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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jak se bránit nákaze koronavirem
Přinášíme několik rad, jak se bránit nákaze koronavirem.
Jedná se o základní hygienické postupy, které když budete
dodržovat, tak minimalizujete pravděpodobnost nákazy.
Správné mytí rukou
Nejzákladnější ochranou před nákazou je mytí rukou. Myjte si je důkladně vodou a
mýdlem nebo dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu. Pro úplné odstranění
baktérií a virů vč. koronavirů by správné mytí rukou mělo trvat 30 až 60 sekund.
Ruce byste si poté měli mýt po každém příchodu domů, po použití toalety a před
každou konzumací jídla.
Udržujte si odstup od lidí s příznaky
Udržujte si odstup od lidí, kteří mají příznaky chřipky. Typické je kýchání, kašlání,
smrkání. Od takových lidí byste měli být vzdáleni alespoň dva metry. V těsnější
blízkosti se zvyšuje riziko nákazy
Správné kašlání a kýchání
Jak správně kašlat a kýchat je důležitou otázkou v přenosu virů a bakterií. Pokud
máte tyto příznaky, je nutné si ústa zakrývat, abyste nenakazili další lidi a především
vaši rodinu.
Je potřeba kašlat a kýchat nikoliv do ruky, kdy je velké riziko dalšího šíření, ale do
rukávu v oblasti paže, kde je riziko dalšího přenosu výrazně menší.
Pokud budete kýchat do ruky, hrozí další šíření například při podání ruky. I tak je
nutné být na pozoru, protože vir, či bakterie mohou zůstat na rukávu a takové
oblečení byste měli po kratší než obvyklé době vyprat.
Nesahat si na obličej
Tohle je velmi důležitý bod prevence nákazy koronavirem, ale i jinými nemocemi.
Nedotýkejte se proto úst, nosu nebo očí. V opačném případě můžete z rukou virus
přenést přímo do těla.
Máte příznaky nákazy koronavirem? Zavolejte lékaři
Pokud máte příznaky nákazy koronavirem, mezi které patří typické příznaky chřipky,
horečky, či problémy s dýcháním a byli jste v ohnisku nákazy, nebo jste se dostali do
kontektu s nakaženým, kontaktujte svého lékaře.
Pokud máte podezření na koronavirus, nechoďte za lékařem osobně! Mohli byste
virus dále šířit mezi ostatní. Přivolejte si pomoc k sobě domů.
Informujte se a nepanikařte
Informujte se o tom, kde je ohnisko nákazy ve vaší lokalitě. Nejezděte do ohnisek
nákazy v jiných zemích. Postupujte podle rad ministerstva zdravotnictví.
Nepanikařte. Panikou by mohlo naopak dojít ke zhoršení situace a většímu rozšíření
nákazy. Typickým příkladem je, že se všichni najednou vydají do supermarketu a tím
zvýší riziko přenosu.
Roušky a respirátory
Roušky vás před nákazou neochrání. Roušky se používají pro snížení dalšího
přenosu u infikovaných lidí. Ani každý respirátor vás neochrání.
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K plné ochraně potřebujete respirátor třídy FFP3 NR, která na rozdíl od nižších tříd
chrání i před viry, bakteriemi a sporami.
Obecně tedy platí, že nakažený používá roušku, aby virus dál nešířil mezi ostatní a
zdravý používá respirátor FFP3 NR, aby se nenakazil.
LADARA se představuje
Společnost LADARA poskytuje služby v oblasti zdravotní a sociální již bezmála 25
let. Historicky první službou poskytovanou organizací je domácí zdravotní péče. Tato
služba je v případě potřeby poskytována zdarma na základě doporučení praktického
lékaře. Je více zaměřena na poskytnutí zdravotnických úkonů a provádějí ji
zdravotní sestry.
V případě potřeby další péče v současnosti nabízíme pečovatelskou službu, která je
službou působící také přímo v domácnostech uživatelů. Její pracovníci Vám
dopomohou nejen s drobnými nákupy, vařením a s úklidem, ale třeba i s osobní
hygienou anebo s doprovodem na poštu, do banky, do knihovny anebo jiné instituce.
Služba také rozváží obědy a je možné ji využít v době od 7:00 do 19:00 hodin každý
den, včetně sobot a nedělí.
Společnost také jako jediná v okrese Karlovy Vary nabízí služby domácí hospicové
péče. Tato služba nabízí pomoc lidem, kteří prožívají těžké období svého života
související s vážnou nemocí, umíráním a pomáhá zmírňovat utrpení člověka
v poslední fázi jeho života. Pacienti, kterým je umožněno využít paliativní, mají šanci
na delší život než pacienti, kteří k paliativní péči přístup nemají. Cílem paliativní
péče není smrt přiblížit ani oddálit, nýbrž minimalizovat či zamezit vzniku bolesti,
dyskomfortu a dalších nepříjemných projevů jeho nemoci. Klient je doma. Tam, kde
to zná, má rád a může být obklopen svými nejbližšími.
Péče je zajišťovaná 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu, nepřetržitě je telefonicky
dostupná sestra hospicu.
Všechny tyto služby jsme schopni nabídnout i ve Vaší obci a jejím okolí.
V případě zájmu využijte níže uvedených kontaktů a neváhejte se na nás
obrátit.
Kontakty: Agentura domácí péče LADARA
Nádražní 254/29, Nová Role
Vedoucí provozu – Daniela Buriánková, DiS
Tel: 608 484 242, e-mail: ladaradps@seznam.cz
(Zastupitelstvo obce Děpoltovice na svém zasedání dne 4.12.2019 schválilo
Agentuře domácí péče Ladara příspěvek pro rok 2020 ve výši 5 000 Kč)
Co do kanalizace nepatří
Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby ničí čerpadla
Do kanalizace rozhodně nepatří hygienické potřeby, jako například vlhčené
ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, tyčinky do uší a jiné čistící
textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy,
tvořené plastovými foliemi, které ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru
rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích
odpadních vod. Nefunkční čerpadlo pak může vést až k nebezpečí zatopení
suterénů napojených nemovitostí odpadní vodou!
Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby vyhazujte do nádob směsného
komunálního odpadu
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Tuky ucpávají kanalizaci
Oleje a tuky způsobují v kanalizaci velmi vážné problémy. Tukové částice se při
ochlazení shlukují, vytvářejí hrudky, které pak na sebe nabalují další odpad. Můžou
tak vytvořit uvnitř potrubí sraženinu a zneprůchodnit ho. Hrudky tuku také ucpávají
čerpadla v čerpacích stanicích či poškozují sondy, kterými se chod čerpadel ovládá.
Tuky způsobují problémy i v samotném čistícím procesu, především v biologickém
stupni čištění. To vše s sebou nese další náklady, které je nutné hradit ze stočného,
místo aby se vybrané prostředky využili na investice do rozvoje a obnovy
kanalizačních sítí!
Odpadní tuky sbírejte do plastových láhví či kanystrů a bezplatně
odevzdávejte ve sběrném dvoře, nebo na obecním úřadě Děpoltovice
Zbytky potravin podporují množení potkanů
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, které přispívají k množení potkanů
v kanalizační síti. Velmi nebezpečné jsou zvláště drtiče odpadů, které způsobují
zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky. To
může mít za následek ucpání kanalizační přípojky, jejíž čištění pak musí vlastník
nemovitosti zajistit na své vlastní náklady!
Zbytky potravin vyhazujte do nádob směsného komunálního odpadu, rostliné
zbytky můžete též vyhodit na kompost či do kontejnerů na bioodpad
Chemické látky zabíjejí mikroorganismy
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a
nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají
výrazný negativní na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné
látky, louhy, kyseliny, ředidla apod. I relativně malé množství těchto látek může zcela
zlikvidovat mikroorganismy využívané v čistírnách. Do kanalizace nepatří ani zbytky
koncentrovaných čistících prostředků či léků. Při procesu češtění se plně neodstraní
látky v nich obsažené, které se pak mohou dostat do povrchových toků!
Chemické látky jako ředidla, barvy, ropné produkty a podobně bezplatně
odevzdávejte ve sběrném dvoře
Nespotřebované či prošlé léky odevzdávejte v lékárně
Co dělat, když dojde k ucpání nebo havárii kanalizace?
Volejte centrální vodárenský dispečink 800 101 047
(zelená linka – 24 hodin denně, bezplatné volání) e-mail: dispecink@vodakva.cz
Poplatky za hroby a kolumbária
Poplatky za hroby a kolumbária je možné uhradit na Obecním úřadě Děpoltovice ve
dnech pondělí a středa od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Množství odpadů a náklady na odpady za rok 2019
Komunální odpad
Hmotnost (t)
Odvoz vč. uložení (Kč)
Popelnice 100l + 1 000l
157,57
385 043,84
Kontejnery
173,46
476 387,00
Celkem
331,03
861 430,84
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V porovnání s rokem 2018 se opět zvýšila celková hmotnost komunálního odpadu o
59,19 t s nákladem vyšším o 130 343,84 Kč.
Za kontaminované kontejnery na větve a trávu, které místo do kompostárny Odeř
musela svozová firma odvést na řízenou skládku odpadu díky neukázněným
občanům, zaplatila obec Děpoltovice právě o tyto zvýšené náklady (125 000 Kč)
Separovaný odpad (t)
Papír

Sklo

Plasty

11,756

8,975

8,749

Nápojový
karton
0,256

Kovové
obaly
0,279

Biologický
odpad
6,100

Celkem
36,115

V porovnání s rokem 2018 se zvýšila hmotnost separovaného odpadu z obce o
5,589t (bez biologického odpadu). Za pronájem nádob zaplatila obec 54 992,00 Kč a
na odměnách od firmy EKO-KOM získala za rok 2019 celkem 88 548,00 Kč.
Separovat se vyplácí!
Víte, že se dá třídit i elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Přesto ale mnozí
zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom
obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium.
se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují
tím životní prostředí. Pokud vhodíte drobné elektro do červených
kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí
různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovu
využití.

Ty

Co tedy lze hodit do červených kontejnerů?
 mobilní telefony, vysílačky, navigace
 přehrávače mp3, diskmany, rádia
 notebooky, klávesnice, myši
 baterie a nabíječky
 kalkulačky, budíky
 elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti
 menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu,
rychlovarné konvice aj.
 fény a kulmy, elektrické kartáčky, holící strojky
 žehličky, ruční vysavače
 další spotřebiče do velikosti 40 x 50 centimetrů
Zdroj: ASEKOL

STRÁNKY HASIČŮ
Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji
od neděle přijímá informační centrum IZS
Od neděle 15. 3. 2020 od 9:00 hodin ráno je v provozu informační linka
IZS. Ta bude sloužit pro všechny dotazy v souvislosti s podezřením na
výskyt či šíření onemocnění COVID-19 a pro dotazy ohledně přijatých
opatřeních. Dosud se volající obraceli na informační linky Krajské
hygienické stanice Karlovarského kraje případně na tísňovou linku 112.
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Vzhledem k nárůstu množství dotazů je nutné odlehčit hygienické stanici a na lince
112.
Aktuálně tak mohou obyvatelé Karlovarského kraje využívat v případě dotazů
týkajících se přijatých mimořádných a krizových opatření v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem nových informačních linek. Na dotazy jsou připraveni odpovídat
proškolení operátoři informační linky IZS. K vyhodnocení dotazů je součástí týmu i
hygienik Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.
Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:
950 380 180 a 950 370 180
Informační centrum Karlovarského kraje je v provozu nepřetržitě. V případě
výrazného nárůstu počtu volajících může docházet k prodlení při spojení
s operátory.
Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako
volání do neveřejné sítě 950.
Žádáme Vás, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících
s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112, která slouží
k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob nebo
majetku

I
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz Karlovy Vary
FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně
vyhlášený NOUZOVÝ stav a informuje své členy i veřejnost o tom, že
soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí
státního orgánu v této věci PŘERUŠENY.
STK bude reagovat na vývoj situace a bude kluby včas informovat o
dalších krocích.
Tabulka celkem podzim 2019
KLUB
1. TJ Sokol Štědrá
2. TJ Děpoltovice
3. TJ Karlovy Vary-Dvory
4. SC Stanovice
5. FK SMB Bochov B
6. FK Nová Role B
7. TJ Slávia Krásné Údolí
8. TJ Potůčky
9. TJ SK Kyselka
10. TJ Olympie Hroznětín B
11. FC Nové Hamry
12. TJ Počerny
13. TJ Sokol Sadov

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
11
10
10
7
7
6
6
6
6
6
5
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R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
3
3
4
4
7
7
8
8
8
8
8
9

S
65:25
61:21
57:18
43:20
46:23
34:33
31:41
37:40
29:38
24:40
22:40
25:36
38:45

B
34
34
34
31
30
22
20
19
19
17
17
16
15

P+
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
0

P0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0

14. TJ Sokol Hájek
15. TJ Budoucnost Otročín
16. TJ RZ Abertamy

14
14
14

4
3
2

0
0
0

10
11
12

24:53
17:45
20:55

13
8
7

0
1
0

1
0
1

O změnách termínů jarních utkání vás budeme informovat!
Rozpis utkání Karlovy Vary 2019 A2A – III. třída mužů
15. kolo TJ Děpoltovice – TJ Olympie Hroznětín B Pá 01.05.2020 od 16:30
Předehráno utkání TJ Karlovy Vary-Dvory – SK Kyselka 5:0 (2:0)
29. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
30. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo

TJ Děpoltovice – TJ Potůčky
TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry
TJ Slávia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ SK Kyselka
TJ Počerny – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Karlovy Vary-Dvory
TJ Sokol Hájek – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Sadov
TJ Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Štědrá
TJ Budoucnost Otročín – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Nová Role B
FK SMB Bochov B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SC Stanovice
TJ RZ Abertamy – TJ Děpoltovice

Ne 15.03. 2020 od 15:00
Ne 22.03. 2020 od 15:00
So 28.03. 2020 od 15:00
Ne 05.04. 2020 od 16:30
So 11.04. 2020 od 14:00
Ne 19.04. 2020 od 16:30
So 25.04. 2020 od 14:00
Ne 03.05. 2020 od 16:30
Pá 08.05. 2020 od 17:00
Ne 10.05. 2020 od 16:30
Ne 17.05. 2020 od 14:00
Ne 24.05. 2020 od 16:30
Ne 31.05. 2020 od 15:00
Ne 07.06. 2020 od 16:30
So 13.06. 2020 od 17:00

O ZANIKLÝCH DOMÁCÍCH VÝROBÁCH V KRUŠNOHOŘÍ
Výroba pušek
Ve Vejprtech se od 18. století vyráběly pušky. Zdá se, že tato výroba byla tehdy
inspirována kdysi slavnou a komerčně úspěšnou puškařskou tradicí v Karlových
Varech. První zpráva o vejprtském puškařství pochází z roku 1756, kdy je produkce
pušek uváděna též v Přísečnici a Vernéřově. Seznam průmyslových výrob
v Čechách z roku 1786 uvádí výrobu pušek pouze v Loketském a Žateckém kraji.
K roku 1824 se uvádí výroba pušek také v kovářské. Kolem roku 1860 bylo
puškařstvím ve Vejprtech zaměstnáno 330 osob. Nejvíce zakázek jim dávala
armáda. Tak např. v roce 1861 vyrobila vejprtská továrna pro vojsko 2080 kusů
pušek v ceně 35 360 zlatých. Výroba pušek se ve Vejprtech udržela do počátku 20.
století.
Moje doplnění:
Výroba stříkaček
Firma Flader (Friedrich August Flader) byla založena v roce
1860 v Jöhstadtu (Sasko) a zabývala se výrobou hasební
techniky. V roce 1872 přebírá rodinnou firmu manželka Emilie
Clementina Flader. Ta roku 1882 otevírá závod v Černém
Potoce u Vejprt, kde se vyrábí parní stříkačky. Od roku 1921
vede firmu Hans Flader, který se zaměřuje na výrobu
motorových stříkaček. Největší ohlas je však po přenosných
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stříkačkách s dvouválcovým motorem DKW nazývané Siegerin (Vítězka), která
v srpnu 1925 vyhrála celoněmeckou hasičskou soutěž v saském Freibergu. Jednu
ze stříkaček firmy Flader vlastní rovněž SDH Děpoltovice!

Výroba hudebních nástrojů
Hudební nástroje představují jednu z mála domácích výrob, které přešly z české
strany pohoří směrem do Saska, a nikoliv naopak. Rozsahem výroby však
dominovala saská strana, kde se produkce hudebních nástrojů etablovala zejména
kolem Markneukirchen a Klingenthalu. Na české straně hranic vynikaly Kraslice a
Luby, zdejší výroba však nikdy nedosáhla saského rozsahu. Podle dochovaných
informací se zdá, že nejstarší tradici měla výroba strunných nástrojů, zejména
houslí. Její počátky spadají snad do 17. století, přesná data ovšem nejsou známa.
Je předpoklad, že impuls přišel z Karlových Varů. Až později v 18. století se ujala
výroba dechových nástrojů. V Kraslicích vždy převládala výroba dechových
hudebních nástrojů, v Lubech pak výroba nástrojů strunných. Podle neověřených
zpráv byla roku 1829 v Kraslicích „objevena“ a zrekonstruována první foukací
harmonika. Výroba dřevěných dechových nástrojů, tzv. píšťal, přešla do Kraslic
kolem roku 1780 ze Saska. Kolem roku 1860 již zaměstnávala výroba hudebních
nástrojů v Kraslicích a Lubech kolem 600 dělníků. Pracovali hlavně v zimě, jak
v továrně, tak doma. Dřevo k výrobě houslí a kytar se vozilo hlavně ze Šumavy a
z Tyrolska. Mosazný plech pro dechové nástroje se dovážel z Vídně. Kolem roku
1780 se však udává též užití místního, velmi kvalitního mosazného plechu. Hudební
nástroje se vyvážel do všech zemí Rakouska-Uherska.
Citováno z knihy Za ztracenou slávou západního Krušnohoří od Stanislava Burachoviče

STRÁNKY DĚTEM – POVĚSTI A BÁJE Z PODKRUŠNOHOŘÍ
Čert v Roesslově dvoře
Už je tomu víc než dvě stě let, kdy žil v Mostě bohatý sedlák Roessl. Vlastnil
rozsáhlý dvůr s mnoha polnostmi, utápěl se v nadbytku, ale přesto se mu jeho
majetek stále nezdál dost velký. Své nádeníky pomalu sedřel z kůže, jak krutě
ždímal z jejich práce další peníze pro svou bezednou truhlici. Okolní sedláci i
chalupníci Roessla nenáviděli, ale vystoupit proti němu se neopovážili, neboť bylo
všeobecně dobře známo, že je jedna ruka s pány na radnici. Nezbylo jim než se
nechat nestydatě okrádat a doufat, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě a že na
mizeru Roessla taky jednou dojde.
A Roessl si zatím počínal tak jako každý špatný člověk, který se cítí pevně v sedle.
Tu posunul svévolně mez do sousedova pole, jindy zase bezdůvodně strhl už
z beztak hubeného platu sedřenému nádeníkovi, zkrátka v pekle snad museli mít
pro jeho hříchy zvláštní knihu, aby se tam vůbec vešly.
Když jednou zpupnému sedlákovi zoufalá žena, jíž dal za celodenní práci místo
mzdy koš nahnilých brambor, pohrozila, že si ho odnese čert, jen se rozesmál. „Ať
jen klidně přijde, však my se už nějak srovnáme!“
Čas ale plynul a vše zůstávalo při starém. Pak přišly neúrodné roky. Jedno léto
spálilo nedozrálé klasy slunce, příště zas shnilo polehlé obilí v deštěm rozmáčených
polích. Do kraje se vplížil hlad. Mnozí už vyškrábali poslední zrníčka ze sýpek a do
jara bylo daleko. Zachmuřeně a s těžkým srdcem sahali hospodáři hloub a hlouběji
do pytlů se zrnem připraveným k osevu, až leckteří i tady už dohlédli na dno. Jen
sedlák Roessl byl nadmíru spokojen. Jeho sýpky byly přeplněné ještě z úrodných let
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a on, „známý lidumil“, ochotně prodával všem hladovějícím a potřebným. Ovšem za
cenu, kterou si sám stanovil.
S marným skřípěním zubů přistupoval jeden sedlák za druhým v celém okolí na
nekřesťanské lichvářské Roesslovy podmínky. Než zavoněl ve staveních chléb
z nové úrody, mohli mnozí jít žebrotou a Roessl se nemohl svého bohatství
dopočítat.
V hlubokém sklepě s pečlivě zatemněným malým okénkem, ve světle čadících
voskovic a loučí se s pomocí svých dvou synů už od rána snažil zjistit, jak moc je
bohatý. Hora nespočítaných peněz se však zmenšovala tak pomalu, že chamtivý
Roessl nakonec usoudil, že je zbytečné počítat, když může měřit na míry. Před
půlnocí byly s pečlivým měřením hotovi. Před nimi ležely tři úctyhodné hromádky
stříbrného kovu.
„Ta první patří tobě, Rudolfe,“ rozhodl pečlivý tatíček. „Druhou dáme Lojzíkovi a ta
třetí je moje,“ prohlásil spokojeně. Vtom zaburácela sklepením hromová rána, země
se rozestoupila a z průrvy vyskočil čert. „Omyl, Roessle, to všechno patří mně!“
zachechtal se zsinalému lichváři do tváře a přehodil přes peníze svůj plášť.
Roesslovi a jeho synům snad zdřevěněly nohy a vrostly do země. Stáli jako solné
sloupy, zatímco čert se klidně posadil na svůj plášť a škodolibě je pozoroval. Když
už tam stáli moc dlouho, čert se sedláka s líbezným úsměvem otázal, zda by mu
snad nebylo milejší, kdyby místo peněz odnesl do pekla jeho. Toť se ví, že na další
už Roessl nečekal a zprudka bral schody ze sklepa nahoru po dvou. „Nač ten
spěch?“ volal za ním čert. „Na rozmyšlenou máš dost času. Počkám tady až do tvé
smrti!“
Roessl z toho leknutí onemocněl. Zatímco jeho tělo stravovala prudká horečka,
našlo se pár odvážlivců, kteří se odhodlali nahlédnout okénkem do sklepení. Dole
opravdu seděl na penězích čert a navíc šířil kolem sebe nesnesitelný zápach.
Někteří říkali, že to páchnou nepoctivě vydělané peníze a ne čert, ale všichni se
raději okénku vyhýbali. Kdo se k němu jen přiblížil, tomu z otráveného vzduchu silně
opuchl celý obličej a zachvátila ho stejná nemoc jako starého Roessla. Celé tři
neděle je čertova choroba užírala, než po té době se všichni zas cítili zdrávi jako
rybičky. Jen uzdraveného Roessla lidé nepoznávali. Pravda, lidumil se z něho
zrovna nestal, ale změna k lepšímu byla v jeho chování víc než patrná.
Za čas by si na Roesslovu bývalou lakotu a krutost nikdo nevzpomněl, nebýt pachu
linoucího se stále z podzemí. Sedlák sice několikrát poručil okénko zazdít, ale
všechny jeho pokusy skončily nezdarem. Po několika hodinách se čerstvé zdivo
vydrolilo a dírou bylo vidět pochichtávajícího se čerta.
Prý skutečně seděl ve sklepě až do sedlákovy smrti. Zda však odnesl do pekla
Roessla či peníze, dnes už nikdo neví. Sedláka uložili jeho synové do rodinné
hrobky na mosteckém hřbitově a do sklepení se prý živá duše neodvážila vkročit
ještě dlouho potom, co přestal zápach z okénka zamořovat okolí.
Po nedlouhém čase Roesslův dvůr lehl v plamenech a všechny sklepy zasypalo
zřícené zdivo. A nám tak nezbývá než se o konci příběhu jen dohadovat.
Z knihy Čertova voda od Marty Ježkové
KRUŠNOHORSKÁ KRONIKA PODLE JOSEFA ALOISE NÁHLOVSKÉHO
Krušnohorci a demokracie
Krušnohorská společnost byla postavena na základech, dnes bychom mohli řící,
„raného socialismu“. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. „Raný
socialismus“ má totiž stejné výhody jako „raná zelenina“ … je prostě čerstvý. Teprve
později v přechodu k „rozvinutému socialismu“ začíná logicky zahnívat.
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Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany: malou a velkou.
Každý občan tudíž potřeboval obě dvě. V čele společnosti stál
náčelník, který byl demokraticky zvolen z pěti kandidátů speciální
procedurou. Každý z kandidátů dostal kyj a byli zavřeni
v místnosti, kde byla tma. Ten, kdo vyšel živý, byl zvolen
náčelníkem. Takový náčelník byl ovšem vzápětí obviněn
z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé
je, že ještě než byl popraven, mohl si udělit amnestii. A tak
panovalo obecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. Tak tomu se
říká pravá stoprocentní demokracie. To byly zlaté časy.
Historik Palacký k tomu říká: „Jsou bohužel na světě národy, které
neunesou tíhu vlastní demokracie … a rozloží se zevnitř. Takové národy pak
zaniknou a nic jiného si nezasluhují.“ To bohužel platilo i o Krušnohorcích. Existuje
jediný recept jak toto dilema řešit. Říká se tomu „velký handl“. Prostě vyměnit lidi.
Sto tisíc Krušnohorců za sto tisíc Švédů, padesát tisíc za padesát tisíc Holanďanů
atd. Až bude výměna kompletní. Má to několik výhod. Naši lidé se naučí v cizině
makat a uvědomí si, kde je jejich domov. No, a ti cizinci to tady zatím pěkně zvelebí.
A za deset let provedeme handl zpět.
Krušnohorci a revoluce
Krušnohorci se ve své době slova „revoluce“ přímo báli. Uznávali jedinou politickou
zásadu: „Když máš plné břicho, tak buď pěkně ticho!“ Ale znáte to. Než se nadějete,
koukáte, a už vás něco pálí. Podíváte se blíž a ono je to dobré bydlo.
A tak zhruba v polovině desátého století, kolem roku 948, to začalo v krušnohorské
společnosti vřít. Zjistilo se totiž, že někteří si žijí lépe a jiní zase hůř. Někteří že jsou
bohatí a jiní zase chudí. Ten že má tři osly a pět manželek a onen jenom dva koně a
místo manželek jednu krávu atd. Prostě pomluvy, závist, podrazy, a už se to rozjelo.
Ti chudší se spojili a sebrali všechno těm bohatým. „Všichni na tom budeme stejně!“
– to bylo jejich heslo. „Všichni budeme chudí!“ Bohužel tato krásná idea nedošla
úplného naplnění.
Z některých chudých se díky převratu stali bohatí a z bohatých chudí. Časem vznikla
i nová šlechta, která měla pouze jiný erb, ale způsob života stejný jako ta minulá
šlechta.
A tak se zhruba po dvaceti letech naštvali ti nynější chudí, co dřív byli bohatí, a zase
zabavili majetek novým bohatým, kteří dříve byli chudí. A tak se z nich zpátky stali
bohatí.
To se ovšem nelíbilo těm chudým, kteří okusili, jak chutná moc a bohatství, a tak se
zase spikli a sebrali všechno těm bohatým. Ti se však po čase opět spikli … a tak
vzniklo tzv. „socialistické bludné kolečko!“ A to trvá dodnes. A tak jsme pořád všichni
tak napůl chudí a napůl bohatí.
Krušnohorci a volby
Jediné, co se nám dochovalo z krušnohorských voleb, je ona populární „urna“.
Možná by vás zajímalo, proč se tomu říká „urna?“. Vysvětlení je nasnadě. Protože
se do té nádoby většinou pohřbili veškeré naděje národa. To je jedna z verzí. Dle
druhé verze řekli jednomu kandidátovi: „Když se nevzdáš Kandidatury, skončíš
v urně!“ A taky že jo. Nedal si říct, a tak ho jednoho rána našli s useknutou hlavou.
„Typická sebevražda,“ konstatovala krušnohorská policie, která byla vyhlášená
v celé tehdejší Evropě. Jednou se jeden kandidát stal rovnou obětí urny. Ovšem …
není urna jako URNA.
Pravděpodobně rovněž není pravda, jak uvádí lužický historik Imanuel Wilhelm
Žežulka, že slovo „volit“ je krušnohorského původu. Podle něj je základem tohoto
slova slovní kmen „vůl“. Žežulka sice logicky tvrdí, že když někdo například dělá
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voloviny tak v podstatě „volí“. No … s tím nemůžeme tak úplně souhlasit. I když …
z některých letopisů se můžeme dočíst, že zvolený představitel kmene byl občas
„pěknej vůl“.

V únoru a březnu žily Děpoltovice společenským životem
Masopust se povedl
Společenský život v únoru a březnu hýbal Děpoltovicemi – nevěříte? 29. února vše
zahájila oslava Masopustu. Za velmi příznivého počasí se v 15:00 hodin u
Společenského domu shromáždil hojný zástup masek. Pan starosta všechny
zúčastněné přivítal, aby v závěru své promluvy „úředně“ povolil průvod masek obcí.
Obchůzku provázelo nevázané veselí masek s četnými zastávkami u domů svých
sympatizantů. Ukončením obchůzky opět u Společenského domu vše neskončilo –
veselice pokračovala na sále za hudebního doprovodu skupiny Toníka Pecha a jeho
Old Boys až do večera.
MDŽ – slavit, či neslavit?
Podle mého názoru určitě slavit. Tento den nevznikl proto, aby se ženám dávali
květiny. Možná vhodnější výraz než „slavit“ je „připomínat“. První Den žen se konal
v New Yorku v roce 1909 a v roce 1910, na mezinárodní ženské konferenci
v Kodani, vznikla myšlenka určit celosvětově jeden Mezinárodní den žen. Datum 8.
března pak bylo vybráno podle demonstrace žen v roce 1917 v Petrohradě. OSN
pak oficiálně vyhlásila 8. březen Mezinárodním dnem žen v roce 1977.
A tak se v sobotu 7. března odpoledne sešly ve společenském sále ženy, aby
společně pod záštitou obecního úřadu Děpoltovice, který se rovněž postaral o
dostatečné občerstvení a kytice, oslavily tento významný svátek. Ve velmi příjemné
atmosféře uvítal všechny přítomné babičky, matky, dcery a vnučky pan starosta. O
hudební doprovod se jako obvykle postaral Toník Pech a jeho Old Boys. Že se celá
oslava vydařila, svědčí to, že byl plánovaný čas ukončení oslavy „o něco“
prodloužen.
Sousedská hasičská zábava
Sousedská hasičská zábava, která se měla konat 14. Března, byla odložena na
základě vyhlášení nouzového stavu v České republice.
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen Tetra (hnědá),
Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý). Dále slepičky Green Shell, typu
Araukana
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 až 215 Kč/kus
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 v Děpoltovicích u dětského
hřiště v 11:00 hodin
Slepičky si můžete objednat na níže uvedených telefonních číslech
Informace: Pondělí až pátek od 9:00 – 16:00 hodin
Tel: 601 576 270 a 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)








TRASA Č.18 NOVÁ ROLE
13:00 hod. Nová Role (tržnice na Chodovské ulici)
14:00 hod. Hroznětín (před drogerií Ema)
14:30 hod. Děpoltovice (před OÚ)
15:00 hod. Nejdek (za Albertem u řeky)
16:00 hod. Rotava (tržnice – parkoviště)
16:30 hod. Kraslice (na náměstí T.G.M.)

Prodej 30.4.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18 týdnů cena:140-200 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Kuřice Vlaška a kuřice Modrá
12-18 týdnů
140-200 Kč
Chovní kohoutci
12-18 týdnů
140-200 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1- 3 týdny
90-100 Kč
Moulander (kříženec pižmové a pekingské kachny
1- 3 týdny
90-100 Kč
Husy bílé
1- 3 týdny
160-170 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6-10 týdnů
270-350 Kč
Holokrčky
1- 3 týdny
70-90 Kč
Kalimera (selské brojlerové kuře)
1- 3 týdny
70-90 Kč
Brojlerová kuřata
1- 7 dní
25 Kč
Perličky
1- 6 týdnů
100-150 Kč
Prodej 21.7.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18 týdnů cena: 140-200 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Chovní kohoutci
12-18 týdnů
140-200 Kč
Moulander (kříženec pižmové a pekingské kachny)
1- 3 týdny
90-100 Kč
Husy bílé
1- 3 týdny
160-170 Kč
Brojlerová kuřata
1- 7 týdnů
25 Kč
Perličky
1- 6 týdnů
100-150 Kč
Prodej 9.10.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří:
12-18 týdnů cena: 140-200 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)
12-18 týdnů
140-200 Kč
Chovní kohoutci
12-18 týdnů
140-200 Kč
Výkrmové směsi ke každému druhu drůbeže 10 kg balení
Nutrimix – vitaminový a minerální přípravek pro drůbež
Combisol SE – komplex vitaminu E a selenu
Forticoat NL – komplex organických kyselin

190 Kč
60 Kč
110 Kč
110 Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež OBJEDNÁVEJTE na adrese: Galux Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
Tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158 (NE SMS)
Volejte po – pá 7:00 – 15:00 hod., email: info@prodej-drubeze.cz
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