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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jak jsme volili v Děpoltovicích
Ve volbách do zastupitelstva obce Děpoltovice konaných ve dnech 5. a 6.10. 2018
byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny výsledky voleb
v obci.
Z celkového počtu 325 osob zapsaných ve volebním seznamu se voleb zúčastnilo
221 voličů, což znamená 68,00 %.
Zvolení členové zastupitelstva obce
Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů obce Děpoltovice
1. Jiří Štikar
139 hlasů
2. Jan Kubernát
127 hlasů
3. Štěpánka Luxíková
123 hlasů
4. Jaroslav Kareš
104 hlasů
5. Pavel Hnízdil
100 hlasů
Volební strana č. 2 – Sdružení kandidátů II.
1. Romana Guregová
41 hlasů
Volební strana č. 3 – Sdružení kandidátů I.
2. Milan Gurega
61 hlasů
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo dne
1. 11. 2018 ve Společenském domě Děpoltovice.
Program zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6. Diskuse
Před zahájením zasedání oznámil předsedající dosavadní starosta Jiří Štikar
rezignaci dvou členů zastupitelstva obce a to Milana Guregy a Romany Guregové a
současně oznámil náhradníky do zastupitelstva obce Janu Vičanovou a Oldřicha
Pospěcha.
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Poté složili nově zvolení členové zastupitelstva obce Pavel Hnízdil, Jaroslav Kareš,
Ing. Jan Kubernát, Štěpánka Luxíková, Oldřich Pospěch, Jiří Štikar a Jana Vičanová
slib člena zastupitelstva obce.
Volba starosty a místostarosty na volební období 2018 – 2022
Starostou obce byl zvolen Jiří Štikar v uvolněné funkci a místostarostkou obce
Štěpánka Luxíková
Volba finančního a kontrolního výboru
Předsedou finančního výboru je Jaroslav Kareš , členové výboru Ing. Jan Kubernát
a Lada Trefilová.
Předsedou kontrolního výboru je Jana Vičanová , členové výboru Pavel Hnízdil a
Štěpánka Karešová.
Odměny zastupitelů obce
Hrubá měsíční odměna neuvolněných zastupitelů obce byla stanovena na 1 000 Kč,
neuvolněné místostarostky 12 000 Kč.
Odměna uvolněného starosty obce je stanovena nařízením vlády č.459/2013 Sb., o
odměnách za výkon funkce.
Slovo starosty
Dne 1.11.2018 jsem byl znovu zvolen starostou obce Děpoltovice. Děkuji Vám
voličům za hlasy ve volbách, které jasně naznačily, koho si přejete v dalším
volebním období v této funkci starosty.
Nemohl bych však dlouhodobě vykonávat tuto činnost bez vaší podpory, bez
podpory zastupitelstva obce a svých nejbližších spolupracovníků. A tuto podporu od
vás očekávám i v nastávajícím čtyřletém volebním období. Za to vám mohu slíbit, že
se budu snažit o další rozvoj obce i životních podmínek u nás v Děpoltovicích. Tato
práce nikdy nekončí, ale je krásné ji vykonávat, zejména když je umocněna dobrými
výsledky. Tak jako v běžném životě ne vždy se vše povede podle našich představ,
ale budu se snažit, aby těch dobrých výsledků bylo co nejvíce. A já se na to
opravdu těším.
Jiří Štikar – starosta
…a místostarostky
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám poděkovat za hlasy, které jste mi ve volbách
dali. Byla jsem potěšená jejich počtem a důvěrou k mé osobě.
Zastupitelům děkuji za podporu při zvolení do funkce místostarostky. Budu se snažit
ve svém postavení dělat vše, co bude v mých silách. Těším se na spolupráci se
zastupiteli obce i občany v Děpoltovicích a Nivách.
Štěpánka Luxíková - místostarostka
Pravidla a doporučení pro „pejskaře“
1) Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda je nechat je ležet uprostřed chodníku i na
trávníku v parku nebo vedle dětského pískoviště
2) V ideálním případě vůbec nedovolte, aby pes vykonal svou potřebu na
chodníku. Není problém naučit ho to hned v „štěněcím věku“
3) Veďte k úklidu po psech i svoje potomky
4) Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích můžete házet do jakéhokoliv koše,
kromě speciálních bio košů
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Obecně závazná vyhláška č.2/2013, o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Obce Děpoltovice v čl.6 o povinnosti vyplývající z chovu zvířat říká:
1) Chovatelé zvířat jsou povinni si počínat tak, aby chov zvířat nemohl ohrožovat
čistotu a veřejný pořádek v obci. Chovatel je povinen zabezpečit zvíře tak,
aby nemohlo obtěžovat jiné osoby nebo jejich život, zdraví či majetek
2) Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na vymezeném veřejném prostranství
3) Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství nacházejícím se
uvnitř území obce zabezpečit psa vedením na vodítku
4) Každý držitel psa po splnění ohlašovací povinnosti podle zvláštního předpisu
obce obdrží evidenční známku pro psa. Držitel psa nebo osoba, která psa
v daném okamžiku doprovází, je povinna zajistit, aby pes známku na
veřejném prostranství nosil.
5) Chovatel zvířete je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou
zvířetem na veřejném prostranství
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Kam s použitými pneumatikami
Motoristé jistě zpozorní, když se řeší pneumatiky, není to jednoduchá záležitost:
kvalita, druh, správné přezutí, dezén, … To vše je součástí pravidelné péče o
nezbytnou součást každého auta a motorky.
Co ale mnohé vlastníky motorových prostředků často znejistí, je otázka „kam
vyhodit pneumatiky?“
Žádná pneumatika není nesmrtelná a rozhodně nepatří do komunálního odpadu!
Neměly by však nikdy skončit na černé skládce. Pneumatiky obsahují značné
množství látek a některé jsou silně toxické. Ty samozřejmě v přírodě zůstávají a
kromě toho po dlouhá léta
krajinu hyzdí. Snad každý z nás
již v životě v lese potkal černou
skládku ověnčenou odhozenými
pneumatikami.
Vytváření
černých skládek je trestním
činem! Také pálení pneumatik
je krajně nevhodné řešení.
Vzniká
značné
množství
toxických látek a nebezpečných
plynů. Při pálení pryže a pneumatik se uvolňuje oxid síry, který dráždí dýchací cesty
a ve vyšší koncentraci způsobuje poškození plic.
Likvidace pneumatik je přitom snazší, než si asi mnozí z nás myslí. Co tedy se
starými pneumatikami?
Věděli jste, že likvidace pneumatik je již v její ceně při zakoupení? Výrobci a dovozci
pneumatik jsou totiž povinní zřizovat místa zpětného odběru pneumatik. Ne všechny
sběrné dvory umožňují odložení použitých pneumatik – povinnost pro sběr
pneumatik se na ně plošně nevztahuje. Nejjistější je vždy na místo předem zavolat a
ověřit si, jaký druh odpadu tam můžete odložit.
Od dubna roku 2016 spadají i pneumatiky do těch druhů odpadu, pro které platí tzv.
kolektivní systém zpětného odběru. ELT Management Company Czech Republic
(ELTMA) je autorizovaný kolektivní systém zajišťující svoz a likvidaci pneumatik
v České republice.
Síť sběrných míst pneumatik se neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální
situaci vždy navštívit stránky společnosti Eltma (http://www.eltma.cz), kde si podle
města jednoduše najdete nejbližší sběrné místo. Je dobré vědět, že od 1. 1. 2018
můžete pneumatiky bezplatně odevzdat ke vhodné likvidaci také v pneuservisech
a autoservisech, a to bez ohledu na jejich značku nebo na to, kde jste pneumatiku
zakoupili.
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Cesta starých pneumatik je tedy opravdu přímá a jednoduchá. Jestli váháte, zda
opravdu vámi vybrané místo je to správné, podívejte se na stránky Ministerstva
životního prostředí, konkrétně klikněte na sekci zpětný odběr výrobků v odkazu
„Pneumatiky a oleje“ (http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu)
Ekologické dopady divokého vyhazování pneumatik jsou natolik závažné, že snad
brzy půjde opravdu o minulost. Snad tomu pomohou i nově vznikající sběrná místa a
zmíněná povinnost servisů a autoservisů o povinný odběr starých pneumatik –
odvézt pneumatiku tam, kde jsem ji například koupil, je totiž to nejsnazší!
STRÁNKY HASIČŮ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce a sbor dobrovolných hasičů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění stanoví, že
obce v samostatné působnosti zřizují jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce (dále JSDHO), která zabezpečuje hašení požárů, dále
záchranné při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a
plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním
obvodu.
Od JSDHO je třeba odlišovat sbory dobrovolných hasičů (dále SDH).
SDH jsou občanská sdružení a podle zákona o požární ochraně
pomáhají při plnění úkolů požární ochrany.
Úlohy obce na úseku požární bezpečnosti
 zřizuje JSDHO pro svůj územní obvod
 udržuje akceschopnost JSDHO
 zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a požární ochrany
 zajišťuje péči o členy JSDHO
 poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDHO
 zabezpečuje a hradí pro členy JHDHO preventivní zdravotní podmínky
 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízení
 zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
 zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
 zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů
 spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární
ochrany
 organizuje preventivně výchovnou činnost
 vydává požární řád obce (obecně závazná vyhláška)
 stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem
osob (obecně závaznou vyhláškou)
 zabezpečuje další povinnosti, které plynou právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám (pokud obec vykonává činnosti se zvýšeným
či vysokým požárním nebezpečím – například provozuje ubytovací zařízení)
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor– výsledky podzimní fotbalové části sezony 2018/2019
4.kolo TJ Děpoltovice – SK Božíčany 1:2
Branka: Roman Ruber
Rozhodčí:Petr Vaněček, ŽK 0:1, 64 diváků
5.kolo FK Ajax Kolová – TJ Děpoltovice 3:0
Rozhodčí: Daniel Jaroš – Rudolf Kozák, František Kaňka
ŽK 1:0, 50 diváků
6.kolo TJ Děpoltovice – TJ Sokol Žlutice B 10:0
Branky: Milan Skoupý 3, Marcel Verebely 3, Roman Ruber 2, Ondřej Čech, Pavel
Janiss
Rozhodčí: Daniel Jaroš, 30 diváků
7.kolo TJ FK Nejdek B – TJ Děpoltovice 3:3
Branky: Marcel Verebely 2, Pavel Bičaník
Rozhodčí: František Kaňka, ŽK 1:3, 80 diváků
8.kolo TJ Děpoltovice – TJ Vojkovice 3:4
Branky: Milan Skoupý 2, Marcel Verebely
Rozhodčí: Rudolf Kozák – Josef Kubánek, Jiří Zázvorka, ŽK 0:2, 41 diváků
9.kolo TJ Jiskra Březová – TJ Děpoltovice 3:0 kontumačně
10.kolo TJ Děpoltovice – FK Verušičky 3:1
Branky: Milan Skoupý 2, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Petr Vaněček, ŽK 3:1, ČK 1:0, 17 diváků
11.kolo SK Toužim B – TJ Děpoltovice 4:1
Branka: David Štrajt
Rozhodčí: Matěj Dvořák, ŽK 1:0, 45 diváků
12.kolo TJ Děpoltovice - TJ Slavoj Bečov 0:1
Rozhodčí: František Kaňka – Petr Vaněček, Jiří Zázvorka, ŽK 1:2, 39 diváků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Ajax Kolová
TJ Čechie Dalovice
TJ Slavoj Bečov
KSNP Sedlec
TJ Jiskra Březová
SK Toužim B
TJ Vojkovice
Sokol Pernink
SK Božíčany
TJ Sokol Žlutice B
TJ FK Nejdek B
FC Nové Hamry
TJ Děpoltovice
FK Verušičky

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13

10
10
9
9
8
6
6
5
4
4
2
3
2
1

2
1
1
1
0
4
3
1
3
2
3
0
1
2
6

1
2
3
3
5
3
4
7
6
7
8
10
10
10

45:14
59:15
45:25
40:23
53:33
42:31
29:30
43:39
29:38
32:54
28:46
15:58
26:34
20:66

32
31
28
28
24
22
21
16
15
14
9
9
7
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III.A třída – výsledky podzimní fotbalové části sezony 2018/2019
4.kolo TJ Děpoltovice B - TJ Sokol Sadov 1:3
Branka: Jiří Závodský
Rozhodčí: František Kaňka, ŽK 1:0, 40 diváků
5.kolo TJ Počerny – TJ Děpoltovice B 2:1
Branka: Tomáš Kiška
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 0:3, ČK 0:1, 20 diváků
6.kolo TJ Slávia Junior KV – TJ Děpoltovice B 4:0
Rozhodčí: Rudolf Kozák, 30 diváků
7.kolo TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky 3:4
Branky: Luboš Moravec, Stanislav Bernátek, Martin Wendler
Rozhodčí: Ing. Vít Hrubý, ŽK 1:0, 20 diváků
8.kolo TJ Děpoltovice B – TJ RZ Abertamy 2:1 Penalty 4:3
Branka: Martin Wendler
Rozhodčí: Marian Varga, 50 diváků
9.kolo TJ Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice B 3:2 Penalty 3:1
Branky: Tomáš Kiška, Milan Skoupý
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 1:0, 50 diváků
10.kolo TJ Děpoltovice B – TJ Sokol Hájek 10:2
Branky: Marcel Verebely 2, Stanislav Bernátek 2, Tomáš Hudák 4, Milan Skoupý 2
Rozhodčí: Josef Kubánek, 21 diváků
11.kolo TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B 0:3
Branky: Tomáš Kiška, Martin Wendler, Jiří Závodský
Rozhodčí: František Kaňka, ŽK 0:3, 30 diváků
12.kolo TJ Děpoltovice B – TJ Počerny 0:1
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 0:1, 39 diváků

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

TJ Sokol Sadov
TJ Potůčky
TJ Slávia Junior KV
TJ Počerny
TJ Olympie Hroznětín B
RZ Abertamy
TJ Děpoltovice B
TJ Sokol Hájek

13
13
13
13
13
13
13
13

9
10
8
7
7
5
5
1

13.kolo TJ Děpoltovice B – Slavia Junior KV
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0
0
0
0
0
0
0
0

4
3
5
6
6
8
8
12

60:23
45:34
43:25
31:30
27:33
29:30
29:30
17:76

28
28
25
20
19
18
15
3

P+
0
2
0
1
2
0
1
0

P1
0
1
0
0
3
1
0

Ne 18.11. ve 13:30 hod.

STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Královna víl
V lesích pod Klínovcem směrem k městu jednou zapíjeli práci dva havíři – kamarádi.
Už se připozdívalo, když vyrazili na cestu domů. A protože je doma čekaly
manželkky, zkrátili si cestu domů lesem. Vůbec jim na mysl nepřišlo, že je Valpružina
noc, kdy se zjevuje vše, co je mezi nebem a zemí. Sotva za svitu měsíce vkročili do
lesa,začaly se dít podivné věci. Zdálo se jim, že okolo nich někdo chodí, slyšeli tichý
smích, měli pocit, že se jich někdo zlehounka dotýká. Náhle kolem začala tančit
světélka, bylo jim, jako by kráčeli mlhou. Ten střízlivější náhle spatřil obrysy
pobořeného stavení. Možná šlo o mlýn nebo hamr, kdo ví. Zaradovali se a spěchali
se schovat pod střechu.
Sotva vešli, ozvalo se praskání a syčení. Než stihli utéct ven, ozval se hlasitý, zlý
smích a v domě se rozsvítilo jasné světlo. Odkudsi začala hrát hudba a do místnosti
vběhla skupina drobných skřítků, kteří se chytli za ruce a utvořili kruh. A hned se
začali točit. Náhle se rozsvítil velký lustr visící ze stropu a zahřměl hrom, až uši
bolely. Dveřmi vskočil skřet celý v zeleném. Oknem do místnosti vskočil druhý,
červený a hned začal
tančit se zeleným. Zablesklo se a
objevil se skřet. Jeho šat
zářil všemi barvami duhy a už tak
tančili všichni. Podél
stěn kruh pidimužíků, mezi nimi tři
barevní skřeti a mezi
nimi dva havíři s nohama svázanýma
hrůzou.
Náhle se dveře otevřely
a jimi do místnosti vešla krásná paní,
celá v bílém. Jen ve
zlatých vlasech měla vetknutou
zelenou snítku kapradí. Hudba zmlkla a skřítci uctivě ukláněli. Ten méně opilý hned
uctivě sundal čapku a vydechl, královna víl. Hádal správně, opravdu to byla ona.
Tleskla do dlaní, až stříbrně zazvonilo a vyděšeným havířům tiše zašeptala, že
budou jejími hosty, dokud nepoznají i její skřety. Znovu tleskla, hudba se rozezněla a
rej skřítků znovu začal. Tři skřeti se zle zasmáli, chytli se za ruce a pomalu kráčeli
k havířům. Těsně před nimi začali tančit tak rychle, že se barvy slévaly do jedné
šmouhy. Ten střízlivější havíř náhle vykřikl, moment. Tři trpaslíci, tři barvy. Trpaslíci
střeží zemi, její poklady. A najednou mu bylo vše jasné. Ukázal na červeného – ty jsi
červený jako rubín, střežíš rubíny, ty zelený hlídáš jaspisy a ten duhový musí být u
achátového pole. Jména trpaslíků jsou Rubín, Jaspis a Achát. Sotva to dořekl., skřeti
vztekle zaječeli a ve víru vzduchu zmizeli. Zmlkla i hudba a světla potemněla.
S havíři v místnosti zůstala pouze královna víl, kolem které byla poházena spousta
drahých kamenů. Správně jsi hádal, naberte si odměnu, vezměte, co unesete, noc
pomalu končí. Opilejší havíř, který seděl na zemi tentokráte zareagoval jako první.
Začal si kamení cpát do kapes, za halenu, ba i do čepice nabíral. Víla se zlým
úsměvem pozorovala jeho snažení a obrátila se na toho druhého – a ty nic?
Nestojím o poklady zlých víl, chci jen domů. To byla jeho odpověď. Víla se na něj
podívala malinko vlídněji, sňala ze svých vlasů snítku kapradí a vetknula mu ji do
vlasů. Ještě něco šeptala, ale to nikdo nezaslechl, protože se někde rozkokrhal
kohout. V ten okamžik vše zmizelo a havíři zjistili, že stojí na okraji lesa nad
Jáchymovem. Ten s kapradím ve vlasech mávl rukou a řekl, pojďme domů.
Zlehka vykročil a za sebou slyšel jen klopýtání kamaráda s naditými kapsami. Doma
je nečekalo vlídné přijetí. Ten s obtěžkanými kapsami začal hrdě vyndávat kamení
s kapes na stůl. Když vytáhl poslední kamínek, zahřmělo z čistého nebe, foukl vítr,
který donesl tichý smích a z drahokamů se stala hromada listí a žaludů
Druhý havíř poslouchal láteření své ženy se sklopenou hlavou. Vždyť měla pravdu,
peníze propíjel a ještě byl celou noc pryč. Láteřila ale jen tak, aby se neřeklo.
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V duchu byla ráda, že má muže doma a v pořádku. Náhle si všimla, že se mu něco
třpytí ve vlasech. Havíř si sáhl za ucho a ona to snítka kapradí. Ale už nebyla
zelená, ale z čistého stříbra. Tak víla odměnila havíře přesně podle jejich srdcí.
RŮZNÉ
Dlabání dýní pro malé i velké
Knihovna v Děpoltovicích uspořádala v neděli 21.10.2018 od 15:00 hodin ve
Společenském domě „Dlabání dýní pro malé i velké.“
Začal podzim, čas kratších dnů a delších večerů a my jsme se sešli,
abychom společně dlabali dýně a povídali si. Pro děti připravila
knihovnice sl. Karolína Guregová zábavné soutěže. K obveselení
všech přítomných si někteří z nás nechali pomalovat tváře
podzimními motivy.
Pohoštění zajistili místní ženy a občerstvení v tekuté podobě zase obecní úřad.
Akce se vydařila a ten kdo přišel, odcházel s vydlabanou dýní a dobrou podzimní
náladou.
Všem, kteří se podíleli na výzdobě sálu a přípravě občerstvení bych chtěla tímto
poděkovat a budu se zároveň těšit na další akce.
Štěpánka Luxíková
Kulturní akce a jejich příprava v roce 2018
24.11.
Úklid kostela a příprava mikulášské besídky
1.12.
Adventní koncert Žihelského pěveckého smíšeného sboru
Mikulášská besídka s ohňostrojem
16.12.
Předvánoční posezení se seniory
Co by nás mělo čekat v roce 2019
Leden - Hasičská taneční zábava
Únor
- Taneční zábava TJ Děpoltovice
Březen - Masopust
Duben - Velikonoční taneční zábava
Květen - Stavění máje
Říjen
- Dlabání dýní pro malé i velké
Prosinec - Adventní koncert
Mikulášská besídka
Předvánoční posezení se seniory
Mám několik knih se sebranými povídkami a humoreskami Jaroslava Haška, které
psal do novin v období před vznikem československé republiky. Mnohé z nich se
dají svým obsahem přenést do dnešní doby, aniž by ztratily na aktuálnosti. V knize
jsem našel také jednu povídku s tématem voleb, kterou si dovoluji také pro pobavení
čtenářů citovat.
Mladočeské volby na Malé Straně
Když byly tři hodiny odpoledne, věděli v redakci Dne, že vítězství dr. Viléma Funka
je jisté, a uvažovali o tom, zdali se má dát vytisknout zvláštní vydání Dne, hlásící, že
podařilo se obrovskou většinou hlasů na Malé Straně mladočechům zvítěziti.
Redakční rada se usnesla, že se vydá zvláštní vydání, i byl pověřen jeden redaktor,
aby napsal nadšený článek o výsledku volby.
Když bylo čtvrt na čtyři, tu v Národních listech měli již vysázený článek do večerního
vydání: „Vítězství dr. Funka zabezpečeno.“
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V půl čtvrté předložili pak v redakci mladočeského týdeníku Národ slečně Süsové
korekturu jejího vlastního článku do zvláštního vydání Národa, hlásajícího dokonalé
vítězství dr. Funka.
Psala ten článek se srdcem plným vznětu politického. Panna orleánská promluvila
zde rázně. „Že dr. Funk při dnešní volbě zvítězil tak krásnou většinou“ psala, „sluší
děkovati oněm neohroženým bojovníkům, kteří nedbajíce demagogie volili
jednohlasně dr. Funka jako nejlepšího znatele poměrů na Malé Straně,
nejopatrnějšího politika, dobrého národního hospodáře a upřímného přítele
obyvatelstva naší krásné Malé Strany a Hradčan. Naproti tomuto opatrnému
politikovi stál dr. Šviha, který, když mu bylo oznámeno, že prohrál tak zdrcující
většinou hlasů, dal se do pláče. Takové jsou konce politiky národně sociální, zatímco
náš hrdý a vítězný mladočeský prapor zavlál nad královskými Hradčany. Od
poslední korunovace krále Ferdinanda Dobrotivého neviděla Malá Strana takového
nadšení, jako když se rozhlásilo, že dr. Funk zvítězil. Mnoho dam házelo kytice na
vůz, z kterého byli vypřahnuti koně a kočár tažen jásajícími davy až ku pomníku
Radeckého, kde dr. Funk promluvil o postupu mladočeské myšlenky. Objímali se
staří, mladí …
Byl to jistě pěkný článek, krásný a silný jako přesvědčení slečny Süsové, která jak
známo pochází z mladočeské rodiny. Vypravuje se, že již před Kristem Pánem byli
její předci mladočechy. Byl to článek plný nadšení a neomylné víry. Francouzská
Panna orleánská, i když pod ní Angličané podpálili hranici, také věřila, že vlastně
ona upaluje Angličany a ne Angličané ji.
„Toto zvláštní vydání Národa,“ pravila v tiskárně prorocky, „bude jednou historickým
dokumentem.“ Pak šla se přesvědčit, zdali už do volební kanceláře mladočeské jsou
dopraveny růže, které budou házet mladočeské dámy za odměnu jedné koruny do
kočáru dr. Funka.
Ve čtyři hodiny přinesli do hlavní kanceláře mladočeského výboru pohlednice
s podobiznou dr. Funka a nápisem: Říšský poslanec dr. Funk zvolen za V. volební
okres dne 24. června 1909. Muž, který pohlednice donesl, šel pak také odvolit. Volil
přirozeně dr. Funka.
Ve hlavní mladočeské volební kanceláři panoval zatím rušný život. Bylo zde
shromáždiště charakterů, kteří díky všeobecnému právu hlasovacímu přišli se sem
zadarmo napít. Dělalo se to nenápadně. Na stůl přišlo tucet sklenic a za chvilku byly
prázdné. Pak přišlo čtyřicet, které stihl tentýž osud, neboť pivo je proto, aby se pilo,
stejně jako hlasovací lístek neodevzdává se konduktérům v tramvaji, nýbrž ve
volební místnosti zvláštní komisi.
A pak, proč by sociální demokrat nevydělal si tři i čtyři koruny, když je přece na
programu sociálně demokratickém snaha po sociálním blahobytu. Byly to společné
zájmy, které vedly odtud trochu vrávoravým krokem do volební místnosti.
Vzadu byla garderoba. Půjčovali si tam navzájem kabáty a vyměňovali klobouky,
jako sociální demokraté mění své přesvědčení. Dr. Funk jim říkal „ctění přátelé.“
Byla to tak krásná shoda! A jako v kostele voní kadidlo, jehož vůně opájí věřící, tak
zde vonělo pivo a slivovice. Přicházela na stůl i fašírovaná pečeně, která svou vůní
nutí volit mladočesky.
Mnozí sem přišli jako sociální demokrati. Vypili jedno pivo, druhé, třetí, dostali
hlasovací lístek se jménem dr. Funka, vypili ještě slivovici a šli volit. Dr. Vilém Funk!
To jméno bylo pro ně tolik jako pramen vody žíznivému. Když už je všeobecné právo
hlasovací, třeba z něho pokud možná nejvíce vytlouci. V nejhorším případě byly
obecní truhly v pohotovosti, neboť třeba podporovat voliče obecního staršího.
Bylo jich použito jen ve dvou případech. Tito voličové nemohli dojít k volební
místnosti. Opilo je nadšení a pivo. Na policejním komisařství našli u nich hlasovací
lístky se jménem dr. Funka.
Dojemný byl případ statečného občana z Nového Světa na Hradčanech. Vypil ve
volebním mladočeské kanceláři dvanáct sklenic, a přece odvolil. Na schodech však,
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když vyšel z volební místnosti, svlékl si boty a usnul. Bylo to něco podobného jako
případ onoho aténského běžce, který běžel do Atén ze Sparty a vyřídiv své poselství
klesl k zemi a skonal. Dějiny vykazují velice málo podobných hrdinských skutků.
„Vítězství je jisté,“ pravil ve volební kanceláři předseda mladočeského volebního
výboru, „pijte, přátelé, a po volbách dostanete piva dvojnásob.“
V Malostranské besedě zatím připravovali kočár. „Neutahujte tolik opratě, aby to šlo
ihned vypřáhnout.“ Po blamáži s veřejnými posluhy byli zjednaní lidé, kteří nenosí
čepice. Mladí i staří.
Konala se zde zkouška z dospělosti, maturita z nauky o vypřahování koní z kočáru
dr. Funka, státní zkouška z volání slávy. Ta se konala ve sklepě. Ústní maturita.
„Sláva našemu milému poslanci dr. Funkovi!“ „Sláva!“ „Sláva!“
Ve zvláštní místnosti cvičili zatím hudebníci, objednaní mladočeským volebním
výborem, aby až bude ohlášeno ono velké a jisté vítězství dr. Funka, šli za kočárem
taženým mladými i starými a hráli. Aby hráli vítězný pochod. Většinou před zkouškou
museli odvoliti dr. Funka, a to proto, že v Národu již stálo, „že rychle byla přítomnými
mladočeskými důvěrníky sehnána z řad uvědomělého voličstva kapela, která
provázela jásající davy.
I koňům z kočáru dalo se pivo. Je ovšem škoda, že opravdová zvířata nevolí
mladočechy. Pak by všichni koňové z Prahy volili.
„Ach, jak to vypřahujete, vy jste nemotora. Chytněte napřed za oj. Ale člověče,
s větším nadšením, jestli takhle budete strkat kočár, vy tam vzadu, tak jsme vyhodili
šest korun pro vás. To má být nadšené vzepření. A křičet musíte najednou. Víc
ohně, hoši!“
Ale nebyli tam jen mladí mužové po šesti korunách. Několik vousatých starších po
osmi korunách cvičilo se také, neboť ve Dnu už měli přichystáno v sazbě“ „A naráz
staří mladí vrhli se s nadšeným provoláváním slávy do kočáru a vypřáhli koně. V tom
okamžiku již nastal nepopsatelný jásot. Dámy házely růže do kočáru, lid zpíval Kde
domov můj. Byl to nezapomenutelný okamžik. Zvítězila pravda. A za těmi nadšenými
davy skřípali zuby na hlavu poražení demagogové…“
Ve čtyři hodiny roznesla se zpráva, že nepřišli dr. Funkovi na pomoc voliči z Vršovic.
Scházeli i mladočeši z Michle. Nepřišli volit dr. Funka lidé, kteří spí v cihelnách
v Dejvicích a ve strahovských lomech, poněvadž tu noc policie vybrala jejich lože. A
nelze přece říci, že porážku dr. Funka zavinila policie.
Vítězství dr. Funka bylo jisté. Mladočešství na postupu. Zvláštní vydání Dne i
Národní listy vysázeny. A přece bylo 35 000 korun v pekle!
Dr. Funk už seděl v kočáru, jen prásknout do koní, vyjet na ulici a lidé po šesti a
osmi korunách vypřáhli by koně. A všechno bylo nadarmo!
Dr. Šviha zvítězil, dr. Funkovi nevypřáhli koně z kočáru. Tak dopadly mladočeské
volby. Jen mladočeská Panna orleánská slečna Süsová nezoufá. Píše do Národa
velký článek „o mravním vítězství.“
Jaroslav Hašek / Karikatury – 8.7.1909
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Obec Děpoltovice Vás srdečně zve v sobotu 1.12.2018 na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

V 16:30 hod. sraz u vánočního stromu
V 17:00 hod. Žihelský pěvecký smíšený sbor v kostele sv. Michaela a poté

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

v Společenském sále obce Děpoltovice
Na závěr ohňostroj !!!!

V neděli dne 16. prosince 2018 v 15:00 hod. zveme všechny seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
které se koná ve Společenském domě Děpoltovice

O dobrou náladu s prvorepublikovými písničkami, zejména pak s písněmi
Karla Hašlera se bude starat Toník Pech a jeho Old Boys
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