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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Děpoltovice – kanalizace
V pátek 25.5.2012 jsem se zúčastnil zasedání Valné hromady Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech, na kterém byl schválen plán investičních akcí na rok
2013. V tomto plánu je zařazena i naše akce Děpoltovice – kanalizace s
investičním nákladem 21 800 tis. Kč i akce Nová Role ČOV – rozšíření
s investičním nákladem 10 000 tis. Kč.
Protože stavební povolení na stavbu již bylo vydáno, vše bude záviset na tom, zda
se podaří Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech získat dotace
z Evropské unie.
Nakolik se podařilo některým „vrcholným politikům“ zdiskreditovat využívání dotací
v České republice se snad dozvíme co nejdříve, aby na jejich nemravné chování
nedoplácely i slušná města a obce.
Jaroslav Kareš - starosta
Buďme k sobě navzájem tolerantní
Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.3/2002 o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku a o ochraně před hlukem v čl.9, odst. 5 říká, že ve správním
území obce je zakázáno provádět činnost a práce s použitím hlučných strojů a
zařízení v době pracovního klidu, tj. v sobotu, v neděli a ve státem uznávané svátky.
Doba se mění a občané se ve všední dny většinou vrací z pracovní činnosti pozdě
odpoledne a na vlastní práci kolem nemovitosti jim zbývá víkend. Proto je
„tolerována“ tato činnost v sobotu do odpoledních hodin pro práce s hlučnými stroji a
zařízeními. Pokud je nezbytné pro dokončení výše zmíněných prací nařízení obecně
závazné vyhlášky překročit, měli bychom se minimálně domluvit se sousedy v okolí
(podle míry hluku), zda jsou ochotni naší činnost snášet.
Dokážeme být k sobě navzájem opravdu tolerantní ?
Dětské hřiště – vizitka obce?
V roce 2007 se nám podařilo s příspěvkem z rozpočtu Karlovarského kraje
vybudovat dětské hřiště pro děti do 12 let. Jistě si všichni vzpomenete, jakou nevoli
vyvolala údajná „diskriminace“ starších dětí. A jaký je výsledek? Lavičky jsou
poškozené a dětské hřiště nese známky ne zrovna šetrného zacházení. Škodu na
dětském hřišti rozhodně nezpůsobily maminky s dětmi, které si tam chodí hrát. A
viník není znám …..?
Rodiče, blíží se prázdniny a děti si budou vymýšlet „různé kratochvíle“, jak naplnit
pro ně dlouhé dny volna. Vysvětlete jim, že vhodným cílem jejich her nemusí být
zrovna poškozování prvků dětského hřiště, kontejnerů na separovaný odpad a nebo
zdi ve Společenském domě.
Změna provozních hodin a veřejného internetu po dobu letních prázdnin 2012
Pro děti:
úterý
od 10,00 – 12,00 a od 14,00 – 16,00 hod.
čtvrtek od 10,00 – 12,00 a od 14,00 – 16,00 hod.
Pro dospělé: pondělí od 8,00 – 17,00 hod.
úterý
od 8,00 – 10,00 hod.
středa od 8,00 – 17,00 hod.
čtvrtek od 8,00 – 10,00 hod.
Z důvodu dovolené bude zavřena knihovna a veřejný internet od 17.7 do 30.7.
a od 27.8 do 31.8.
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Občané, nezapomeňte uhradit místní poplatky ze psů a za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Splatnost těchto poplatků je do 30.6.
Řidiči pozor – oprava!
Povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1.1.2001 do 30.4.2004 je
stanovena do 30.12.2013. Koncem dubna byla provedena v zákoně změna a platí
tedy výše uvedený původní termín.
Od letošního léta musí děti cestovat s vlastním pasem
Zápisy dětí v cestovním pasu rodiče platí pouze do 26.června 2012. Tímto datem
končí platnost těchto zápisů a děti musí mít vyhotovený vlastní doklad (cestovní pas
či občanský průkaz), na základě kterého mohou vycestovat do zahraničí.
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji pro občana mladšího 15ti let je zpoplatněno. Správní
poplatek je v tomto případě ve výši 100,-Kč a cestovní pas má platnost 5 let. Lhůta
pro jeho vyhotovení je 30 dnů. Jeden z rodičů se musí i s dítětem dostavit na
Magistrát města Karlovy Vary. S sebou musí mít rodný list dítěte a svůj platný
doklad totožnosti. Fotografii již nosit nemusí, děti budou vyfotografovány přímo na
pracovišti cestovních dokladů.
Občanům mladším 15let je možné vyhotovit také cestovní pas tzv. BLESK, tedy
cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji. V tomto případě je ovšem nutné kromě rodného listu dítěte a platného
dokladu totožnosti zákonného zástupce donést ještě dvě fotografie dítěte a řádně
vyplněný předepsaný tiskopis vydaný Ministerstvem vnitra ČR. Doba platnosti
„rychlopisu“ je 6 měsíců a vyhotoven je během 15 dnů. Správní poplatek je 1 000,Kč.
Cestovní pas rodiče, ve kterém je zápis dítěte, zůstává nadále v platnosti až do data
vyznačeného v cestovním pase. Končí platnost pouze provedeného zápisu a není
nutné, aby si rodič nechal vyhotovit nový cestovní pas.
Jako cestovní doklad lze použít i občanský průkaz, ale pouze k překročení hranic
s členským státem Evropské unie. Vydání občanského průkazu občanovi mladšímu
15let je zpoplatněno. Správní poplatek je 50,- Kč a občanský průkaz má platnost 5
let. Lhůta pro vyhotovení dokladu je 30 dnů.
Příjem žádostí o vydání cestovních pasů i občanských průkazů pro děti (osoby
mladší 15let) naleznou občané na Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
pracoviště cestovních dokladů 1.patro budovy. Úřední doba: pondělí a středa od
8,00 – 12,00 a od 13,00 – 17,00 hodin; pátek od 8,00 – 12,00 hodin.
K vydání prvního cestovního pasu (i občanského průkazu) se od 1.1.2012 již
nevyžaduje osvědčení o státním občanství ČR. Tento doklad se vyžaduje pouze
v případech, kdy vznikne důvodná pochybnost o státní příslušnosti žadatele. Pouze
občan bez trvalého je vždy povinen doložit při podání žádosti osvědčení o státním
občanství ČR.
Apelujeme na občany (rodiče), aby vyřízení pasu (případně občanského
průkazu) nenechávali na poslední chvíli a zažádali o jeho vyhotovení včas, a to
především v případě, pokud se chystají na dovolenou do zahraničí
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Centrum pro zdravotně postižené je občanské sdružení, které je nevládní
neziskovou organizací působící v Karlovarském kraji, se stálými pobočkami
v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Poskytuje především ambulantní služby
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a terénní sociální služby zdravotně postiženým bez rozdílu věku a seniorům.
K nejvýznamnějším bezplatným službám patří odborné sociální poradenství, kde
Vám pomohou sociální pracovníci i spolupracující právníci, psychologové a další
odborníci.
Nejdůležitější placenou službou je služba osobní asistence. Tato služba je
poskytovaná zdravotně postiženým osobám a seniorům, které potřebují pomoc
druhé osoby, aby mohli žít samostatným, důstojným a plnohodnotným životem ve
svém domácím přirozeném prostředí. Službu zajišťují zkušení pracovníci
v sociálních službách. Centrum pro zdravotně postižené dále disponuje velmi
dobře vybavenou půjčovnou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a
zajišťuje prodej zdravotních pomůcek.
Pro těžce pohyblivé občany zajišťuje individuální přepravu upraveným vozidlem.
Déle zajišťuje zprostředkování práce pro zdravotně postižené, nabízí služby
agentury práce a sociálně aktivizační služby – pořádají kurzy práce na PC,
zájezdovou činnost a mnoho dalších aktivit.
Kontakt:
Jana Makošová
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Sokolovská 54
360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 234 666, 602 340 549
E-mail: Karlovyvary@službypostiženym.cz
www.sluzbypostizenym.cz
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
E-box
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač a baterie (s výjimkou zářivek, žárovek a úsporných žárovek) do
Společenského domu v Děpoltovicích a zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn ve vstupní části v přízemí. Kolektivní
systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení
množství sebraných malých elektrospotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být
znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno,
že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní
zdroje a životní prostředí.
Odpady z obce za I.Q/2012
Za 1.čtvrtletí roku 2012 bylo z obcí Děpoltovice a Nivy a rekreační oblasti odvezeno
45,73 t komunálního odpadu – 27,14 t z popelnic a 18,59 t z kontejnerů a naopak
občané vytřídili 3,12 t separovaného odpadu.
V porovnání s 1.čtvrtletím roku 2011 se jedná o pokles produkce komunálního
odpadu o 1,51 t a naopak separovaného odpadu se vytřídilo v loňském roce o 1,80 t
více.
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Kostel sv. Michaela Archanděla v Děpoltovicích
Původní renesanční farní kostel sv. Michaela Archanděla byl postaven v 16.století
při pravé straně silnice na Fojtov v horní části obce Děpoltovice. Kolem kostela byl
založen hřbitov. Kronika z 18.století uvádí kostel jako: „starší, pouze s hlínou
vyzděnou budovu“. Jednalo se o obdélný kostel s rovným závěrem, krytý sedlovou
střechou s barokní zvoničkou nad vstupním průčelím. Při jižní podélné stěně kostela
byla přistavěna dodnes stojící obdélná sakristie, pod kterou bývala umístěna hrobka
majitelů panství Šliků, ve které byla uložena zdobená cínová rakev od karlovarského
cínaře. Na poklopu hrobky byl vyveden epitaf v němčině: Hier
liegt die
wohlgebohrene frau Anna Maria Schlickin, gräfin zu Passaun und Weisskirchen, ein
gebohrene Paulin von Schwanberg, derzeit regirende frau zu Dűppelsgrün und
Odersgrün, verschieden in gott den XX. Novembris anno 1615 ihres alter LI jahr“.
Dne 4.dubna 1786 bylo přistoupeno k demolici původního kostela a ten samý den
byl rovněž položen základní kámen nového kostela.
Nový barokní kostel byl poté vystavěn v letech 1786 – 1787 karlovarským stavitelem
Josephem Seifertem za účasti tesařského mistra Martina Höhnla z Ostrova. Stavba
kostela byla dokončena v září 1787. Na fasádě ve štítu kostela byl tehdy umístěn
dnes již ztracený pamětní latinský nápis s chronogramem 1787: AeDes MIChael VnI
eX spIrItIbVs sVperIbVs sa Cratae“.
Jednolodní obdélný kostel o rozměrech asi 12,0 x 19,8 m s obdélným, trojboce
uzavřeným presbytářem, hlubokým 9,6 m, krytý sedlovou, nad závěrem valbovou
plechovou střechou s osmibokou oplechovanou sloupkovou zvoničkou s cibulovou
bání nad průčelím. K jižní straně kostela je připojena obdélná sakristie, která je
pozůstatkem původní stavby, s plechovou valbovou střechou. Hlavní vstupní průčelí
kostela s obdélným kamenným portálem vchodu s klenákem a obdélným,
polokruhově zakončeným oknem v ose je završeno trojdílným zprohýbaným
trojúhelníkovým štítem s volutovými křídly. Ve střední profilované části štítu jsou
umístěny kostelní hodiny. Štít je oddělen profilovanou římsou, která obíhá kostel pod
střechou. Druhý boční obdélný vchod je umístěn v jižní podélné stěně kostela. Boční
stěny kostela jsou prolomeny třemi páry obdélných, polokruhově zakončených oken
s ostěním s klenáky v omítce. Stejná okna jsou umístěna v bočních stěnách závěru
presbytáře. Vnější stěny kostela jsou členěny lizénovými rámci.
Ve zvoničce na střeše kostela visí zvon z roku 1576 od Gregera Albrechta
z Ostrova, přenesený z původního kostela. Je 57 cm vysoký o průměru 62 cm bez
plastické výzdoby. V pásu, lemovaném listy a hlavičkami, na ramenech zvonu je 22
cm vysoký ulitý nápis: „im 1576. Yard gos mich Greger Albrecht zu Schlackenwert“.
Loď kostela je plochostropá, krytá rákosovým stropem se štukovým zrcadlem,
presbytář kostela je zaklenut valenou klenbou s výsečemi a sakristie valeně. Vnitřní
stěny kostela jsou členěny pilastry s vysokými římsovými hlavicemi. Vnitřní zařízení
kostela pochází z roku 1795 od sochaře a malíře Wenzela Lorenze z Hroznětína.
Hlavní dřevěný portálový oltář rovněž od Wenzela Lorenze z roku 1795 s malovanou
iluzorní sloupovou výzdobou. Ve středové nice oltáře je umístěna socha archanděla
Michaela. Boční portály oltáře s plastikami na vrcholu byly zřízeny roku 1870. V lodi
po pravé straně triumfálního oblouku je umístěn boční oltář Panny Marie Bolestné
s drobnými soškami světců a novodobým obrazem.Po levé straně triumfálního
oblouku je umístěna kazatelna podobného vyvedení. V presbytáři jsou umístěny
starší postranní oltáře, renovované roku 1795 Wenzelem Lorenzem. V sakristii jsou
umístěny barokně vyvedené skříně. Varhany pochází z roku 1853 od varhanáře
Josefa Schimka z Plzně. Šedesátsedm centimetrů vysoká, pozlacená měděná
monstrance se stříbrnými ozdobami z roku 1852 je od karlovarského zlatníka
Bartona.
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CO MOŽNÁ NEVÍTE
130leté výročí první městské vodárny Karlovy Vary
V roce 1882 byla v Karlových Varech vystavěna první vodárna. Do té doby se voda
do města přiváděla z lesních pramenišť, která však v létě často vysychala a
rozvíjející se lázeňské město tak muselo bojovat s nedostatkem vody. Jelikož nebylo
možné využít ve městě či jeho okolí kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská
rada vystavět novou vodárnu v Tuhnicích, která filtrovala vodu z řeky Ohře.
Tuhnická vodárna vyráběla ovšem původně pouze užitkovou vodu, nevhodnou k pití,
i tak ale městu významně pomohla. Používala se zde technologie pomalého
filtrování, doplněná v roce 1912 o předčištění na rychlofiltrech. V návaznosti na
novou úpravnu byla postupně budována nová vodovodní síť, která rozváděla
užitkovou vodu do jednotlivých domů.
Vedle této sítě na užitkovou vodu existovala i druhá síť na pitnou vodu, rozváděnou
původními i rozšířenými lesními vodovody do významných městských budov a
veřejných kašen. Obě sítě byly určené pouze pro samotné lázeňské město, okolní
obce (pozdější čtvrtě) byly zásobeny z vlastních pramenišť. Éra dvou oddělených
sítí končí po roce 1923, kdy bylo na tuhnické vodárně zavedeno chlorování a začala
se zde místo užitkové vody vyrábět zdravotně nezávadná, tedy pitná voda.
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Sedlec
Název obce Sedlec souvisí se jménem slovanského kmene Sedličanů, který byl
nejstarším slovanským obyvatelstvem Karlovarska. Tento kmen si udržel na území
Sedlecka nezávislost až do příchodu Přemyslovců. Sedlec je poprvé zmiňován
v souvislosti se vznikem pražského biskupství roku 973. Sedleckem byl tento kraj
zván až do první třetiny 13.století, poslední doklad toho máme z roku 1226. Pak byla
správa přenesena na nově vystavený kamenný hrad Loket. Původní sedlecké
hradiště zaniklo a dnes není lokalizované. Sedleckou církevní oblast předal pak
Václav I. roku 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou, který později vykonával
správu i v gotických Karlových Varech.
První známý kostel vyrostl v Sedlci snad až před rokem 1290, a to v místech
nynějšího barokního kostela. Jediným stavebním zbytkem po něm může být
pozůstatek lomené klenby v sakristii. V roce 1677 byla ke starému kostelu
přistavěna postranní kaple. Kostel byl později zbořen a v roce 1738 na jeho místě
postaven nový, poutní barokní kostel, dokončený roku 1745 stavitelem Jakubem
Schmidem z Útviny podle upraveného projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Stavba stála 12 384 zlatých a 52 krejcarů. Kostel byl zasvěcen sv. Anně Samotřetí.
Tehdy žilo v Sedlci pouze 250 lidí. Uměleckou perlou je dřevěná socha patronky
kostela sv. Anny Samotřetí, vysoká 1,80 m. Podle názoru odborníků vznikla
nejpozději v roce 1480, pravděpodobně však mnohem dříve. Dekretem z 20.dubna
1694 se stal kostel poutním. Anenské poutě, které se v omezené míře konaly ještě
v 80.letech 20.století, patřily k nejvyhlášenějším poutím na Karlovarsku.
Mezi nejstarší stavby v Sedlci patří také přemilovická tvrz, jejíž vznik je datován
v rozmezí 13. až 15.století. Tvrz byla sídlem šlechtického rodu ze Steinbachu.
Někdy na počátku 16.století byla tvrz opuštěna a nahradilo ji nové panské sídlo,
zmiňované poprvé v roce 1568. Stará tvrz pak zchátrala a zanikla.
Poslední významnou stavbou je sedlecký zámek. Původně barokní stavba vznikla
patrně ve 2.polovině 17.století. Zámecká budova byla do slohové podoby upravena
v 19.století v souvislosti s výrobou porcelánu, která se v této oblasti rozšířila. Kolem
roku 1920 byl zámek razantně přestavěn a rozšířen o nové křídlo. Později byl ještě
několikrát upravován.
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Ještě dříve než podnikatel Jakob Lorenz začal v roce 1740 jako první s těžbou
sedleckého kaolinu, zjevila se mu prý několikrát po sobě ve snu svatá Anna a
líbezně se na něj usmála. Při dalším zjevení držela v v ruce velkou hroudu bílé hlíny.
Stejné vidění měl také místní sedlák Anton Pfeiffer a oba sousedé svým snům
natolik uvěřili, že začali na svých polích u Sedlce kopat bílou hlínu. Odhalili tím obci
zdroj bohatství na dlouhá léta. Poprvé byl sedlecký kaolin použit k výrobě porcelánu
v Klášterci 18.dubna 1793. Vznik 64 porcelánek v Čechách odstartoval bílou
horečku. V roce 1914 se těžilo již 30 000 tun kaolinu ročně. Na jednu tunu čistého
kaolinu je ale potřeba vytěžit čtyři tuny bílé hlíny.
Již v roce 1892 si společnost Zettlitzer Kaolinwerke AG zaregistrovala ochrannou
známku Zettlitzer Kaolin (Sedlecký kaolin). V roce 1899 vzniká těžební společnost
Sedlecké kaolinové závody, později Sedlecko-Vildštejnské kaolinové a hlinné
závody. Po druhé světové válce patřil k největším ložiskům kaolinu bývalý povrchový
důl Pfeiffer-Lorenz, označovaný od roku 1952 jako důl Sedlec. Po privatizaci v roce
1993 vznikla s.r.o. Keramické suroviny Božíčany, která se po dvou letech změnila na
akciovou společnost a vrátila se k historickému názvu Sedlecký kaolin.
Ačkoliv byl Sedlec dlouhá léta vyhlášeným poutním místem a kostel sv.Anny cílem
tradičních procesí a nedělních poutí, počet obyvatel se od středověku příliš
nezměnil. V roce 1750 zde žilo 250 obyvatel, převážně zemědělců. V dalších
stoletích se hlavním zdrojem obživy stala práce v kaolinových dolech a plavírnách.
Po zavření dolů hledala většina místních obyvatel práci v nedalekých Karlových
Varech. V roce 2009 měla tato karlovarská městská část 129 domů, počet obyvatel
je od roku 2001 jen 478 osob.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
160) Sedlečko – „Buk u Sedlečka“
(obvod 535 cm, výška 24 m)
Na valu proti hrázi rybníka, ležícího jihozápadně od obce, rozkládá své dlouhé větve
nádherný buk, jeden z nejúžasnějších stromů Karlovarska. Solitérní strom dokonale
využil volného prostoru a vytvořil nízkou oválnou korunu širokou 25 metrů. Tu nese
krátký kmen, ze kterého se nejnižší větve oddělují již ve dvoumetrové výšce. Dole
kmen plynule přechází do širokého podstavce kořenových náběhů. Symetrii koruny
narušila v roce 2003 vichřice, při které buk ztratil dvě kosterní větve. Ještě hůř
dopadl druhý chráněný buk na protější straně rybníka. Ten zcela zničila vichřice o
rok později.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Požáry v přírodním prostředí
Každé jaro musí hasiči likvidovat zvýšené množství požárů v přírodním prostředí –
hoří suché trávy, křoviny, lesní porosty a také odpady. Teplé jarní počasí lidi totiž
láká k pálení biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči navíc kvůli
nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně. Hasiči také
varují před tradičním jarním nešvarem – vypalováním suchého porostu – trávy, což
je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s tím hasiči každý
rok setkávají.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně
zakázáno.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství
povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
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zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl požár. Navíc
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování
hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být
udělena až do výše 500 000 Kč.
Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby
nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při
používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč,
pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu
dodržujte tato pravidla:
 Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte
 Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), 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. benzín, naftu či líh.
 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul 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.
 Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné
vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků a polí. Zakázáno je rozdělávat
oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi,
s výjimkou vyhrazených tábořišť.
 Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena.
 Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v 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. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň
dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a
značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Žádost o pomoc veřejnosti
Jak jsme již zveřejnili v minulých Děpoltovických listech, v září letošního roku oslaví
Sbor dobrovolných hasičů 125. výročí svého vzniku. Při této příležitosti chceme
uspořádat ve společenském domě výstavku z historie hasičů.
Chtěli bychom vás požádat, kdo máte doma fotografie, případně součásti výstroje a
výzbroje o jejich zapůjčení.
Sbor dobrovolných hasičů Děpoltovice
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STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O obci Hruškové
Kdysi dávno žil na hradu Krudumu slavný kníže Bodigor, jež byl znám svou
bojovností a udatností. Když právě nedoprovázel panovníka na jeho cestách,
pobýval na svém krudumském hradě. S oblibou se projížděl na svém koni, kdy se
divoce hnal sám hlubokými lesy svého panství.
Jednou také projížděl krajem a znenadání před sebou uviděl stařenu nesoucí na
zádech krosnu zakrytou plachtou.
„Osobo, co to neseš?“
Zeptal se jí zvědavě.
„To, čeho mám doma nejvíce, hrušky, jablka, někdy i švestky panáčku,“ odpověděla
stařena, která pána kraje nepoznala.
„A kam je neseš?“
„Dneska do Třídomí, zítra do Vranova, pozítří do Lobzů, kdo kde koupí:“
„A jsou ty hrušky dobré?“
„Však ochutnej.“
Bodigor přijal nabízenou hrušku a ta mu velmi zachutnala. Se stařenou se proto
domluvil, že bude nosit ovoce i na jeho hrad. Tak se také stalo. Od toho dne stařena
často zacházela do hradního sídla a plody své zahrady nabízela pánovi i jeho
družině. Všichni si na ni a její chutné ovoce zvykli.
Jednoho dne však nepřišla a za několik dní se donesla zpráva, že byla nalezena na
cestě pod Krudumem mrtvá. Všem to bylo líto a tak Bodigor přikázal na její památku
v místech, kde ji našli, postavit kamennou mohylu.
Mohyle a jejímu okolí se začalo říkat U hruškové báby. Později se v kraji rozmohli
loupežníci, kteří využívali hustých tmavých lesů. Každou chvíli se odněkud
nečekaně vynořili, přepadali pocestné, oloupili je, a zase zmizeli. Na žádné cestě
kolem Krudumu nebylo bezpečno. Aby omezil nebezpečí přepadů, nechal Bodigor
vykácet veliké plochy lesa kolem obchodních cest, které kolem Krudumu vedly.
Na některých vhodných místech nechal postavit menší strážní tvrze, které pocestné
chránily. Těch vyrostlo několik a jedno velmi vhodné místo bylo opodál mohyly U
hruškové báby. Vyrostla tam nejdříve strážná hláska. Protože místo bylo výhodně
položené, později se okolo začaly objevovat i obyčejné chalupy. Obydlí postupně
přibývalo a po čase se místo rozrostlo do velikosti obce.
Místu se dál říkalo U hruškové báby, ale jak se obec rozrůstala, zkrátil se název jen
na Hrušková.
Křížovka pro méně pokročilé luštitele

tajenka ( květina)

1. neobutý; 2. holčičí hračka; 3. zpátky; 4. pán; 5. šeřík; 6. mražená sladkost na
špejli; 7. červená tělní tekutina; 8. vysoký kopec

9

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
17. kolo – TJ Děpoltovice – Sokol Sadov 4:3
Branky: Pavel Bičaník 2, Martin Kolitsch, Daniel Hertl
Rozhodčí: Josef Körmöczi, ŽK: 3:3, ČK: 0:1
18. kolo – TJ Potůčky – TJ Děpoltovice 4:1
Branka: Ondřej Čech
19. kolo – TJ Děpoltovice – Baník Pila B 2:0
Branky: Martin Kolitsch 2
Rozhodčí: Robert Botoš, ŽK: 1:1
20. kolo – TJ Počerny – TJ Děpoltovice 0:1
Branka: David Štrajt
Rozhodčí: Radek Dotzauer, Jakub Hric, Jáchym Sapoušek
21. kolo – TJ Děpoltovice – SC Stanovice 3:3
Branky: Ondřej Čech 2, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK: 1:2, ČK: 0:1
22. kolo – KSNP Sedlec B – TJ Děpoltovice 0:7
Branky: Jan Šiler 5, Martin Kolitsch, Jaroslav Sűssner
Rozhodčí: Josef Körmöczi, ŽK: 3:1, ČK: 1:0
23.kolo – Sokol Chyše B – TJ Děpoltovice 3:0
Rozhodčí: Josef Körmöczi, ŽK: 2:1
24.kolo – TJ Děpoltovice – Olympie Hroznětín B 3:4
Branky: Ondřej Čech 2, Daniel Hertl
Rozhodčí: Tomáš Koudelka
25.kolo – TJ Verušičky – TJ Děpoltovice 2:1
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí: Milan Karban, ŽK: 2:1
TABULKA
1. Sokol Hájek
2. Sokol Chyše B
3. TJ Děpoltovice
4. Agro Stružná
5. Sokol Sadov
6. Sokol Žlutice B
7. TJ Potůčky
8. Sokol Štědrá
9. Olympie Hroznětín B
10. TJ Verušičky
11. TJ Počerny
12. KSNP Sedlec B
13. Baník Pila B
14. SC Stanovice

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

Družstvu Děpoltovice bude odebráno 6 bodů
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17
16
14
12
13
12
11
10
8
8
7
5
4
3

2
3
3
7
3
4
3
4
1
1
3
2
2
4

4
4
6
4
7
7
9
9
14
14
13
16
17
16

88:51
94:38
70:40
62:39
64:36
50:44
77:66
59:48
58:69
47:74
61:83
41:84
33:78
41:95

53
51
45
43
42
40
36
34
25
25
24
17
14
13

Rozpis zbývajících utkání jarní části fotbalové soutěže III. třídy 2011/2012
26. kolo SO 2. 6.

10,00 hod.

TJ Děpoltovice – Agro Stružná

15. kolo SO 9. 6.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá

14. kolo SO 16. 6.

17:00 hod.

Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice
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DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJKY
fotbalové hřiště v Děpoltovicích
v sobotu 2. 6. 2012
Program:
10,00 – 12,00 TJ Děpoltovice – Agro Stružná – přijďte podpořit naše fotbalisty
14,00 – 16,00 Tradiční dětské soutěže (střelnice, skákání v pytlích apod.)
16,00 – 17,30 Lovci pokladů – dobrodružná hra plná nápovědí nejen pro děti
17,30 – 18,00 Příprava stanového městečka – zůstáváme s dětmi přes noc
Zapálení ohně; kácení májky a opékání špekáčků
19,00 – 20,30 Jak vycvičit draka (animovaná pohádka pro děti na dobré spaní)
21,00 - ?
Posezení u ohně
Občerstvení zajištěno!
V případě nepříznivého počasí
Společenského domu Děpoltovice.

bude
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