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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
7. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
7. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 30.9.2015 v 17,00
hodin ve Společenském domě.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Místní program obnovy venkova obce Děpoltovice na období 2015 – 2018
3. Smlouva o výpůjčce č. 560/VP/2015 Ksús Karlovarský kraj, p.o. – obec
Děpoltovice
4. Projednání darovací smlouvy – Biskupství plzeňské – obec Děpoltovice
5. Projednání záměrů na prodej pozemků
6. Různé
Výzva k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012
Kdo jste dosud neuhradil poplatek za likvidaci komunálního odpadu, žádáme vás,
aby jste tak neprodleně učinili.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.
Nejsou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, může obecní
úřad vyměřit poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisním seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů
prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho
občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů dnů před koncem platnosti
stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve
kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.
PŘÍJEM žádostí o vydání OP
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, v 1.poschodí, tel.č.
353 118 444, 353 118 126, 353 118 127, 353 118 129.
PŘEVZETÍ vyhotoveného OP
Přízemí vpravo budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, tel.“č.
353 118 372, 353 118 330.
K návštěvě pracoviště OP a CD lze využít službu elektronického objednání
prostřednictvím internetových stránek magistrátu www.mmkv.cz
Telefonické kontakty na úsek OP: výše uvedená telefonní čísla a telefon
353 118 134, 353 118 135, 353 118 136
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ÚŘEDNÍ HODINY (PŘÍJMOVÉ I VÝDEJOVÉ PRACOVIŠTĚ)
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek

od 08,00 – 12,00 hodin
od 08,00 – 12,00 hodin
od 08,00 – 12,00 hodin

13,00 – 17,00 hodin
13,00 – 14,00 hodin

Vesnice roku 2015 – výsledky krajského kola
Obec Děpoltovice se v letošním roce zúčastnila krajského kola soutěže „Vesnice
roku 2015“. Protože jsme měli
necelý týden na to, připravit povinnou
přílohu k přihlášce do soutěže
a následně se „přichystat“ na
návštěvu hodnotící komise,
nedělali jsme si velké ambice na
úspěch. Spíše jsme chtěli
otestovat své možnosti do budoucna.
A jaký byl výsledek krajské soutěže „Vesnice roku 2015?“
Zlatá stuha – vítěz krajského kola Krásná z okresu Cheb
Obec splnila všechna kritéria stanovená v podmínkách soutěže a krajská komise ji
doporučila do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2015.
Modrá stuha – za společenský život Otročín z okresu Karlovy Vary
Bílá stuha – za činnost mládeže Lomnice z okresu Sokolov
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí Ovesné Kladruby z okresu Cheb
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Valy z okresu Cheb
Dále bylo uděleno několik diplomů, ocenění a čestných uznání. Obec Děpoltovice
získala čestné uznání za péči o veřejné prostranství, které převzal 8.srpna v obci
Krásná starosta Jiří Štikar.
Čestné uznání bereme jako výzvu k našemu dalšímu snažení uspět co nejvýše –
domníváme se že modrá, zelená nebo oranžová stuha by nám docela slušela.
Jenom ještě více chtít!
Podle posledních zpráv se stala obec Krásná také vesnicí roku 2015 České
republiky !!!
Předseda hodnotící komise mj. také řekl:
Krásná je nejzápadnější obcí naší republiky. Lidé se tam vzájemně respektují, mají
se rádi a předávají to dalším generacím. Obec vznikla teprve v roce 1990 a od té
doby udělala obrovský pokrok. Mají vybudovanou veškerou infrastrukturu.
Nejdůležitější jsou ale lidé, kteří jsou šťastni a hrdí na svou obec.
Knihovna Děpoltovice
Říjen – měsíc knihoven
Měsíc říjen je celostátní oslavou, kde knihovny hrají hlavní roli. Knihovnické oslavy
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a mnohé knihovny
vymýšlejí, čím by své čtenáře příjemně překvapily.
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Chodím do místní knihovny již desítky let a někdy
přemýšlím, zda mají místní knihovny v dnešní době ještě
smysl …. Za sebe mohu říci, protože jsem vášnivý
čtenář, že smysl mají.
V čem spočívá důležitost místních knihoven? Jaká je
jejich role? Místní knihovny pro své čtenáře představují
větší volnost, klid a známé prostředí. Prioritou by také
měla být především osoba knihovníka. Knihovník by se
měl stát pro větší část čtenářů osobním rádcem, pro někoho učitelem, pro jiné zase
kamarádem. Jeho činnost je obrazem celé knihovny. Právě knihovník utváří místní
knihovnu takovou, jaká je, nebo jakou ji chceme mít.
Knihovna v dnešní době zastává, tak jako knihovník, podíl na kulturním dění v obci.
Knihovny se stávají komunitními centry přístupnými pro všechny věkové kategorie.
Přínos každé místní knihovny je nejen v dostupnosti knih v místě bydliště uživatelů,
ale hlavně v možnosti pružně reagovat na požadavky čtenářů. I místní knihovny
musejí v dnešní době „bojovat“ o své čtenáře, ale také o místo v kulturním dění
obce, aby jejich pozice byla pevně daná. Své místní knihovně přeji, ať se jí daří.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Mimo odpadů, které lze
třídit do barevných kontejnerů, vznikají
v domácnostech
další
odpady, které je důležité třídit. Ať je to
z důvodu jejich dalšího
využití,
nebo
k omezení
jejich
škodlivých účinků na
životní prostředí. Systém třídění odpadů
je
stanoven
obecní
vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat.
Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním úřadě.
O osudu použitých věcí, které nám dosloužily, rozhodujeme přímo v našich
domácnostech a na pracovištích, kde vznikající odpad vhazujeme buď do košů na
směsný odpad, nebo ho vytřídíme a umožníme tím jeho další využití a recyklaci.
Podívejme se na to co se děje při recyklaci jednotlivých vytříděných komodi
Papírový odpad
Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se
papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující
papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky,
okénka z obálek a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru spočívá v nanášení této
směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její
lisování. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru , protože při nanášení na
síto obsahuje papírovina až 96% vody. Papír se dá recyklovat 5 až 7krát,každou
recyklací se papírenské vlákno zkracuje.
Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí
do stavebních hmot nebo i výroba kompostu a bioplynu.
Odpad z nápojových kartonů
V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První
z nich je v papírnách, protože kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna.
Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír. Rozmixují je ve
vodní lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových výrobků.
Zbylý polyetylen se použije například jako palivo do cementáren, nebo se
zpracovává na další výrobky.
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Druhou možností recyklace kartonů je výroba stavebních a izolačních desek.
V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a při teplotách okolo
2000C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu.
Plastový odpad
Z vytříděných plastů se vyrábí opět celá řada plastových výrobků, je však nezbytné,
aby byly dobře vytříděné. Plasty se v naprosté většině případů recyklují podle
jednotlivých druhů, kdy vzniká tzv. granulát nebo se zpracovávají jako směs plastů,
které se za tepla lisují do forem. Výborně recyklovatelné jsou PET láhve, které se
kromě granulátů používají také na výrobu nových lahví, vázacích pásek nebo
technických a textilních vláken. Z recyklovaných plastů je vyrobena také většina
interiérů aut. Další možností recyklace plastů je výroba tepelných izolací.
Z plastových sáčků, fólií a tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí
alternativního paliva pro cementárny a další provozy, to platí především u plastů
nižší kvality.
Skleněný odpad
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory
energií a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie
60 – 85% tříděného skla. Vsádka je společně s dalšími přísadami tavena při
teplotách 800 – 14000C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nové výrobky.
Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.
CO DO KONTEJNERU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NEPATŘÍ
Elektroodpad (např. televize, ledničky)
Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany apod.
Stavební suť
Pneumatiky, části autovraků
Ořezané větve, shrabané listí a tráva

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.
Klasická secese se ale v architektuře Karlových Varů, přes silnou vazbu lázeňského
města na Vídeň, významněji neprojevila. Příznačnou roli zde hrál charakteristický
konzervatismus prostředí. Přesto zde vznikly takové stavby jakým je kupříkladu Dům
Zawojski na Tržišti, postavený
podle projektu vídeňského architekta
Karla Haybäcka z roku 1897,
Městská spořitelna od karlovarského
architekta Otto Stainla z roku
1905-1906,
nebo
III.lidová
a
měšťanská škola (dnes škola
Dukelských hrdinů) v Moskevské
ulici
z roku
1904
od
karlovarského projektanta Franze
Drobneho. Ten také připravil
v témže roce projekt nových Lázní
císařovny Alžběty (Lázně V). Již ke konci 90.let 19.století a zejména v prvních
desetiletích 20.století je vztah k vídeňskému prostředí stále více narušován
5

příklonem k nacionálně podbarveným stavbách, pro německou většinu příznačnému
říšskoněmeckému okruhu. Ve větším množství se zde uplatňují práce zahraničních,
zejména německých architektů z Lipska, Mnichova či Drážďan. Mohutná stavební
vlna začala obsazovat i nezalesněné části údolních svahů. Množství domů vyrostlo
nad kostelem Maří Magdaleny, na území vymezeném pražskou silnicí a Libušinou
třídou. Na vrchu Tappenberg vyrostla v letech 1910-1912 jedna z hlavních
karlovarských dominant – hotel Imperiál.
Karlovy Vary se tak na přelomu 19. a 20.století, kdy rozvoj lázeňského života a tím i
stavební aktivita ve městě kulminuje, staly lázeňským centrem světového věhlasu a
významu. Půlstoletí rozkvětu lázeňského města ukončily až osudné výstřely
v Sarajevu v červnu roku 1914. Po skončení světové války a po odeznění šoku
místních
obyvatel z přičlenění pohraničního území do
samostatného
Československa, se v průběhu 20.let 20.století výrazněji prosazuje nový směr Art
Deco. Jedním z nejvýznamnějších architektů působících tehdy v Karlových Varech je
Karl Ernstberger, který realizoval v Karlových Varech mimo jiné v letech 1924-1925
monumentální Hotel Loib (nyní Central) na Divadelním náměstí a následující rok
Grandhotel Kaiser Bad v Mariolázeňské ulici. Dalším význačným architektem, který
v Karlových Varech rozvíjel asketicky strohé stavby byl Rudolf Wels. Jeho
nejvýraznější zdejší stavbou je působivý objekt Polikliniky z let 1926-1927 na
dnešním náměstí dr. Milady Horákové. Ve 20 – 30 letech 20.století tak byl
architektonický obraz lázeňské části města citlivě dotvořen.
Památné stromy Karlovarského kraje
117) Nejdek – „Kaštanovník nad Krásnou vyhlídkou“
(obvod 379 cm, výška 18 m)
Nad hotelem Krásná vyhlídka u silnice do Tisové stojí výjimečný strom – nejvýše
rostoucí kaštanovník jedlý v České republice (665 m n.m.). Úctihodný je také
stářím, rozměry a vitalitou. Před více než čtyřiceti lety jej těžce poškodil blesk.
Nepravidelnou korunu tak nese jediná kosterní větev, pozůstatkem druhé je krátký
zetlelý pahýl bez kůry. Unikátní strom byl v roce 2008 spolu se dvěma menšími
kaštanovníky v sousedství odborně ošetřen. Nejdecký strom zmiňuje jako výjimečný
výskyt už J.Sterneck (1938) v práci o květeně Karlovarska. Podíl na přežití
kaštanovníku v této nadmořské výšce má zřejmě příznivé klima nejdecké
vnitrohorské kotliny.
STRÁNKY HASIČŮ
Co dělat při silném větru
 Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo
upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které
mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně
ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se
za silného větru stávají smrtící zbraně.
 Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou.
Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo
v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky,
plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
 Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte
si pozor na vysoké sloupy.
 Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné
poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí
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střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je
průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim
nepřibližujte.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.
Pomáhejte blízkým a nemohoucím, starým i dětem.
Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a
možnosti.
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.

Evropská tísňová linka 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských
státech EU včetně ČR.
V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do
„telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky
integrovaného záchranného systému.
Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní
stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen
v češtině, ale i v angličtině a němčině.
Z mobilního telefonu se dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není
pokrytí signálu vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného
operátora.
Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze
volat i v případě nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
Mohlo by vás také zajímat
Karlovarské oplatky - historie
Už od roku 1856 připomínají tradiční karlovarské oplatky neopakovatelnou
atmosféru slavných lázní. Jejich lahodná chuť zlákala už mnoho slavných osobností
– na lázeňských oplatkách si pochutnával například ruský car Petr Veliký, Wolfgang
Amadeus Mozart či známí básníci J.W.Goethe a F.Schiller.
Ačkoliv oplatky představují jednu z typických specialit Karlových Varů, o jejich
počátcích toho moc nevíme.
Prvním
dokladem
existence
sladkých kulatých oplatek jsou
dochované formy na pečení,
tzv.oplatnice, z nichž nejstarší
pochází přibližně
z 2.poloviny
18.století. Voňavá pochoutka měla
tehdy jen kolem 13 cm v průměru,
už v té době ale byla různě
zdobená. První písemnou zmínku
o karlovarských oplatkách najdeme v průvodci po Karlových Varech z roku 1788.
Svědčí o domácí tradici výroby oplatek, která se udržela ještě dalších osm desetiletí,
než tu byla založena první skutečná oplatkárna.
Stalo se tak v 60.letech 19.století, kdy se poptávka po lázeňských oplatkách
rozrostla natolik, že už ji samotná domácí výroba nedokázala uspokojit. Roku 1867
tedy vznikla firma Karl Bayer. U jejího vzniku stála Barbora Bayerová, velká
milovnice oplatek a zručná pekařka, která dokázala vyrobit neuvěřitelně křehké
těsto. Pod jejíma rukama se firma utěšeně rozrůstala. V úspěšném tažení dále
pokračoval její syn a vnuk, důkazem čehož byla i mezinárodní ocenění, například
na světové výstavě v Paříži. Karlovarské oplatky se vyvážely do celé řady
evropských zemí a firma se stala dokonce výsadním dodavatelem oplatek na
císařský dvůr v Německu a Rakousku-Uhersku.
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Své čestné místo na výsluní popularity potvrdily lázeňské oplatky s koncem
19.století – počet oplatkáren vzrostl oproti roku 1888, kdy jich bylo v Karlových
Varech pouze 8, na 22 v roce 1904. Výroba oplatek pokračovala nepřetržitě jak
v období mezi válkami, tak i po roce 1945. Tradiční karlovarskou pochoutku si téměř
v nezměněné podobě můžete při procházce po Karlových Varech vychutnat i dnes.
Téměř 150 let jsou křehké oplatky nerozlučně spojeny s našimi největšími lázněmi a
snad žádný návštěvník si nezapomene odvézt alespoň jedno balení s sebou domů.
STRÁNKY DĚTEM
Strážci, ochránci a duchové našich hor
Pelíšek (Český ráj)
Před dávnými dobami žil v Prachovských skalách neposedný skřítek. Jmenoval se
Pelíšek. To proto, že rád pobíhal po celém Českém ráji a jednou se usídlil tuhle,
potom zase támhle. Pokaždé si stavěl jiné pelíšky, měl jich v celém kraji snad tucet.
Rád pomáhal všem svým kamarádům, ale občas také vyvedl nějakou taškařinu,
které se potom celý den smál.
Nejčastěji jste ho mohli potkat právě v náručí Prachovských skal v jeskyňce. Tam
měl krásný výhled do Krkonoš, Jizerských hor, na Kozákov a na Bezděz.
Jeho největší pýchou byla zahrádka, ve které pěstoval spoustu květinek. Ty mu
věnoval sám moudrý Krakonoš. Léčivé mateřídoušky a kontryhely sbíral na čaj. Na
jaře pečoval u potůčku o sněhobílé bledulky a konvalinky, jasně žluté upolíny a
blatouchy. Přes léto vykvétala vzácná astra chlumní a na podzim zbarvily zahrádku
jedovaté fialové ocúny. To byla podívaná!
Jednoho dne se však Pelíšek vrátil domů, a když spatřil svojí zahrádku, dostal velký
vztek! Květinky vytrhané, tráva pošlapaná! „To tedy ne!“, rozzlobil se Pelíšek, „moji
zahrádku mi nikdo ničit nebude! Jen až zjistím, kdo to udělal!“ Jeho hněv se nesl
údolím jako nekonečná ozvěna mezi skalami.
Večer se Pelíšek nenápadně připlížil pod okna vesnického hostince a naslouchal
hlasitým hovorům. „Pánové, teď vám povím něco, o čem nevíte! Zdejší rytíř Čéč nás
zve na svoje panství! Prý má něco, co ještě nikdo nikdy neviděl!,“ prohlásil menší
muž. Druhý , větší, vstal od
stolu, a řekl: „Vždyť už to ví celý
kraj! Rytíř Čéč získal někde
velmi krásné květiny a chce se
jimi pochlubit!“ Všichni se
rozesmáli: „Jinak by nás na hrad
nezval!“ To Pelíškovi stačilo. „Ta
nespravedlivost, o kterou nyní
pan Čéč opírá svoji slávu, musí být přece spravedlivě potrestána!“
Tu noc měl Pelíšek napilno. Pobíhal po kraji sem a tam a chytal do váčku světlušky,
které mu slíbily pomoc. Přes den je ještě, aby neulétly, spočítal. Jakmile se setmělo,
šel Pelíšek na hlavní cestu, která vedla do Čéčova panství. Měsíc už stál vysoko na
nebi, údolím se neslo houkání sov. Tu však noční klid přerušilo blížící se koňské
spřežení. „Už jede, už přijíždí,“ zaradoval se Pelíšek, „teď máte, světlušky, cestu
volnou.“ Světlušky vylétly a rozžhly svá světýlka podél cesty. Pelíšek rychle utíkal
k
rybníku a nezapomínal pokládat malá světýlky na trávu. Poslední světlušky, ty které
nejvíce svítily, vzlétly nad rybník. Tak byla pro pana Čéče přichystána osvícená
cesta až do rybníka.
Pelíšek se schoval do rákosí a netrpělivě čekal. Rytíř Čéč marně natahoval ruce po
zářivých světýlkách. Jak rád by je měl doma, na své nové zahrádce! Vůz sjel z cesty
a přímo do rybníka. Pelíšek už jenom slyšel, jak pan Čéč kleje na celý na celý svět,
jak se zlobí i na ty malé světlušky. Pelíšek se rozesmál tak, že pan Čéč rázem
pochopil, kdo mu tuto cestu přichystal. Do tiché a klidné noci zaznělo Pelíškovo
ponaučení: „Nerabuj přírodu, nechceš-li mít škodu!“ Tuto větu si již pan Čéč
pamatoval až do konce svého života. Vylezl z rybníka, třásl se zimou. Na cestě
zahlédl Pelíška a zavolal na něj: „Pojď, já ti všechny květiny vrátím.“ „Nechte si je,
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pane, ale starejte se se o něj tak dobře, jako já,“ odvětil Pelíšek a odešel do své
jeskyně. Ráno se Pelíšek rozhodl, že půjde ke Krakonošovi. Ten mu věnoval nové
květinky. A v Prachovských skalách opět zářila Pelíškova zahrádka, které už nikdy
nikdo neublížil.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů – podzim 2015
Podzim 2015
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo

TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Sokol Chyše B
FK Nejdek B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – 1.FC Karlovy Vary B
SK Kyselka – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov n.Teplou

SO 26.9.16:30 hod.
SO 03.10. - 10:30 hod
SO 10.10. - 16:00 hod.
NE 18.10. - 15:00 hod.
SO 24.10. - 15:00 hod.
SO 31.10. - 15:00 hod.
SO 07.11. - 15:00 hod.

13.kolo TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice 4:3
Branky: Václav Belbl 2, Karel Hubálek
ŽK 1:1, 60 diváků
1.kolo TJ Děpoltovice – Baník Pila 2:3
Branky: Daniel Hertl, Ondřej Čech
ŽK 1:3, ČK 1:1, 60 diváků
2.kolo TJ Děpoltovice – Jiskra Březová 3:1
Branky: Roman Ruber, Roman Höfler, Ondřej Čech
ŽK 4:0, 40 diváků
3.kolo KSNP Sedlec – TJ Děpoltovice 6:1
Branka: Karel Hubálek
ŽK 0:0, ČK 1:0, 29 diváků
4.kolo TJ Děpoltovice – Ajax Kolová 1:2
Branka: Václav Belbl
5.kolo TJ Stružná – TJ Děpoltovice 5:1
Branka: Tomáš Košťál, 44 diváků
TABULKA 2015/2016
1. TJ KSNP Sedlec
2 TJ Čechie Dalovice
3 FK Ajax Kolová
4 TJ Baník Pila
5 TJ Stružná
6 TJ Vojkovice
7 1.FC Karlovy Vary B
8. SK Božíčany
9. FK Nejdek B
10. TJ Jiskra Březová
11. TJ Sokol Chyše B
12. TJ Slavoj Bečov n. Teplou

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9

5
4
4
4
3
2
3
3
3
2
2
1

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

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

25:16
28:5
16:9
19:16
19:10
16:11
19:17
17:16
14:28
17:15
13:23
13:24

15
14
13
12
11
9
9
9
9
6
6
5

13. TJ Děpoltovice
14. SK Kyselka

6
6

1
0

0
0

5
6

11:21
9:25

3
0

Semifinále okresního poháru
TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice 2:2
Branky: Tomáš Košťál, Lukáš Koteš
Pokutové kopy 2:4 (Martin Kolitsch, Michal Křehlík)
ŽK 1:2, 35 diváků
Letní skokové závody
Letní skokové závody, které se konaly ve dnech 15. a 16.8.2015 jsou tradiční akcí
jezdeckého klubu Pegas.
Parkurové závody zvou každoročně na spoustu disciplín, včetně divácky zajímavého
skákání v maskách, a na bohatý program a pestrý doprovodný program. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce.
Ten nabídl něco každému, a nejenom milovníkům koní. Děti si mohly nechat
pomalovat obličej nebo se zúčastnit tvořivé dílničky s koníkovou tématikou, pro
vyřádění jim byl k dispozici skákací hrad, trampolíny, kolotoč nebo mohly vyzkoušet
na vlastní kůži to, co se dělo na kolbišti a svézt se i na poníkovi.
Dospělákům se míchaly drinky nebo na ně čekal bazének plný matlavého blátíčka,
který zval k zápasení. Ukázka dogdancingu nebo těžkého tahu s koňmi nadchla
všechny přítomné.
Na kolbišti se mimo jiné
také představil velmi nadějný mladý
jezdec Daniel Pospěch,
který reprezentuje domácí stáj JK
Pegas Děpoltovice nejen
jinde po Čechách, ale dokonce na
mistrovství Evropy. Doma
startoval hned s několika koňmi a
v různých kategoriích.
Letní skokové závody se konaly za spolupráce s městem Nová Role a obce
Děpoltovice a účasti zástupců partnerské obce Rittersgrűn.
Loučení s prázdninami
V sobotu 12.září pod záštitou Svazu žen a obce Děpoltovice byl uspořádán zájezd
dětí a rodičů na hrad a zámek Bečov, kde se konal pod názvem „Svatba jako
z pohádky“
svatební
festival
s bohatým programem. Program
celým dnem provázel herec a
moderátor Jan Čenský (princ a
král z pohádek Princové jsou na
draka,
Koloběžka
první,
O
princezně,
která
ráčkovala,
Bylinková princezna, O spanilé
Jašince).
A co bylo k vidění a slyšení ?
Svatební
show
s módní
přehlídkou,
historický
šerm,
kejklíři,
dělostřelba,
hudební
vystoupení a degustace cukrářských výrobků. V podhradí pak ukázky kování a
kovářských technik od mistrů kovářů.
Všem se v Bečově líbilo a i když nestihli vše co celodenní program nabízel, odjížděli
od hradu spokojeni.
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Krátký příběh k zamyšlení
Osel a studna
Jednoho dne spadl starý osel do otevřené studny. Nebohé zvíře brečelo několik
hodin a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že již
nepotřebuje ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat.
Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý popadl lopatu a začal házet, písek i
smetí do studny.
Napřed osel začal hlasitě brečet, ale pak se utišil. Ještě tam hodili pár plných
lopat a pak se farmář podíval do studny. Uviděl něco nečekaného!
Jak lopata s hlínou dopadla
na osla, on ji setřásl a pak tu hlínu a
smetí sešlápl a udusal, aby
se dostal výše. Čím více farmáři na
osla házeli hlínu, tím výše stoupal. Nakonec byl osel ve studni tak vysoko, že
vyskočil ven a odběhl.
Za několik týdnů vypukl na farmě požár a jelikož ve studni nebyla voda, ale jen
hlína, nebylo čím hasit, a tak farmář vyhořel do základů.
Co z tohoto příběhu plyne?
 Někteří lidé na tebe budou občas házet špínu
 Každá potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru
 Můžeme vylézt i z těch nejhlubších studen
 Vše dobré i špatné se nám vrátí
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