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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
21.Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
21.Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo dne 7.5.2014 ve
Společenském domě.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání návrhu změny Územního plánu č. 2014/13, která bude zahrnuta
do pořizovaného nového Územního plánu Děpoltovice (Petr Negucz, Nivy)
3. Návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
jejího dodatku č.1 mezi obcí Děpoltovice a společností EKO-KOM, a.s.
4. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
mezi obcí Děpoltovice a ČEZ Distribuce, a.s.
5. Projednání záměrů na prodej pozemků
6. Různé
Rekonstrukce mostů v Děpoltovicích a Nivách
Od 30.června do 30.září 2014 bude prováděna rekonstrukce mostů na našem
území. Jedná se o most 220 4 – 1 Děpoltovice a 220 6 – Nivy. Přípravné práce
budou probíhat v měsíci červnu. V Děpoltovicích se jedná o přeložku sloupu el.
vedení, přeložku sdělovacího kabelu, rozebrání části chodníku, zatrubnění Vitického
potoka a vybudování objízdné komunikace mezi směry Karlovy Vary – Hroznětín.
Před zahájením staveb budou u mostů osazeny informační tabule s uvedením
odpovědných osob, na které se bude možno v případě nutnosti obracet.
Stavba a pozemek podle nového občanského zákoníku (NOZ)
Klasická a v převážné většině zahraničních právních řádů respektovaná zásada,
podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými
věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku jako věci hlavní, byla v československém právu
nahrazena v roce 1950 zásadou opačnou. Podle ní pozemek a budova na něm
umístěná jsou dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu.
NOZ se vrací k tradičnímu a velmi potřebnému řešení ve svém § 506 odst. 1, kde se
říká, že: „součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené
na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně
toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“.
Přechodná ustanovení
Pro stavby, které ke dni účinnosti nového občanského zákoníku již existují, se
uplatní přechodná ustanovení, která rozlišují následující případy:
a) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby:
Stavba se stane součástí pozemku. To znamená, že dnem účinnosti zákona
se již nejedná o dvě samostatné věci, od tohoto okamžiku tudíž bude možno
disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i
staveb na něm umístěných (výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby)
b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka:
Stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku! Ustanovení
§ 3056 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a
stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné
části pozemku), na němž stavba stojí.
V praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí
(stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému
vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito,
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zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči
nabyvateli převáděného pozemku či stavby).
Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm
umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek na němž stavba stojí), stane se stavba
součástí pozemku jako v případě a).
Nakládání s nemovitostmi z hlediska zákona o obcích.
Co se nemění
Prodej, směna a darování nemovitostí
Občanský zákoník přinesl zásadní koncepční změny v pojetí nemovitých věcí,
včetně zásady, podle níž je stavba součástí pozemku. Z hlediska zákona o obcích
však principiálně k žádným změnám nedochází. Obec je povinna svůj záměr prodat,
směnit nebo darovat nemovitý majetek (a dále pronajmout jej nebo poskytnout jako
výpůjčku) zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu
obce a to pod sankcí neplatnosti převodu, pokud obec tuto povinnost nesplní
(zveřejnění záměru není vyžadováno, pokud má obec prostřednictvím kupní nebo
darovací smlouvy nemovitý majetek nabýt).
Jaro je tady – před plotem i za plotem
Znáte to, nejdříve žehráme na to, že zima trvá moc dlouho, venku je všechno šedivé
a nikde nic neroste. Pak vykoukne z mraků sluníčko, jarní deštík zkropí zem, a my
se nestačíme divit co příroda dokáže. Najednou se všechno zazelená a jako o závod
začne krajina kolem nás předvádět co umí. Připadá mi , že nejdříve a nejrychleji
začne růst tráva. A pro nás „domkáře“ začíná každoroční pravidelná činnost - sekání
trávy. Někdo má rád krátký sestřih, někdo o trochu delší, prostě každý z nás se
snaží udržovat pozemek u domu (za plotem) s péčí řádného hospodáře.
A co před plotem? Já vím, řeknete si, to není moje ať se o to postará obec, údržba
silnic apod. Já zastávám jinou filozofii – chci mít udržovaný pozemek nejen kolem
domu, ale také před ním. Stojí mě to trošku času i benzínu do sekačky, ale nelituji
toho, neboť výsledkem je hezký pohled na celé okolí domu a pocit, že jsem aspoň
trošku pomohl zkrášlit svojí obec.
Vzorem mého snažení je část horního konce obce, kde jeden z našich občanů
dovedl úpravu pozemků nejen
kolem svého domu, ale celého
širokého okolí k dokonalosti. Za
to mu zcela po právu patří náš obdiv a
poděkování.
Obdiv však nepatří těm, kteří,
přestože Obecně závazná vyhláška
č.2/2013, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku zakazuje provádět činnosti a
práce s použitím hlučných strojů a zařízení v době státem uznaných svátků a
v neděli, tento zákaz nerespektují.
Jaroslav Kareš - starosta
Volby do Evropského parlamentu
Jak jsme volili
Volební účast v obci Děpoltovice byla 21,47 %, v Karlovarském kraji 14,03 % a
v celé České republice byla volební účast pouhých 18,2 %.
Jak volili naši přímí sousedé ? V Německu byla volební účast 47,90 %,
Rakousku 45,7 %, Polsku 22,7 % a na Slovensku 13,0 %. Nejvyšší volební
účast byla v Belgii a Lucembursku s 90,0 %.
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A koho občané volili u nás v obci ? Hnutí ANO získalo 31 hlasů, Komunistická strana
Čech a Moravy 8 hlasů, TOP 09 a Starostové 6 hlasů, Česká strana sociálně
demokratická 6 hlasů a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se Stranou
svobodných občanů shodně 3 hlasy.
Hnutí ANO se stalo vítězem voleb v České republice, když těsně zvítězilo nad
TOP 09 a Starostové. Celkem však v Evropském parlamentu zasednou zástupci
sedmi uskupení.
Knihovna Děpoltovice
Lesy České republiky, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary a Krajská knihovna
Karlovy Vary vyhlašují 5.ročník výtvarné soutěže
LESY KOLEM NÁS
aneb les a čtvero ročních období
Pro děti z mateřských a základních škol včetně uměleckých
Les stejně jako veškerá příroda prochází během čtyř ročních období mnoha
proměnami. Od jara plného života a pestrobarevných květů, přes léto plné lesních
plodů a zpěvu ptáků, melancholický mlhavý podzim obarvený padajícím listím až po
tichou a mrazivou zimu.
Podmínky soutěže
Úkolem pro soutěžící je nakreslit nebo namalovat obrázek jeden obrázek zachycující
proměnu lesa v alespoň dvou ročních obdobích.
Soutěží pouze jednotlivci. Výtvarné práce (kresby, malby, koláže apod.) ve formátu
A5, A4 nebo A3 soutěžící předají v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich
adresu.
Svojí práci odevzdejte ve své
knihovně v období do 20.6.2014.
Nejlepší práce z knihoven
Karlovarského kraje postupují do
finále v Krajské knihovně
Karlovy
Vary.
Vyhodnocení
nejlepších prací a vernisáž
výstavy
proběhne
7.10.2014
v 16:00 hodin v sále krajské knihovny ve Dvorech.
Výtvarné práce musí mít následující údaje: název místní knihovny, jméno autora,
věk, třída, soutěžní kategorie (doplní knihovna), název a adresa školy, název práce,
adresa autora výtvarné práce, příp. e-mailová adresa autora.
Z činnosti Svazu Ukrajinců Bohemia
V sobotu 3. května 2014 se konal od 18,00 hod. ve Společenském
domě Děpoltovice koncert pěveckého sboru Múzy Hyppokrata ze Lvova.,
který tvoří studenti lvovské university. V Děpoltovicích vystoupila čtrnáctičlenná část
souboru, který je jinak mnohem početnější. Po vystoupení odjeli členi souboru zpět
do Karlových Varů, odkud ještě večer pokračovali na cestě do Bruselu.
Koncertu se zúčastnil také Voloďa Tkačuk, který se léčí v Karlových Varech po
zranění na „Majdanu“ v Kyjevě a karlovarský zastupitel a aktivista Jiří Kotek.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
S něčím je potřeba zacházet opatrně
Ročně vznikne v České republice v rámci komunálního odpadu 30-40 tisíc tun
nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady končí většinou na skládkách
nebezpečného odpadu. Ty mají vyšší stupeň zabezpečení než běžné skládky
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komunálního odpadu. Některé druhy nebezpečných odpadů však je možné
recyklovat.
Kde najdeme nebezpečné odpady?
Doma, na zahrádce, v garáži nebo v dílně je jich spousta.
Domácnost
 staré léky obsahují malá množství chemických látek s různými účinky
 baterie obsahují některé těžké kovy
 domácí úklidová chemie, různé čističe a odmašťovače – zvláště ty hodně
účinné a agresivní na velkou špínu
 prostředky na hubení hmyzu, repelenty jsou jedy
 zářivky obsahují rtuť
 ledničky mají v chladícím systému freony, které poškozují ozónovou vrstvu
Země
 obrazovky televizí a monitory PC jsou zevnitř potaženy vrstvičkou oxidů
těžkých kovů
Garáž
 staré typy autobaterií
 nemrznoucí náplně do motorů
 použité motorové oleje
 organická rozpouštědla
 různé čistící prostředky
 lepidla
Dílna
 barvy, laky, ředidla
 mazací oleje
 odmašťovadla
 nátěry všeho druhu
Zahrada
 umělá hnojiva
 mořidla na semena
 prostředky proti plísním a houbám
 prostředky na hubení plevelů nebo škodlivého hmyzu
V nebezpečných odpadech jsou látky, které mohou být nebezpečné člověku,
zvířatům, rostlinám nebo obecně životnímu prostředí. Proto by se neměly
vyhazovat jen tak do popelnice nebo někam do příkopu. Je třeba s nimi
zacházet tak, aby nám od nich nehrozilo nebezpečí.
Na vesnicích, kde není sběrný dvůr, většinou obecní úřad dvakrát za rok organizuje
mobilní sběr nebezpečného odpadu – na předem určené místo a v určenou dobu
přijede speciální auto s proškolenou obsluhou, která od lidí odebere jejich
nebezpečné odpady a rovnou je třídí podle jednotlivých druhů. Staré léky je možno
vrátit v každé lékárně, která zařídí všechno ostatní.
Možná že jste si všimli, že opakovaně v Děpoltovických listech inzerujeme
upozornění „Co do kontejnerů nepatří“. Stále však narážíme na nepochopení a
lhostejnost některých občanů zejména v rekreační oblasti, kteří upozornění
nerespektují a tento odpad do kontejnerů odkládají s poukazem „my jsme si to
zaplatili, tak ať se obec postará. A obec se stará a hlavně zbytečně platí. Z peněz,
které musí vzít jinde, třeba na opravu děr v místních komunikacích……
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CO DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ
Elektroodpad (např. televize, ledničky)
Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany apod.)
Stavební suť
Pneumatiky, části autovraků
Ořezané větve, shrabané listí a tráva

Separovaný odpad
Jak omezovat množství odpadů
Nikdo vám nechce doporučovat, abyste se vrátili někam na statek, prali na valše a
jezdili s koňmi. To by byl nesmysl. Můžeme však zařídit, abychom produkovali co
nejméně odpadů.
Jak to zařídit?
Kupujte větší balení
Větší balení = menší množství obalového materiálu. U PET lahví na nápoje není
velký rozdíl v množství použitého materiálu, ať má lahev 1,5 litru nebo jen 0,5 litru.
Výroba PET lahve stojí výrobce zhruba 2 Kč a její cena se promítne do ceny, kterou
platíte.
Nekupujte zboží s přehnaně luxusními obaly
Takové obaly mají často vyšší cenu než zboží, které chrání.
Neplýtvejte elektřinou, teplem, vodou
Výroba energie je jedním z největších producentů odpadů. Čištěním odpadních vod
vznikají čistírenské kaly, s nimiž je také nutné nějak naložit.
Kupujte kvalitní věci, které Vám déle vydrží
Extrémně levné zboží je většinou z nekvalitních materiálů a v nevalném provedení.
Brzy se poškodí – někdy ani nejde opravit a musíte si koupit jiné.
Uvažte, zda opravdu potřebujete kupovat nové věci
Nová lednička, koupená jen proto, že má hezčí dveře než ta stará, je ekologická
nemravnost. To co lze opravit, by se opravit taky mělo.
Třiďte odpady
Odpady, které vzniknou u Vás doma, můžete s vynaložením minimální námahy
odevzdat do rukou odborníků, kteří zařídí, aby se odpady znovu využily –
recyklovaly. Vracejte vytříděné odpady do barevných kontejnerů. Zajistíte tím, že
suroviny, z nichž jsou vyrobeny, se vrátí zpět do výroby, případně se využije jejich
energetický obsah. Zajistíte jim tím „další život“.
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ KRUŠNOHOŘÍ
Počátky hornictví a osídlení Krušných hor
Hranice mezi Čechami a Saskem vedla prostředkem širokého hraničního pralesa.
Neobydlený kraj překračovaly v horských sedlech jen obchodní stezky, k jejichž
obraně a k vybírání cla byly postaveny hrádky (Kraslice, Nejdek).
Oblast byla zemědělsky a hornicky kolonizována ve středověku ve výslovném
ekonomickém zájmu českých panovníků, a tím se stala na několik staletí německou.
Střediskem kolonizace území byly kláštery – walsassenský a tepelský klášter.
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Kolonizační vlny od 13. do 17.století přicházely z různých oblastí dnešního Německa
a postoupily různě daleko do nitra pohoří. Na druhé straně byla oblast postihována i
vystěhovatelskými vlnami. Stalo se tak v době krize hornictví koncem 16.století, za
protireformace v 17.století, a naposledy při vyhnání Němců 1945-1946 na
nepřípustném principu kolektivní vlny, které vedlo až k vylidnění částí Krušných hor
a Smrčin.
Výsledkem zemědělské a hornické kolonizace pohraničního území ve středověku
byla sídelní struktura, která již měla podobné rysy jako dnešní rozmístění sídel. Na
místě dnešního Jáchymova se
v 15.století nacházela na panství
Ostrov
hornická
kolonie
Konradsgrün. Na místě Božího Daru
se
předpokládá
hornické
sídliště Wintersgrün. Sídliště Platten
na místě Horní Blatné se
objevuje již 1384 v soupisu desátků
pražské diecéze. Cínové doly v
lokalitě Neudek se prvně připomínají
v roce 1335. Syn Konrada Plicka, pána na místním hrádku Peter koupil v roce 1340
ves Heinrichsgrün (Jinřichovice) s okolními cínovými doly. Tím Plickové scelili
rýžoviště na hřebenu Krušných hor v okolí Přebuze a Jelení. Další rýžovnická osada
Tiefenlih se nacházela u dnešního Bernova . Hornické sídliště Altenberg,
předpokládané v místě Oloví, vlastnili ve 14.století páni z Hartenberka. Gossengrün
(1250 nyní Krajková), Heinrichsgrün (1273 Jindřichovice) a mnoho dalších vsí
s koncovkou „-grün“ vzniklo v době kolonizace z Horních Franků ve 12-13.století.
Skutečný rozmach začal v roce 1515 v Konradsgrünu. Doslova pod drnem byly
nalezeny bohaté žíly s ryzím stříbrem. Jáchymovská stříbrná horečka za panování
Šliků způsobila, že již r. 1516 bylo rozestavěno nové město Joachimstahl. Roku
1520 byl Jáchymov povýšen na královské město a ještě téhož roku se razily první
stříbrné tolary. S počtem obyvatel téměř 18 000 lidí v roce 1532 se stal Jáchymov po
Praze druhým největším městem českého království. Z mocenských důvodů král
Ferdinand I. dal r. 1528 postavit vlastní královskou mincovnu a postupně zbavil Šliky
vlivu na město. Výtěžek dolů a počet obyvatel města však začaly od roku 1545
klesat. V období rozkvětu města se vytěžilo průměrně 9 tun stříbra ročně. Za celé
období 1516 – 1846 se na Jáchymovsku vytěžilo odhadem 700 tun stříbra.
Severně od Jáchymova, již na saském území, byla r. 1525 vyhloubena nálezná
šachtice Sv.Lorenz, která byla později díky impozantnímu nálezu stříbra
přejmenována na Gottes Gabe (Boží dar). Hospodářský význam božídarského a
sousedního blatenského revíru využil Ferdinand I. k tomu, aby je obsadil vojenskou
posádkou a po vyhrané válce 1546-1547 připojil k českému království.
Abertamy (Abertham) zažily rozkvět hornictví po nálezu stříbra r. 1529. Období
největšího rozvoje těžby trvalo do roku 1558. Pernink (Bäringen) založený r. 1533 u
ložisek cínové rudy obdržel městská práva. Význam města posílily nálezy stříbrných
rud východně od Perninku.
Do vínonosného revíru kolem Horní Blatné (Platten) nasměroval saský kurfiřt
Johann Friedrich Příliv horníků ze Schneebergu. Pro posílení přítoku vod ke
zpracování rud byl v letech 1540 – 1554 vybudován 12 km dlouhý vodní příkop. Po
připojení k Čechám potvrdil Ferdinand Horní Blatné horní řád a městské výsady.
Také v Hřebečné (Hengstererben) se již r. 1545 tavil cín výtečné kvality.
Na panství Nejdek (Neudek) dosáhlo rýžování a dolování cínovce rozkvětu za
panování Šliků v letech 1446 – 1602). Hlavní střediska se nacházela v místech, kde
později vznikly osady Jelení (Hirschenstand), Rolava (Sauersack), Chaloupky
(Neuhaus), Rudné (Trinksaifen), Bernov (Bernau), Nové Hamry (Neuhammer) a
Vysoká Štola (Hohenstollen). Z té doby pochází 12 km dlouhý rudenský příkop, který
převáděl vodu z říčky Rolavy u Přebuze do Rudného.
Na Přebuzi v jindřichovickém panství sahají známky rýžování cínovce k roku 1340 a
stopy dolování do roku 1523. Jako trvale osídlená kolonie vznikla Přebuz r. 1543
a v roce 1553 byla povýšena na městečko. Svědkem té doby je 6 km dlouhý dědičný
příkop, který převáděl část vody z prameniště Rolavy na Přebuz.
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Původně zemědělská ves Jindřichovice (Heinrichsgrün) se stala městem v roce
1537. Ořispělo k tomu hornictví a hutnictví, protože do jindřichovického panství
zasahovala cínová ložiska u Přebuze, výběžky rudného revíru Oloví, železorudné
doly a hamry v Rotavě a Šindelové a bohatství lesů a vodních zdrojů.
Celkem dosáhla produkce cínu v 16. století z českého Krušnohoří včetně
nejvýznamnějších revírů v Krupce a Slavkovském lese téměř 60 % výroby cínu
v celé kontinentální Evropě.
PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
124) zaniklý Popov (u Jáchymova) - „Horní popovská lípa“
(obvod 899 cm, výška 22 m)
Nejkrásnější krušnohorskou lípou je obrovitý strom, který nalezneme
V listnatém porostu asi 500 m severozápadně od vrcholu Popovského
kříže. Původně rostla mezi chalupami v Popově. Osud obce zpečetilo poválečné
vysídlení Němců a těžba uranu. Lípa překvapuje nejen rozměry, ale i romantickou
mnohotvárností nízkého kmene pohárovitého tvaru s mohutnými kořenovými
náběhy, vrůstajícími do kamenitého podkladu. Četné boule a závaly svědčí o
urputném boji staletého stromu o život. Skořepina dutého, rozevírajícího se kmene
však odmítala nést těžké větve rychle rostoucí sekundární koruny, o kterou se
dlouhá desetiletí nikdo nestaral. Během posledních třiceti let se kosterní větve
začaly vylamovat, a tak lípa postupně ztratila třetinu koruny. O záchranu stromu
prořezáním koruny, stažením větví a konzervací rozměrné centrální dutiny doslova
za pět minut dvanáct se v roce 2002 postarala profesionální arboristická firma
z Plzně.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
O sirénách – varování obyvatelstva
Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může
se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem
nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné
události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. Včasné a správné
varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén
(rotační a elektronické sirény), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích
center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.
Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo
Nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál
„Všeobecná výstraha“.Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 140 sekund (2 minuty a 20 sekund) a může zaznít až 3x za sebou
v cca tříminutových intervalech.
VVVVVVVVVVV
/-----------------------/
140 sekund

Zpravidla každou středu v měsící, ve 12,00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“.
Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o
nepřerušovaný tón sirény trvající 140 sekund.
______________
/-----------------------/
140 sekund

Dále se můžete setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke
svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „požární poplach“ a je vyhlašován

8

rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení,
25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty.
______
______
/----------/-----/---------/
25 secund 10 secund 25 secund

Doporučená činnost po odeznění „všeobecné výstrahy“
OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
V případě varování o hrozící nebo nastalé mimořádné události se snažte dodržovat
následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou
záchranným složkám při zásahu:









RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ, telefonní síť je v situacích ohrožení
přetížena
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
POMÁHEJTE dle možnosti sousedům a lidem ve svém okolí
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté
majetek
UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů
státní správy a samosprávy

STRÁNKY DĚTEM
Pověsti z Karlovarska
U tašovických permoníků
Bylo nebylo. Jedna chudá žena z Tašovic se před několika lidskými věky vydala
sbírat klestí na Kovářku. Když po dlouhých hodinách nasbírala velkou a těžkou nůši
dřeva, kráčela zpátky do vsi kolem Tašovické skály. Vtom se před ní na balvanu,
kde často odpočívala, objevil malý šedivý mužíček. Poprosil ženu, aby jej
následovala. Plna rozpaků a nejistoty se vesničanka vydala za permoníkem do nitra
skály, jež se před ním otevřela jako brána. Ve skalní sluji pak permoník ženu
požádal, aby jemu a jeho lidu uvařila něco k jídlu. Ta se již ničemu nedivila, sňala ze
zad nůši, z přineseného klestí hned přiložila na žhavé oharky kamen a uvařila vše,
oč jí permoníci prosili. Chodili k ní v zástupech ze všech stran a s rozradostněnými
tvářemi si v hrncích a miskách odnášeli hotové pokrmy hluboko do skály. Když žena
spotřebovala k otopu všechno své klestí, poprosila krále permoníků o
propuštění.
Král jí vyhověl, vyvedl jí ze skály a vřele poděkoval za dobrou službu.
S prázdnou nůší se vrátila do vsi. Nemohla ji však poznat, vše bylo
nepochopitelně změněné. Z lidí, jež potkala, nikoho neznala. Malá
lípa, kterou její otec vysadil před rodným domem, vyrostla v mohutný
strom a z oken domu vyhlíželi zcela cizí lidé. Když jim řekla, že jsou v její světnici a
co že tu pohledávají, vysmáli se jí a prohlásili, že asi ztratila rozum. S pláčem žena
usedla na lavičku před domem a nevěděla kudy kam. Při tom její pohled padl do
prázdné nůše a jaké bylo její překvapení, když z ní vytáhla větvičku z ryzího zlata!
Nyní byl konec její bídy. Za zlatou větvičku , dar permoníků, dostala tolik peněz, že
mohla svůj rodný dům vykoupit od cizích lidí a ještě jí zbylo dost na dobré bydlo až
do konce života. Vidíme tedy, že se jí permoníci za vaření štědře odměnili.
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Pátráním ve starých obecních kronikách vyšlo najevo, že jim žena nevařila několik
hodin, jak se sama domnívala, ale celých sto let.
(Z pověstí Karlovarska „Kouzelná harfa“)

Luštění pro děti - vyškrtávačka
„Na světě není spravedlnost“, stěžuje si synáček jednoho chirurga. „Táta každého
uspí … (dokončení v tajence)“.
V každém řádku postupně vyškrtněte osm písmen tvořících názvy evropských států.
Nevyškrtnutá písmena tvoří tajenku.
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(ínápsu zeb ežeř ěm ela : ínešeŘ)

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A2A III.třída – jaro 2014
16.kolo – TJ Děpoltovice – SC Stanovice 2:0
Branky: Milan Skoupý, Daniel Hertl
Rozhodčí: Jan Sakáč, ŽK 3:2
17.kolo – TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec B 8:1
Branky: Milan Skoupý 2, Ondřej Čech 2, Petr Švec, Pavel Janiss, Luboš Moravec,
David Štrajt
Rozhodčí: David Grůza, ŽK 1:0
18.kolo – Baník Pila B – TJ Děpoltovice 1:6
Branky: Ondřej Čech 3, Milan Skoupý, Jan Šiler, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Robert Botoš
19.kolo – TJ Děpoltovice – FK SMB Bochov B 2:1
Branky: Milan Skoupý, Luboš Moravec
Rozhodčí Jiří Zázvorka, ŽK 0:1
20.kolo – Slávia Junior KV – TJ Děpoltovice 0:1
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí:Vít Hrubý, ŽK 0:1
21.kolo – TJ Děpoltovice – Sokol Hájek 1:2
Branka: Daniel Drápal
Rozhodčí: David Grůza, ŽK 1:4, ČK 1:0
22.kolo – TJ Pernink – TJ Děpoltovice 1:3
Branky: Daniel Hertl 2, Luboš Moravec
Rozhodčí: Jiří Zázvorka
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23.kolo – TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá 11:2
Branky: Ondřej Čech 4, Pavel Bičaník 2, Petr Švec, Daniel Drápal, Jan Šiler, Daniel
Hertl, Roman Ruber
Rozhodčí:František Krejčí
Tabulka ročníku 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Děpoltovice
FK SMB Bochov B
TJ Potůčky
FK Verušičky
Slávia Junior KV
SC Stanovice
Sokol Hájek
TJ Počerny
TJ Karlovy Vary-Dvory
TJ Pernink
Olympia Hroznětín B
Sokol Štědrá
KSNP Sedlec B
Baník Pila B

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
14
12
12
11
10
9
9
9
8
8
6
7
5

1
1
5
4
2
5
5
2
2
4
2
5
2
4

4
8
6
7
10
8
9
12
12
11
11
12
14
14

89:34
106:77
70:50
78:58
75:65
66:56
43:40
58:63
59:98
58:61
57:67
52:66
46:82
42:82

55
43
41
40
35
35
32
29
29
28
28
23
23
19

Rozpis jarní části 2014:
24.kolo TJ Počerny
25.kolo TJ Děpoltovice
26.kolo TJ Potůčky

- TJ Děpoltovice
- TJ Dvory
- TJ Děpoltovice

31.05.
07.06.
14.06.

So
So
So

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

A je to tady!
„A je to tady!“ nebo nějak podobně určitě volali hráči a přihlížející domácí příznivci
na konci posledního fotbalového utkání se Sokolem Štědrá. Výhra znamenala
pojistku prvního místa v tabulce III. třídy ročníku 2013/2014. Naplnil se tak
nesplněný sen mnoha generací hráčů předchozích ér - postup do Okresního
přeboru.
Blahopřejeme všem hráčům, trenérům i vedení mužstva k tomuto úspěchu a byli
bychom rádi, kdyby současný kádr zůstal i nadále pohromadě, neboť se
domníváme, že i ve vyšší soutěži bude hrát důstojnou roli. A kdo ví ……
A1A III.třída – jaro 2014
V jarní části ročníku 2013/2014 bude na našem hřišti hostovat celek FC Nové
Hamry, který má v současné době fotbalové hřiště v rekonstrukci. Uvádíme proto
rozpis jejich utkání, hraných v Děpoltovicích:
25.kolo FC Nové Hamry – SK Toužim B
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08.06

Ne

17:00 hod.

POJEĎTE S NÁMI DO ZOO PLZEŇ
Mezinárodní den dětí oslavíme v sobotu dne 7.června 2014

v DinoParku Plzeň

Před amfiteátrem u ZOO budou prováděny ukázky z činnosti hasičů,
městské policie, zdravotnické záchranné služby a stanice mladých
techniků
Odjezd v 8,00 hodin od panelového domu
Doprava a vstupné je zdarma !
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