládka,kontejnery)+Resur 4 770

 - TS+MěNR, údržba veřejné zeleně (vč.hřbitova,kácení,hřiště) 1 780

 - MěNR, opravy místních komunikací 2 000

 - MěNR VO (225)+TS VO (476)+KBTV (264) 965

 - TS, účelová dotace na provoz správní budovy TIC 400

 - MěNR+ Norobyt, spr.,opr.a údrž. BF+NP(1000+430),č.p.239 1 430 200

 - Norobyt, opravy tepelného zař.MěNR (PS 1-400) 1 290 400

 - MěNR-zvláštní odvod do fondu obnovy přivaděče Vřesová 1 500

Vnitřní správa
 - osobní výdaje, zastupitelstvo,režie,odvody 1 600

 - osobní výdaje, MěÚ -platy 3 900

 - odvody povinného pojistného 1 370

 - ostatní věcné výdaje za obec (daně, příspěvky,poplatky,úroky) 3 850

 - ostatní věcné výdaje za úřad (režie - viz rozpis) 2 500

 - hasiči Nová Role, Mezirolí (250 + 50) 300

 - investice (termoventilyč. p. 236) 80

C e l k e m 37 268 23 180



Návrh rozpočtu na rok 2006 - příjmy (v tis. Kč)Návrh rozpočtu na rok 2006 - příjmy (v tis. Kč) Běžný rozp. Kapitál.rozp.
 Daňové příjmy

 - daň z příjmu fyzických osob 8 650

 - daň z přidané hodnoty 8 800

 - daň z příjmu právnických osob 5 900

 - daň z příjmu právnických osob - obcí 2 200

 - poplatky za likvidaci komunálního odpadu 2 000

 - poplatky za dolovou činnost 1 000

 - poplatky místní - VHA, popl. za psy, vjezd, zábor 350

 - poplatky správní - matriční a stavební,výtěžek VHA 600

 - daň z nemovitosti 1 000

 Nedaňové příjmy

 - obchod, služby - prodej propag. materiálu 20

 - příjmy ze zisku  VHČ-les 0

 - kultura - popl. knihovna-TKR 50

 - příjmy z pronájmu tepelného hospodářství 1 119

 - příjmy z pronájmu majetku obce (movitého i nemovitého) 800

 - příjmy z úroků 100

 - přijaté sankční platby-pokuty,penále,soud.nákl. 200

 - přijaté neinvestiční dary 35

 - poplatek za třídění odpadu - EKOKOM 100

 - příjmy od obcí za NIV ve školství (Božičany, Děpoltovice,Pece) 200

 - ostatní nahodilé příjmy (popl.za KS,přefakt.) 666

 Kapitálové příjmy

 - příjmy z prodeje pozemků (Jimlíkov, Mezirolí) 1 000

 - příjmy z prodeje nemovitostí -5 b.j.3000+201(4000)+235(659) 7 660

 Přijaté dotace a převody finančních prostředků

 - neinvestiční přijaté dotace-školství (Kč1.221,--/1žák) 576

 - neinvestiční přijaté dotace- matrika, stavební úřad 626

 - neinvestiční přijaté dotace - sociální dávky 50

 - investiční přijaté dotace 0

 - převody od Technické služby Nová Role, s.r.o. (hřbitov) 45

 - Norobyt, s.r.o. (nájemné za b. j. a garáže) 2 000

 - přijaté neinv. dotace (volby) 0

C e l k e m 37 087 8 660

Nové autobusové a vlakové jízdní řády lze zakoupitNové autobusové a vlakové jízdní řády lze zakoupit
v turisticko - informačním centru Nová Rolev turisticko - informačním centru Nová Role
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Mikulášská besídka JimlíkovMikulášská besídka Jimlíkov

Mikulášská besídka se v Jimlíkově uskutečnila v neděli 4. prosince. Na začátku si každé dítě namalovalo a pověsilo ozdobu 
na stromeček a pak už se soutěžilo s míčky a nafukovacími balónky. Před příchodem Mikuláše se rozdalo pohoštění – čaj 
a zákusek, a pak už se zpívaly písničky a koledy a čekalo se na příchod Mikuláše a čerta. Ti opravdu přišli, dokonce i 
s andělem a všechny děti obdarovali balíčkem se sladkostmi. Básniček Mikuláš ovšem moc neslyšel, neboť  letošní besídka 
měla historicky rekordní počet batolících se účastníků, zatím jen s minimální slovní zásobou. Nakonec ještě závěrečné foto 
na památku a zamávat Mikuláši. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem,  kteří, ať už sponzorským darem nebo  aktivitou, přispěli k uskutečnění této 
kouzelné akce pro děti. Věřím, že se besídka povedla, a že ji příští rok zopakujeme.

Za osadní výbor   Milena  Plachká

Kulturní program na vánočním posezení pro seniory zajistily děti z tanečního kroužku při DDM Nová Role pod vedením 
paní Pečenkové, kroužek junior aerobik TJ Nová Role pod vedením paní Rákošové, dětský divadelní soubor K-divadlo pod 
vedením pana Hambergra a p. Pšeničky a novorolská dechovka. Svoje zastoupení zde měla i naše partnerská obec Rittersgrün 
z nedalekého Saska.



Město Nová RoleMěsto Nová Role

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 28.11.2005 usnesením č. 20/07 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2) 
zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 pís. d) a § 84 odst. 2) pís. i) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005:

Čl. 1
           Správu poplatku dle této vyhlášky vykonává Městský úřad Nová Role (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku 
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

       Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný anebo bytový 

dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 

pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a 
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Stavbou určenou nebo sloužící k individuální rekreaci se pro účely této 
vyhlášky rozumí jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům 
na rodinnou rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata).  

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
  a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok +
  b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných  nákladů obce předchozího roku (tj. roku 2004) na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily celkem 3.394 tisíc Kč za rok 2004 a byly rozúčtovány takto: 
 - sběr a svoz odpadů =1.560 tisíc Kč
 - sběr neskladného a nebezpečného odpadu (sběrné středisko) =200 tisíc Kč
 - odstraňování komunálního odpadu – skládka =1.634 tisíc Kč
Náklady na poplatníka tedy činili 3.394 tisíc Kč : 4.256 (počet obyvatel v roce 2004 – nejvyšší stav v daném roce =4.049 + počet 
příslušných poplatníků ze staveb k individuální rekreaci v roce 2004 – nejvyšší stav v daném roce =207) =797,50 Kč. 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu 
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek  je  splaný  ve  dvou  stejných  splátkách, nejpozději  do  31.3.  a  do  30.9. 
      běžného roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do třiceti dnů od  vzniku  
      poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Úlevy a osvobození od poplatku

(1) Poplatníkům podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky se přiznává roční úleva z poplatku ve výši 50% ze stanovené sazby poplatku.    
(2) Od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou 

osvobozeny tyto osoby:
 - dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči (§ 1 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
 - ostatní osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán II. či III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 

právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), osvědčeno  průkazem 
mimořádných výhod – ZTP či ZTP/P 

 - děti ve věku do dvou let ke dni 1.1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje 
 - ostatní osoby ve věku nad 80 let po dni 31.12. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje   



Čl. 6
Ohlašovací povinnost

(3) Poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky eviduje příslušný pracovník evidence obyvatel u správce poplatku. Ohlašovací povinnost 
správci poplatku má pouze ten, kdo žádá o osvobození od poplatku    

(4) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, přičemž může zvýšit včas 
nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit 
pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 
let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření 
nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. 
Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

Čl. 10
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně 
prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhlášená dne 8.2.2005.

Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006

        Ladislav Cinegr, v.r.         Václav Heřman, v.r     
        místostarosta města             starosta města

Seniorské ohlédnutí za rokem 2005Seniorské ohlédnutí za rokem 2005

Vyvrcholením kulturně společenských  akcí seniorů v  roce 2005 byly předvánoční slavnost v sále kulturního domu, autobusový výlet 
do německého Rittersgrünu na oslavu 100. výročí založení tamního turistického spolku a návštěva komorního koncertu vážné hudby 
v zámečku v Doubí. O jednotlivých akcích,  které  byly v průběhu roku pro seniory připravovány, by bylo  možno psát šířeji.   Myslím si, že 
3 domácí autobusové zájezdy za památkami a zajímavostmi, 2 zahraniční návštěvy  s cílem  poznání života prostých obyvatel německého 
příhraničí, 2 setkání s představiteli města, velikonoční a předvánoční slavnosti , besedy v městské knihovně a další  kontakty  daly našim 
seniorům dost příležitostí k  pěknému prožitku. Protože společenství seniorů města a připojených obcí není  napojeno na  nějakou 
organizaci, či občanské sdružení, je veškerá informovanost o akcích pro seniory závislá na zveřejnění v Novorolském zpravodaji, případně 
v informačních letácích. Bohužel se setkávám s tím, že ne každý náš senior si městský zpravodaj pečlivě celý přečte a akce pro seniory si 
poznamená do kalendáře. Snadno pak zapomene. Ti z nás, kteří se v loňském roce akcí seniorů zúčastnili, měli hodně pěkných zážitků. 
Bylo také dobré, že bylo možné  podělit se o ně prostřednictvím vysílání kabelové televize nebo na stránkách městského zpravodaje i 
s  těmi, kteří se akcí zúčastnit nemohli pro jiné zaneprázdnění, či nemoc.

Tím, že nám naše město, organizace i podnikatelé pomáhají uskutečňovat akce, které odpovídají našim zájmům, finančním  možnostem 
i věku  potvrzují, že si celoživotní práce seniorů vcelku váží. Mám za to, že vztahy mezi mladou, střední i starší generací jsou u nás na 
dobré úrovni.  Tím nepopírám, že by neexistovaly i v našem městě u části mladých lidí výstřelky chování a skutků, které by nebyly  hodné 
důraznějšího napomenutí  rodičů, někdy i výkonných složek.  Všichni by si měli víc vážit práce druhých, užitečných věcí kolem nás, 
pěkné přírody a domova. Lidé se bezesporu navzájem přece potřebují. Umí se i obdarovat. Třeba pozdravem, úsměvem, vlídným slovem 
a vzájemným pochopením. Jde o to jen chtít. Mám za to, že všechny cesty, které vedou k lidem, by měly být zvlášť pečlivě udržovány. 
Snažme se o to. V  novém roce si pak navzájem upřímně přejme ten největší poklad – dobré zdraví -  schopnost porozumění, spokojenost, 
štěstí  a nové pěkné zážitky.  

Jaroslav   Červený,
předseda komise pro seniory Rady města                                                                                                                                                          
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předvánočním setkání seniorů. 
Vyzkoušeli také taneční parket 
v kulturním domě a dobré vánoční 
pečivo. Zástupce Rittergrünských 
pan Hans – Jürgen Knabe 
pozdravil přítomné a také  u 
stolu se rozvinula přátelská 
česko-německá diskuse.

S některými seniory  a dalšími 
občany našeho města jsme se 
setkali hned následující den 10. 
12. 2005 odpoledne a to zase  při 
cestě do Rittersgrünu. Hraniční 
přechod  nad Božím Darem nás 
přivítal sněhem a zapadajícím 
sluncem. Mimo to také kolonou 
osobních aut vracejících se 
z  „nákupů v Česku“. Protože 
Rittersgrün je znám také 
řezbářstvím, tak snad v žádném 
okně nechybí rozsvícený dřevěný 
vánoční oblouk. 

Partnerská obec Rittersgrün si 
připomínala 100 výročí významné 
místní Krušnohorské odvětvové 
organizace, která sdružuje spolky, 
jejíž členové se snaží zachovat 
a rozvíjet místní tradice a zvyky 
svých předků. Například turistický 
oddíl, skupinu žen, které se 
zajímají o paličkování, hornické 
svazy a další zájmové spolky. Na 
tomto slavnostním setkání bylo 
poděkováno všem občanům, kteří 
se aktivně do této činnosti zapojují 
a rovněž se bilancovaly partnerské 
vztahy. Rittersgrün udržuje již více 
jak deset let velmi úzké kontakty  s 
obcí   Münstertal ležící nedaleko 
hranic s Francií a Švýcarskem.  
V říjnu letošního roku navštívila  
krojovaná dechovka z této obce  
Karlovy Vary a uskutečnila  
koncert v hotelu Imperiál. O tom 
bylo již v NZ informováno, takže 
si jejich vystoupení připomínáme 
alespoň fotografií.

Starosta města Nové Role se 
připojil ke gratulantům.   Popřál 
také všem občanům partnerské 
obce  pěkné vánoční svátky a 
zdraví v nadcházejícím roce. 
Naše 30 členná delegace si po 
dobré večeři vyslechla  hudební 
a pěvecká vystoupení místních 
folklorních skupin. Až do půlnoci 
pak vyhrávalo, jak jinak, české trio 
Pavla Nového. Mnohým se určitě 
nechtělo do autobusu a proto se 

Přeshraniční Přeshraniční 
spolupráce spolupráce 

Partnerství mezi naším městem 
a obcí Rittesrgrün  se  rozvíjí 
tím směrem o jakou spolupráci 
šlo představitelům obou obcí 
od začátku.  Svědčí o tom dvě 
vzájemné návštěvy občanů našich 
obcí. V pátek 9. 12. 2005, jak jistě 
mnozí víte, se konalo již tradiční 
předvánoční  setkání pro seniory. 
Město připravilo pro seniory 
sváteční odpoledne s vystoupením 
dětí, hudbou, tancem a 
občerstvením. V renovovaných 
prostorách  kulturního domu se 
cítili všichni dobře a tančilo se až 
do večera. Již ve 12 hodin přijela 
do Nové Role skupina  deseti 
seniorů z Rittersgrünu. Prohlédli 
si provoz  závodu Karlovarského 
porcelánu a. s. Thun. Protože 
viděli výrobu porcelánu poprvé 
byli hodně zvědaví a všechno se 
jim líbilo. Následně se seznámili 
s historií a současností života 
v naší obci. Samozřejmě hlavní 
součástí jejich pobytu v Nové Roli 
byla účast na výše zmiňovaném 

těšíme na další podobná společná 
setkání.
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XVII. VELKÁ CENA KARLOVARSKÉHO PORCELÁNU 10.12.2005XVII. VELKÁ CENA KARLOVARSKÉHO PORCELÁNU 10.12.2005
mužů ve vzpírání

do 85kg:  TRH NADHOZ

 Jméno Oddíl 1. 2. 3. 1. 2. 3. DVOJBOJ koef.Si Sinclaire  Pořadí

Josef KRÁLÍK L.Cheb 102,5 107,5 115 130 130 138 245 1,23 301,2  1. 

Eduard FOJTÍK Sokolov 92,5 95 95 120 125 125 215 1,34 288,766 2.

Radek FORCH L.Cheb 100 100 105 135 140 145 240 1,19 286,56 3.

Dušan KOVAČ B.Praha 85 90 95 105 110 115 210 1,36 285,663 4.

Václav MASTNÝ N.Role 95 100 105 125 130 135 230 1,24 285,177 5.

Miloš PODŠER N.Role 105 110 110 125 130 130 230 1,23 282,969 6.

Roman NEUDERT N.Role 85 85 90 115 120 125 215 1,24 267,352 7.

Ant.SUFČÁK Sokolov 85 85 90 110 110 110 195 1,28 250,302 8.

Martin BRETT Sokolov 70 75 75 92,5 92,5 95 168 1,41 236,422 9.

Jan MACHYTKA B.Praha 85 85 90 108 113 113 198 1,19 234,926 10.

Tomáš WINTER Sokolov 70 75 80 92,5 92,5 95 168 1,34 223,897 11.

Michal LEUPOLD N.Role 80 85 85 100 105 105 185 1,21 223,11 12.

Milan  PECH Teplice 72,5 75 77,5 100 105 108 183 1,19 217,905 13.

Karel MRNUŠTÍK N.Role 75 80 85 95 100 105 180 1,21 217,764 14.

Václav VAŇ Sokolov 57,5 62,5 65 85 90 95 158 1,35 212,766 15.

Mirosl.KUBINEC Sokolov 52,5 57,5 60 70 75 77,5 158 1,15 188,266 16.

Jakub WAINER Rotava 95 95 95 0 0 0 0 1,19 0 17.

nad 85kg:

Evžen  MENCL B.Praha 120 125 135 160 165 165 300 1,08 324,78 1.

Jan ANGER Teplice 120 125 130 150 155 160 285 1,13 321,195 2.

Oldřich BÍLÝ Sl.Plzeň 120 125 130 145 150 155 275 1,13 310,887 3.

Josef  NAGY N.Role 105 110 115 135 140 145 255 1,16 295,825 4.

Michal ŠVÁB Sl.Plzeň 95 95 97,5 110 115 118 213 1,15 245,118 5.

Vladimír MENCL B.Praha 90 95 100 110 115 120 215 1,12 240,241 6.

Petr   HONZAJK Sokolov 80 85 85 100 105 110 190 1,18 223,307 7.

Frant.HONZAJK Sokolov 80 85 87,5 105 110 110 190 1,12 212,04 8.

Daniel GAVOR O.Praha 60 65 67,5 85 90 92,5 155 1,34 207,979 9.

Pavel KADLEČEK N.Role 75 80 80 90 95 100 170 1,2 204,748 10.

AEROBIK MASTER CLASS 2005AEROBIK MASTER CLASS 2005

Tak jako každý rok i letos pořádalo krajské centrum aerobiku 
pro Karlovarský kraj 12. 11. 2005 nepostupový VZP soutěžní 
aerobik Master Class 2005. Soutěžilo se ve 4. kategoriích a 
Novou Roli v nich reprezentovala tato děvčata:

0. kategorie:
 Kristýnka Tichá, Kačenka Franková, Veronika Rybárová

I. kategorie:
 Petra Vorlíčková, Lucie Dušková, Kristýna Korandová

II. kategorie:
 Sabina Rákošová, Lucie Zdeneková, Michaela Chlupová,  

 Pavlína Krupičková, Charlota Velebová, Petra Kučabová,  
 Simona Chrastinová, Kateřina Hejerová, Denisa Čouková

III. kategorie:
 Simona Trappová, Žaneta Mrkvanová, Jana Krieglsteinová

I když se jednalo o nepostupový Master účast v jednotlivých kategoriích byla opět silná. Do užšího výboru byla vybrána 
tato děvčata, která soutěžila o finále: Petra Vorlíčková, Lucie Dušková, Sabina Rákošová, Michaela Chlupová. Všem 
blahopřejeme a ostatním děkujeme za reprezentaci TJ Nová Role v aerobiku pro děti na těchto sportovních akcích.

Za ASPV TJ N. Role Rákošová, Kotková, Komárková – cvičitelky AE



Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12. 
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto archiv 

Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 20.12.2005
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

Výroba širokého sortimentu
pomníků z jedenácti druhů kamene a teraca.

Dále dodáváme:
-   lampy / vázy , kamenné,
    litinové, anticorro
-   rekonstrukce pomníků
-   výměna jednotlivých dílů
-   tesání písma
-   čištění povrchu

Volejte tel:   606 133 631 Přijedeme za vámi.

Oznámení pro veřejnost:

AUTO KLUB NOVÁ ROLE

se distancuje od inzerátu
v Novorolském zpravodaji -

Svazarm Club. Tento inzerát byl
zveřejněn bez jeho vědomí.


