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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
3. Zasedání zastupitelstva obce
3. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 1.4.2015 v 17:00 hod.
ve Společenském domě.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
3. Závěreční účet obce Děpoltovice za rok 2014
4. Projednání záměrů na prodej a pronájem pozemků
5. Různé
Výstavba kanalizace
Jak jsme vás již informovali, byla na podzim 2014 zahájena výstavba splaškové
kanalizace obce Děpoltovice. Byla realizována trasa z Mezirolí od přečerpávací
stanice k přečerpávací stanici, umístěné pod obcí Děpoltovice.
V letošním proběhne výstavba
kanalizace přímo v obci. Bude probíhat
v několika etapách tak, aby byl
v co nejmenší míře zatížen běžný
provoz obce. Přesto se může
stát, že bude docházet
k určitým
omezením provozu a ztíženým
podmínkám pohybu v obci. Chtěli
bychom vás proto požádat o pochopení, neboť u takto rozsáhlé stavby nelze vyloučit
určitá „překvapení“ a nepředpokládané překážky. Pokud se však vyskytnou, bude je
firma, která stavbu provádí, ve spolupráci s vedením obce co nejrychleji řešit.
Přestože by všichni měli mít projektovou dokumentaci přípojky kanalizace doma, bude
místo napojení ještě před realizací u každého z vás znovu konzultováno
stavbyvedoucím prováděcí firmy.
Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody? V žádném případě.
Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace
nepatří. Existují velmi jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné napojení
zkontrolovat.
Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově? Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody
čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/rok. Z toho min. 140 m3 skončí v žumpě. Aby žumpa
splňovala současné předpisy, nesmí mít žádný přepad. Z toho vyplývá, že by jste celý
obsah měli nechat vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Několikeré vyvezení ročně vás
v tomto případě vyjde mnohem dráž platba za stočné. Rovněž řádné provozování
domácích čistíren odpadních vod je provozně dražší – vývoz kalů min. 2x ročně,
pravidelný rozbor vody na výstupu za čistírnou a celoroční spotřeba el. energie
dmychadla 60 – 80 W částku stočného překročí.
Stavbu provádí firma VSF FANTA, spol. s r.o., vodohospodářská stavební firma
Karlovy Vary.
Na stavbyvedoucího p. Josefa Kůse – tel.: 353 892 430, mobil: 602 650 370 se můžete
v případě potřeby kdykoliv obrátit.
A mám to za korunu
Karlovarský dopravní podnik zavede na apríla novinku, která potěší seniory a mládež,
kteří využívají městskou hromadnou dopravu v Karlových Varech.
Od 1.dubna mohou jezdit senioři od 65 let věku za korunu denně. Dosud to bylo
možné u majitelů Karlovarské
karty, kterým bylo 70 let a více. Na
korunu denně za libovolný počet
jízd autobusy městské hromadné
dopravy vyjde roční předplatné
v hodnotě 365 korun. Karlovarskou
kartu (ti kdo ji nemají, mohou si ji nechat vystavit) si mohou od 20. března zájemci
nabít v přepravní kanceláři dopravního podniku na celý rok.
Jízdné za korunu denně platí i pro pasažéry věku od 15 do 19 let. Dopravní podnik u
nich nebude zkoumat, jestli studují. Rozhodující bude jenom věk.
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Odpovědnost za psa je na majiteli
Majitel psa je zodpovědný za následky jeho chování i v případě, že zvíře vypustí na
veřejné prostranství někdo jiný. Nejvyšší soud (NS) tak rozhodl v případě chovatele,
jemuž kdosi vypustil zvíře z kotce a pes následně pokousal člověka.
„Obviněný měl učinit důraznější opatření k zabránění tomu, aby psa z kotce mohl
vypustit někdo jiný než on, případně stanovit jednoznačná pravidla směřující
k zamezení takové situace“ stálo v odůvodnění rozsudku. „Obviněný jednal ve
vědomé nedbalosti, neboť věděl, že když psa může kdykoliv a kdokoliv z kotce
vypustit, nemá on sám nad psem potřebnou kontrolu, ač věděl, že pes je schopen
napadnout člověka. A trest za ublížení na zdraví z nedbalosti? Šest měsícu
s podmíněným odkladem na 18 měsíců a úhrada škody 40 000 Kč pojišťovně a 97 000
Kč pokousané osobě.
Proč o tom píši? Pes volně pohybující se bez kontroly na veřejných prostranstvích je
na našich obcích častý jev. On je hodný a nic nedělá, je nejčastější omluva majitele.
Majitel by nejspíš nebyl za psa odpovědný v případě, že by kotec zamknul na klíč a
jasně stanovil, že nikdo jiný nesmí zvíře pustit ven. Pokud by pak někdo z rodiny
instrukci porušil, nesl by nejspíš odpovědnost za případný následek sám.

OČKOVÁNÍ PSŮ
SE KONÁ VE STŘEDU 22.4.2015
DĚPOLTOVICE - PARKOVIŠTĚSPOLEČENSKÉHODOMU

18,00 HOD.

NIVY - POD KAPLIČKOU

18,45 HOD.

POPLATEK 95 KČ
PRŮKAZ

10 KČ

Knihovna Děpoltovice
Březen – měsíc čtenářů
Letos poprvé je měsíc březen zasvěcen všem čtenářům. Není to první zasvěcení
měsíce března nějakému tématu spojenému s knihami, nýbrž pokračování v 65 let
staré tradici.
Roku 1955 byl měsíc březen poprvé
spojen s tématikou četby a knih. Tenkrát
jako měsíc knihy. Cílem této
celorepublikové akce byla propaganda
knih a čtení. V rámci projektu se
rovněž konaly i nejrůznější soutěže a
vzdělávací akce.
S tím, jak se rozšiřoval internet, přišlo i nové téma měsíce března. Roku 1998 se tak
poprvé uskutečnil projekt březen – měsíc internetu. Cílem projektu bylo poukázat na
jeho obrovské možnosti, a to ještě v době, kdy si to lidé u nás příliš neuvědomovali.
Projekt měl celkem 11 ročníků, poslední se konal v roce 2008.
Letos poprvé se koná akce březen – měsíc čtenářů. Pořádá ho Svaz knihovníků a
informačních pracovníků České republiky. Zaměření nultého ročníku tohoto projektu
je zřejmé – v centru pozornosti není kniha ani knihovna, ale člověk, čtenář. Cílem tedy
je zjistit, jak je to s čtenáři a nečtenáři v ČR. Proč nečtenáři nechodí do knihoven, zda
by ocenili změny, případně jaké. Spojit čtenáře a organizace zaměřené na četbu.
Knihovny napříč celou republikou pořádají nejrůznější akce. Například tématicky
zaměřené čtení, amnestie (prominutí pokut za pozdní vrácení knihy), internet zdarma,
ankety o nejlepší knihu, soutěže pro školy i veřejnost …
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE KONÁ VE STŘEDU 29.4.2015
DĚPOLTOVICE
U SPOLEČENSKÉHO DOMU
POD SPOLEČENSKÝM SÁLEM
NIVY
POD KAPLIČKOU

15,00 HOD.
15,30 HOD.
16,00 HOD.

ODPAD UKLÁDEJTE NA STANOVIŠTĚ DEN PŘEDEM NEBO V DEN SVOZU

Kam s tím? 22 věcí, se kterými si nevíte rady
Brambůrky Bohemia Chips
Obal patří do plastů, ačkoliv jeho vnitřek vypadá, jako by byl potažený hliníkem.
Symbol tří šipek ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP
napovídá, že právě tento obal patří do žlutého kontejneru.
Dětský šampus Rychlé špunty se smršťovací fólií
Obal patří do skla, fólie se odstraňovat nemusí
Pribináček (voskovaný papír)
Směsný odpad, jedná se o povoskovaný papír, který do papíru nepatří.
Vanička od masa s látkou či plastem uvnitř
Znečištěná patří do směsného odpadu, opláchnutá může jít do plastů, ale vnitřní
podložka, na které leží maso, patří do směsného odpadu, protože je prosáklá
biologickým odpadem.
Sáčky od polévek
Obal hoďte do směsného odpadu.
Plato od vajec
Směsný odpad, jde o poslední fázi zpracování již recyklovaného papíru, vlákno je
příliš krátké a nelze ho již použít, což platí i pro ruličku od toaletního papíru či od
papírových utěrek.
Jogurt s víčkem
Kelímek do plastu, nemusí být vymytý. Víčko do kontejneru na kov či sběrného dvora.
Jde využít i směsný odpad.
Sáček od kávy
Směsný odpad, nepatří do kontejneru na nápojové kartony.
Lahev od oleje
Plastová vymytá do plastu, nevymytá do směsného odpadu (olej je jeden z nejhorších
znečišťovatelů tříděného odpadu). U oleje ve skle platí stejná pravidla.
Dětské pleny
Patří do směsného odpadu, stejně jako použité papírové kapesníky a dámské
hygienické potřeby.
Vatové tyčinky
Patří do směsného odpadu.
Lahvička od parfému
Patří do skla, drobné částečky kovu pro další recyklaci nevadí, podobně je to
s kovovými uzávěry u lahví a alkoholem.
Houbička na mytí
Patří do směsného odpadu.
Tuba od pasty
Směsný odpad, tuby mohou obsahovat hliníkovou vrstvu, navíc ve většině zůstává
pasta, takže se jedná o znečištěný obal.
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Nádobka od tekutého mýdla
Plast, nejedná se o nebezpečný odpad, případné kovové pružinky dalšímu zpracování
nevadí.
Keramika
Patří do směsného odpadu.
Kniha
Brožované knihy do papíru, vázané do směsného odpadu. Nejlepší je dát je do
antikvariátu, na charitu, ve větším množství do sběrného dvora.
Kalendář s kovovou (plastovou) spirálou
Patří do papíru, drobné částečky kovu či plastu pro další recyklaci nevadí.
Boty kroksy (pantofle z plastu)
Patří do plastu.
Zrcadlo
Směsný odpad, větší kusy dávejte do sběrného dvora.
Žárovka
Směsný odpad ( platí i pro reflektorové a halogenové žárovky), naopak zářivky,
výbojky, světelné zdroje s LED diodami jsou určeny ke zpětnému odběru např.
v prodejnách elektro, ve zvláštních sběrných nádobách či ve sběrném dvoře.
DVD i s obalem
Obal do plastu, DVD do sběrného dvora, to platí i o videokazetách; CD lze v malém
množství dát do směsného odpadu, ve větším množství do sběrného dvora.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Nový výbor Sboru dobrovolných hasičů
Na Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Děpoltovice, která se konala dne
24.01.2015 byl zvolen nový výbor v tomto složení:
Josef Juričič ml.
Pavel Hnízdil
Milan Trefil
Jaroslav Kareš
Jindřich Kokštein
Karel Šlanc
Jiří Štikar

-

starosta
náměstek starosty
velitel
jednatel
hospodář
člen výboru
revizor

Brzké jaro přináší zvýšené riziko požárů
Jaro již klepe na dveře a jako obvykle roste počet požárů, které souvisejí s tradičně
jarními aktivitami.Teplé počasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách
(zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy
zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.
Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé jaro ke vzniku požáru trávy,
odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují
lidské životy! Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole
– např. při silném větru a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na
majetku, ale také závažné ekologické následky v podobě ztráty části lesa či úhynu
živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně
zakázáno.
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I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství,
zejména pálení většího množství materiálu je vhodné předem ohlásit
Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí
k domnělým požárům.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu
dodržujte tato pravidla:
 Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte
 Ohniště důkladně ohraniřte, při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky
 Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako
např. benzin, naftu či líh
 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se navymkl kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru
 Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat
žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést po
okolí


Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze na otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či
jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150.
Průvodce architekturou Karlových Varů
Také se vám stalo, že jste se při návštěvě Karlových Varů bezděky zastavili před
některým z domů či jiným stavebním objektem a obdivovali jeho vznešenou krásu.
Krásu ze které na vás dýchla historie lázeňského města. „Kdy jsi byl postaven, kdo tě
navrhl a postavil?“ Na to jsem se v duchu ptal mnohokrát.
Odpověď na tyto otázky mi dala kniha „Průvodce architekturou Karlových Varů“ kterou
dal dohromady pracovník Národního památkového ústavu, pan Lubomír Zeman
(mimo jiné autor návrhu znaku obce Děpoltovice a jeho obecního praporu). A protože
se jedná o výjimečnou knihu, budu vám z ní v několika kapitolách citovat, včetně
historie vzniku tohoto lázeňského města.
Nová výstavba města si po požáru podržela staré urbanistické schéma zástavby.
Shořelé domy byly opět obnovovány na svých místech s respektováním původní, ještě
gotické parcelace. Jako celá oblast pohraničního Loketska měly i Karlovy Vary těsné
vazby na blízké Chebsko a sousední Sasko. Drtivou převahu tu mělo německy mluvící
obyvatelstvo a až do konce druhé světové války se tu udržel rázovitý chebský dialekt.
Silný účinek zde však měly díky mohutnému rozvoji báňského podnikání v oblastech
Krušnohoří a Slavkovského lesa i saské kulturní podněty. Toto spojení mělo vliv i na
zdejší architekturu. Domy, mnohdy i třípatrové, byly stavěny z typických hrázděných
konstrukcí. Přízemní části domů byly již patrně vyzděny, v některých případech se
zdá, že mohly být ještě sroubeny.
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Kerlovy Vary byly v této době ale stále jen drobným, byť již známým lázeňským
městečkem, které prozatím nedosáhlo takového významu jako okolní strategicky
výhodně umístěná královská města Loket a Ostrov.
Ani Karlovým Varům, byť měly jako lázeňské město určité výsadní postavení, se
nevyhnuly útrapy třicetileté války. Neklidná doba se negativně projevila zejména
v citelném poklesu návštěvnosti. Radní spisy udávají ve městě k roku 1651 celkem
91 obydlených a 6 prázdných domů.
Po třicetileté válce se Karlovy Vary začaly výrazně rozrůstat. Městu dále vévodila
Zámecká věž. Pod Zámeckou věží stávala městská radnice a lékárna U bílého orla
jako nezbytná součást lázeňství. To již město mělo na 300 domů. V té době se také
Vary začaly stávat známějším
lázeňským
centrem
i
v celoevropském rámci. Stále více
se
lázeňské
město
stávalo
střediskem
rozverné
zábavy.
Většina slavností se odehrávala na
louce před městem. Roku 1701 zde
u ohybu říčky Teplé, na místě
dnešního Grandhotelu Pupp dal
postavit saský kurfiřt a polský král
August Silný tzv. Saský sál, a před
rokem 1715 byl vedle něho
vybudován Český sál, tzv. Becherův letohrádek. Začalo se stavět i na Nové Louce,
v Ondřejské a Vřídelní ulici. Dokladem rozmachu města se stala stavba nového
monumentálního farního kostela sv. Maří Magdaleny v letech 1732 – 1737 podle
projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kromě městského chrámu se z barokního
období města dochovala celá řada objektů s původními hrázděnými konstrukcemi.
Jedním z nejstarších a nesporně nejznámějších karlovarských domů je dům U zlatého
vola, později nazvaný podle svého majitele Petr, datovaný do rozmezí let 1706 –
1709, dům Maltézský kříž z roku 1706 a sousední dům Krásná královna z let 178 –
1719. Významným objektem je rovněž barokní dům Sedm planet na Tržišti. Město
také výrazně změnilo svůj vztah k řece jako kompozičnímu prvku. Teplá se nyní stala
hlavní osou rozvoje a byla do obrazu města zapojená vybudováním nábřeží. Byla to
nesporně okázalá a oslnivá úprava veřejného prostoru s korzem pro lázeňské hosty
na způsob širokého bulváru, předstihující tehdy i úpravy nábřeží v zemském hlavním
městě Praze.
Důležitým vývojovým zlomem pro zástavbu Karlových Varů se stal další velký požár
města v roce 1759, který vypukl v domě U tří mouřenínů na Tržišti a zničil 224 domy
včetně městské věže a radnice. Následujícího roku byl vydán dvorním dekretem
zastavovací plán města. Obnovovaná zástavba se řídila již plně barokními principy
s komfortností a vybaveností jak veřejných budov, tak i měšťanských a lázeňských
domů. Obnova byla sice provedena na středověké parcelaci, ale architektonický ráz
města ovládl pozdní barok s rokokovými prvky. Město dostávalo více méně jednotnou
architektonickou tvářnost. V roce 1761 byly obnoveny Obecní lázně u Vřídla a roku
1762 byly postaveny nové Mlýnské lázně s pěti koupelnami a sálem v patře. V letech
1774 – 1777 pak byl vystavěn u Vřídla Vřídelní sál, první skutečný Kursalon
v Karlových Varech.
Památné stromy Karlovarského kraje
162) Karlovy Vary – „Dvořákův platan“
(obvod 552 cm, výška 26 m)
Před Sadovou kolonádou na východním
okraji Dvořákových sadů,
mezi jezírkem a promenádním chodníkem na nábřeží Teplé stojí nejmohutnější
karlovarský strom. Rychle rostoucí platan javorolistý dosáhl od svého vysazení v roce
1870 nejen úctyhodného obvodu nízkého kmene, ale i objemu rozložité koruny. Obdiv
vyvolává nejen fantazii provokující reliéf kmene, ale i silné a dlouhé kotevní větve.
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Mohlo by vás také zajímat
Stručné dějiny semaforu
První semafor se v Praze rozsvítil v roce 1927 v sousedství dnešního
Masarykova nádraží. Tehdy ho ještě ručně ovládal strážník, který navíc
zmateným řidičům i chodcům vysvětloval, k čemu ta zavěšená svítící
krabice slouží, Druhý semafor se objevil na Můstku. Teprve v lednu 1930
nastoupil uprostřed Václavského náměstí automat. Řidiči sice remcali, že je světla
zdržují, ale pokrok nezastavili. Do okupace a nástupu pravostranného provozu
v Praze sloužilo již 33 semaforů. Dnes jich má město 650.
V roce 1930 měla světelná dopravní signalizace za sebou poměrně rušnou historii.
První zařízení, tehdy ještě plynové, instalovali v roce 1868 v Londýně. Jeho červené
a zelené světlo řídil strážník otočením páčky, jenže když pouhé tři týdny nato plyn
explodoval a obsluhujícího policistu zabil, myšlenka tohoto způsobu řízení dopravy
byla opuštěna a znovu se vrátila až s razantním nástupem elektřiny. První elektrické
zařízení sestrojil v roce 1912 americký policista Lester Wire v Clevelandu. I ono mělo
dvě barvy, na přepnutí upozorňoval bzučák.
V Evropě drží prvenství zřejmě Paříž, kde se semafor objevil v roce 1923. Za rok nato
byl instalován také v Berlíně, rovněž ručně přepínaný. A pak přišly Milán, Řím, Londýn,
Vídeň, Madrid…. a také Praha. Prvním automatickým přepínáním barev se mohla
v roce 1928 pochlubit křižovatka v britském Wolverhamptonu.
Proč červená a zelená?
Původ barev hledejme na železnici, kde červená a zelená sloužily už od první poloviny
19.století. Červená měla svou logiku, barva krve nesla varování a měla strojvůdce
zastavit, V původní verzi ji doplňovala zelená pro opatrnost a bílá, která znamenala:
jeď, můžeš! Ale když jednou z červené vypadlo sklíčko, signál zasvítil bíle a dva vlaky
do sebe najeli, systém se změnil, Bílou nahradila žlutá a roli té, která uvolňuje cestu
dostala zelená. Ty tři pak přešly i do silniční signalizace. Žlutou i pro silniční provoz
k nim v roce 1920 připojil detroitský policista a konstruktér semaforů William D.Potts.
Česká republika dnes patří k zemím, kde se místo žluté usadila oranžová.
STRÁNKY DĚTEM
Strážci, ochránci a duchové našich hor
Krakonoš (Krkonoše)
V nejvyšších českých horách, Krkonoších, vládne nejmocnější a zároveň nejznámější
ze strážných duchů našich hor. Vyprávělo se o něm již v 15.století a pravděpodobně
ještě dříve, kdy byl považován za démona větru a všemocný živel trestající bez rozdílu
všechny. V nejstarších pověstech je jako bezejmenný obrovský duch, sídlící na
nejvyšší hoře Krkonoš, Sněžce, kde sedí na vrcholu skály, klátí nohama a hrozně křičí.
První strašidelnou podobu Krakonoše vypustili do světa nejspíše Vlaši, kteří v horách
hledali drahé kamení, aby svá naleziště ochránili před dalšími hledači pokladů. Ze
stejného důvodu se tak zachovali i zdejší kořenáři a mocný duch hor byl na světě.
V německých pověstech dostal jméno Ribenzall, což bylo posléze Čechy pozměněno
na Rýbrcoul. Dnešní
Krakonošova podoba je nejvíce formována
večerníčkovým seriálem
Krkonošské pohádky z r. 1974. V 18.století
byl Krakonoš popisován
jako proradný mnich, svádějící poutníky
z cesty nebo jako
démon, ovládající živly, anebo člověk, který
na sebe umí brát různé
zvířecí podoby.
Pověstí o něm přibývalo a ve století 19. Se ujalo na české straně jeho pojmenování
Krakonoš, že se mu již jinak neříká. Ještě Alois Jirásek jej ztvárnil jako nadutého a
pyšného pana Johanese, který se nevybíravě a marně uchází o Kačenku, vládkyni
Orlických hor. Až v českých pověstech a pohádkách od 19.století se stal
spravedlivým a dobrotivým a od té doby stejně jako ostatní strážní duchové našich
hor potřebným pomáhá a špatnosti trestá, zastává se chudých v boji proti chamtivcům
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a nenasytům. Když má dobrou náladu, škádlí pocestné, když špatnou, sesílá na kraj
ošklivé počasí.
A jak Krakonoš přišel ke jménu Rýbrcoul? Jednou se mocnému vládci hor znelíbilo
být sám a rozhodl se najít sobě ženu. Tehdy ještě nebyl spravedlivým a váženým
vládcem hor, byl mladý a k moudrosti a rozvážnosti musel teprve dozrát. Vyhlédl si
mladou šlechtičnu z německého rodu žijící na polské straně Krkonoš a proti její vůli ji
unesl na své sídlo. Slíbil jí, že dostane všechno, co si bude přát. To dívku, zvyklou žít
v přepychu, uklidnilo. Brzy se však ukázalo, že šlechtična je rozmazlená a člověk se
jí ničím nezavděčí. Krakonoš pro ní dělal první poslední, ale nebylo to nic platné. Když
už nevěděl kudy kam, dal dívce plný pytel kouzelných řep. Cokoli si bude přát, v to se
jí řepa promění. Ani tím všapočítej to! Rübe zahlen! Rybecál!“ vykřikla dívka a dodala
česky, aby všichni rozuměli: „Počtář řep, Rýbrcoul!“ Strážný duch Krkonoš tehdy ještě
neměl žádné jméno a toto posměšné mu pak po dlouhý čas zůstalo… Šlechtičnu
nakonec vyhnal a svůj hrad nechal před jejími zraky zmizet, aby ji snad nenapadlo se
vrátit.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů – jaro 2015
14.kolo TJ Děpoltovice – Jiskra Březová 4:0
Branky: Milan Skoupý, Ondřej Čech, Daniel Hertl, Roman Ruber
Rozhodčí: Robert Botoš
TABULKA
1. Baník Pila
2 SK Božíčany
3 Čechie Dalovice
4 TJ Jáchymov
5 Jiskra Březová
6 Slavoj Bečov
7 TJ Stružná
8. TJ Děpoltovice
9. Ajax Kolová
10. DDM Stará Role B
11. FK Verušičky
12. Sokol Chyše B
13 SK Kyselka
14. Sokol Útvina

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Následující kola
15.kolo
DDM Stará Role B – TJ Děpoltovice
16.kolo
TJ Děpoltovice – Ajax Kolová
17.kolo
TJ Jáchymov – TJ Děpoltovice
18.kolo
TJ Děpoltovice – Sokol Útvina
19.kolo
Baník Pila – TJ Děpoltovice
20.kolo
TJ Děpoltovice – Sokol Chyše B
21.kolo
Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice
22.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Stružná
23.kolo
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
24.kolo
TJ Děpoltovice – FK Verušičky
25.kolo
TJ Děpoltovice – SK Kyselka
26.kolo
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice
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8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
0

3
3
2
1
2
2
3
3
2
0
2
1
3
1

29.03.
05.04.
11.04.
19.04.
25.04.
03.05
10.05.
17.05
23.05
31.05
07.06.
13.06

3
3
4
5
5
5
5
5
6
8
7
8
7
13

46:23
37:27
56:25
51:30
41:33
36:33
41:37
27:36
23:33
40:36
27:52
31:46
31:38
21:59

15:00 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.
10:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
10:30 hod.

NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO

27
27
26
25
23
23
21
21
20
18
17
16
15
1

Stojí to za zamyšlení
Když včera můj známý vystupoval z autobusu, šla před ním pomalým tempem stará
žena. Pospíchal a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně ho to vytáčelo. Vtom se
zarazil a řekl si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se v něm výčitky svědomí, že se
v duchu zlobil na ženu, která měla dost času a navíc za svoji pomalost nemohla.
Celý život pracovala a možná si i hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla.
A to všechno jen proto, aby byl o deset minut dřív doma.
Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase tak moc
nestihli.
Přes SMS si vyznáváme lásku, přes chat komunikujeme a do očí si nemáme co říct.
Trápí nás třeba účty, kariéra. Ve schránce se nám hromadí maily, protože nemáme
čas odepsat. Na polici se nám hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme jak
voní příroda, protože nemáme čas k ní přivonět!
Čím více toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme. Věnujeme velmi mnoho
času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu
věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme; vypálíme je na
CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou nemáme čas, máme
množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny sledovat. Stále
kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí,
kvůli kterým se vyplatí žít.
Děda mého známého má 87 roků. V životě nebyl v zahraničí, nemá mobil, poslouchá
jednu stanici na svém starém rádiu a přitom si myslí, jaký krásný život prožil.
S úsměvem vzpomíná, těší se
z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých
vnoučat. Žil těžký život, ale
váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak
máme infarkty, rakovinu, deprese. A
možná by stačilo zpomalit!
Tvrzení, že se to nedá, neobstojí.
Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily
a počítače a povídat si.
Známý má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná televize,
obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospůdka pět krát pět metrů.
Asi tam s ním pojedu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku
života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!
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Oslava svátku žen v neděli 8.3.2015 v Děpoltovicích
A opět přišel ten slavný den, největší svátek všech žen,
kdy stará, mladá Spolku žen, se dostavila na velký sněm.
Při tom velkém sněmování, nekonečném rokování,
shrnuly své názory, že muži jsou potvory.
„Jak bychom si krásně žily, kdybychom je vyhubily“,
křičely ze všech nejvíce, ty nejstarší babice.
Svobodné a krátce vdané, ty zase křičely: „ne, ba ne,
třebaže je potýráme, vyhubit je nenecháme!“
My muži, jsme přitom byli klidní, poslušní a na ně vlídní,
věděli jsme, že až přejde jejich rej, bude nám mužům zase he

(Tak to samozřejmě nebylo, což mohu osobně potvrdit, naopak, ženy na nás byly milé
a vlídné a domnívám se, že nedělní odpoledne strávily v příjemné atmosféře při
vzájemném sousedském setkání žen více generací. Snad se jim aspoň trošku líbil i
hudební doprovod kapely Toníka Pecha a jeho Old boys, která se snažila sváteční
odpoledne ženám zpestřit.)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, žlutý, bílý a
kropenatý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč dle stáří. Prodáváme slepičky
pouze z našeho chovu.
Prodej se uskuteční 18.dubna,
v Děpoltovicích u obchodu

16.května
v 11:00 hod.

a

21.června

Při prodeji slepiček výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Informace:
Po – Pá od 9::00 do 16:00 hodin, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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VELIKONOCE
Velikonoce jsou svátky pohyblivé, tzn. Že každý rok jsou v jiné dny. Rozhodující
pro určení Velikonoční neděle je první jarní úplněk a neděle, která po něm
následuje je ona velikonoční!
Kočičky, které dnes dáváme do vázy a patří k Velikonocům, se dříve používaly jako
lék proti horečce a zimnici. Pozor, musely být ale svěcené.
Velikonocům předcházelo šest postních nedělí (nevím, kdo to dnes dodržuje, ale
určitě by to byla dobrá kúra na hubnutí) a každá měla své jméno. Tak třetí se
jmenovala Kýchavná a člověk, který o ní třikrát po sobě kýchl prý celý rok
nezastonal.
Dny před velikonocemi měly svá jměna. Tak třeba středa se nazývá Škaredá
údajně proto, že ten den se vymetaly z komína saze. Čtvrtek se nazýval Zelený
podle toho, že ten den se jedly samé zeleninové pokrmy, aby byl člověk celý rok
zdravý.
Od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty nezvonily zvony a čas místo nich ohlašovali
chlapci klapotem dřevěných řehtaček.
K hodovníkům patřila vždy pomlázka, která se pletla z proutků jívy nebo vrby.
Že hodovačkou bývaly šupány dívky se ví, ale málokdo ví, že chlapcům to děvčata
v úterý po Velikonocích mohla vrátit.
Také barva vajíček, kterou koledníci dostávali měla svůj význam. Tak třeba když
dívka dala mládenci červené vajíčko, znamenalo to, že ho má ráda.
Velikonoční den byl důležitý i tím, že družba se ženichem navštívili dům nevěsty,
aby dohodly den svatby.
Tak já osobně si myslím, že naši předkové dbali daleko více o své zdraví než my. A
vše měli tak krásně „nalinkované“ a brali to vážně. My si z těch svátků bereme od
nich jen to, co chceme. Ale přesto máme jednu věc společnou – ten pocit, že zase
něco nového začíná – květiny kvetou, louky se zelenají, rodí se roztomilá mláďata
a sluníčko hřeje, má v sobě snad každý z nás.
Hody, hody, pomlázka,
napadla mě otázka.
Mám vyšlehat Alenku,
nebo radši Madlenku.

Kutálí se vajíčko,
podej mi ho Haničko.
Hanička se ohla,
pomlázka se prohla.

Vyšupu je asi obě,
v téhlé krásné jarní době.
Ať se holky radují,
vajíčka mi darují!

Hody, hody, doprovody,
zapomeňte na neshody,
Velikonoc užívejte,
vespolek se dobře mějte.
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