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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
I starosta je obyčejný člověk
Nemají to jednoduché, starostové. Můžete namítnout, kdo to
má dnes jednoduché? Ale dovolte můj pohled z vlastní
zkušenosti.
Když něco nejde, může za to starosta. Například je neděle
večer, přijde bouřka a nejde elektřina. Starostovi drnčí telefon.
Starosto, co se děje, udělej s tím něco! Jsou rozbité silnice. Starosto sežeň peníze
na opravu (jenže komunikace třeba není obecní, ale krajská či jiného vlastníka). A
když se někde zavře prodejna, může někoho napadnout, že by starosta mohl klidně
dopoledne prodávat. Stejně nic nedělá, že? A je toho mnohem víc, ale jako příklad to
stačí.
Že musí pokud možno zvládnout všechna nová nařízení jako je GDPR a všemožné
další zákony, nehledě na to, že na malých obcích musí být starostové skoro
poloviční právníci, technici či ajťáci, již tolik někteří na zřetel neberou.
Starosta je ale také člověk. Doma má rodinu, možná psa a kočku. Dokonce také
jako všichni jezdí na dovolenou, pořídí si třeba nové auto, opravuje byt či dům
(někdy s obavou, že si to určitě ze své funkce někde domluvil).
Mnohdy se setkávám s názorem, že o všem v obci rozhoduje starosta a zapomíná
se na to, že v obci existuje také zastupitelstvo obce a obecní úřad. Chtěl bych zde
proto velmi stručně připomenout kompetence, které jednotlivým orgánům náleží
v rámci naší obce (čerpáno ze zákona o obcích č 128/2000 Sb.)
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní
zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za
hospodaření s obecním majetkem. Zastupitelstvo obce může jako své pomocné
orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní.
Pravomoci obecního zastupitelstva (mimo jiné)
 schvalovat program rozvoje obce
 schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku
 zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je
z funkce
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních
úkonech (mimo jiné)
 nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce
 poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši
nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce
 poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským
sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým
osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminalistiky a ochrany
životního prostředí
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uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových podle smlouvy o
sdružení, jehož je obec účastníkem

V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce, je zastupitelstvu obce
vyhrazeno (mimo jiné)
 vydávat nařízení obce
 projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy
zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce
 stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních
složkách obce
 přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem
v samostatné působnosti a komisemi
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní předpis
jinak.
Starosta
Starosta je jednočlenným orgánem obce, který zastupuje obec navenek. Starosta
rovněž v omezeném rozsahu vykonává funkci rady obce (rada obce se nevolí tam,
kde má zastupitelstvo obce méně než 15 členů).
Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci:
 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok
 pokud v obci není tajemník obecního úřadu, pak za obec plní úkoly
zaměstnavatele (zejména uzavírá a ukončuje pracovní poměr se
zaměstnanci obce a stanoví jim plat) a také zabezpečuje výkon přenesené
působnosti obce
 může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku
 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci, kde není tajemník obecního
úřadu
 svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce
 spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení
zastupitelstva obce, také podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání
zastupitelstva obce
Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, může starosta provést jen po
jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od samého počátku
neplatné.
V rámci pravomocí rady starosta připravuje starosta návrhy pro zasedání
zastupitelstva obce a zákonem o obcích je mu vyhrazeno:
 zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
 kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
 ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
 schvalovat účetní uzávěrku obce a další
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Zástupcem starosty je místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti. V té době vykonává všechny úkoly, které přísluší ze zákona
starostovi.
JK
Obecní úřad



Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce
zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
 plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada
obce (pokud je)
 pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 vykonává státní správu s výjimkou výkonu těch věcí,
které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních
komisí
zřizuje na veřejně dostupném místě úřední desku

Oprava místní komunikace Mezirolí – rekreační oblast Děpoltovice
Od 25.8.2019 do 30.9.2019 bude probíhat oprava místní komunikace Mezirolí –
rekreační oblast Děpoltovice, kterou provede firma Strabag, a.s., která zvítězila ve
veřejné soutěži z nabídkovou cenou 2 021 789,44 Kč bez DPH.
V průběhu opravy bude v některých dnech komunikace uzavřena a v ostatních
dnech průjezd komunikací v tomto období bude omezen a sjízdný pouze na vlastní
nebezpečí. Uzavření komunikace bude označeno dopravním značením.
Poplatek za komunální odpad 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný do 30. června 2019. Poplatek
činí 500 Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu a 700 Kč za nemovitost pro
rekreanty. Poplatek je splatný jednorázově a je možné jej uhradit hotově v kanceláři
obecního úřadu Děpoltovice a nebo na účet obce – č.ú. 16228341/0100. Jako
variabilní symbol uvádějte vždy popisné nebo evidenční číslo a do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno.
Zákaz odběru povrchových vod trvá
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a
stavební úřad, jako vodoprávní úřad vydal dne 12.08.2019
zákaz odběru povrchových vod z vodních zdrojů. Zákaz se
vztahuje na celá povodí následujících vodních toků:
Borský potok, Lučinský potok, Lužecký (Děpoltovický) potok,
Sadovský potok a Vitický (Dalovický) potok.
Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené
ve veřejném zájmu.
V případě příznivých hydrogeologických poměrů a na základě podnětu správce
povodí, kterým je Povodí Ohře, s.p. bude zákaz odvolán.
Běžný občan a GDPR
Když v loňském roce vstoupilo v platnost evropské nařízení pod
zkratkou GDPR, (General Data Protection Regulation, čili Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) většina z nás tomu
nevěnovala velkou pozornost, neboť nevěděla, co se pod tímto
názvem skrývá.
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GDPR umožní lépe kontrolovat, jak instituce nakládají s informacemi, které jsou jim
sděleny. Příkladem jsou údaje poskytnuté pro vyřízení slevových a klubových karet,
s nimiž pracuje řada obchodních řetězců.
Znáte ty situace, když vám najednou zvoní telefon, na druhé straně se ozve
nežádoucí hlas telemarketingu a vy po rychlém položení jen marně přemýšlíte, kde
mohli přijít na vaše jméno a číslo? Přesně to by se již nemělo dít. Ano, nějaký
obtěžující telefonát jistě může přijít, ovšem pokud se tak stane, měli byste vědět,
odkud vítr vane.
Pětadvacátým květnem 2018 počínaje si už při vyplňování žádosti o slevové kartičky
můžeme přečíst, že řetězec chce naše údaje použít i pro obchodní a marketingové
účely, takže „nedostaneme slevu zadarmo“ …
Už dopředu zkrátka budeme vědět, do čeho svým dobrovolným a srozumitelným
souhlasem jdeme. A to je jedině dobře. Toto však neplatí u smluvních vztahů, když je
souhlas nadbytečný tam, kde je osobní údaje nutné zpracovávat pro splnění účelu
smlouvy, například při zakládání účtu v bance.
Hlavní výhodou GDPR pro běžné občany je tedy obecné posílení jejich práv
v oblasti přístupu k jeho osobním údajům. Konkrétně pak přináší dva nové instituty,
jimiž je právo na výmaz a právo být zapomenut.
Právo na výmaz osobních údajů znamená, že každý může požadovat po zpracování
výmaz svých osobních údajů, protože:
 byly zpracovány v rozporu se zákonem
 nejsou nutné pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty
 byl souhlas s jejich zpracováním odvolán a další důvod chybí
 byly zpracovány bez udělení souhlasu k jejich poskytnutí
 nebyl udělen souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů nezletilého
 tak stanovila právní povinnost vyplývající z právního předpisu
 Právo být zapomenut navazuje na výše zmíněný institut, protože umožňuje
vymazat veškeré odkazy na osobní údaje občana a jejich kopií směrem do
minulosti.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Změna firmy svozu a odstranění komunálního odpadu od července roku 2019
firma, která bude každý čtvrtek zajišťovat svoz
směsného komunálního odpadu
Provozní doba sběrného dvora Nejdek pro občany obcí Děpoltovice a Nivy:
Po
6:00 – 14:30 hod.
Út
6:00 – 14:30 hod.
St
6:00 – 18:00 hod.
Čt
6:00 – 14:30 hod.
Pá
6:00 – 14:30 hod.
So
8:00 – 12:00 hod.
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Sklo je nesmrtelné
Sklo je materiál, který nás doprovází už několik staletí. Používáme ho vlastně pořád:
sklo je v oknech a dveřích domů, v automobilech, jsou z něj skleničky i varné
nádobí, televizní obrazovky, monitory počítačů, zrcadla, umělecké předměty i
žárovky. Spolu s papírem a kovy patří sklo k tradičně sbíraným a recyklovaným
materiálem.
Dobré vlastnosti skla jsou z hlediska odpadů vlastně nevýhodami. Když skončí
skleněná lahev někde
v příkopu nebo nevytříděná na skládce
s ostatním odpadem, nic
se nestane. Může zůstat na místě
desítky a stovky let, aniž
by se na ní něco změnilo – maximálně
se rozbije na střepy. To je
vlastnost, která těší hlavně archeology.
Ale těší to také nás?
Každý člověk ročně vyhodí do komunálního odpadu 9–18 kilogramů skla, což je 79% celkového množství odpadu. To je 90-180 tun skla ročně, které by bylo dobré
vrátit do skláren k recyklaci. Když vyhodíte sklo do příslušného kontejneru, zajistíte
mu vlastně nesmrtelnost – může se recyklovat a znovu sloužit.
Pokud ho vyhodíte do kontejneru na směsný odpad (tedy do popelnice), skončí sklo
na skládce a už nikdy nebude k užitku.
Co do kontejneru na sklo nepatří
 Porcelán – v kontejnerech na sklo se často objevují hrnečky a talíře
z porcelánu. Jde však o dva naprosto odlišné materiály: sklo je roztavený
písek, porcelán a keramika je vypálená hlína
 Drátosklo – skleněné tabule se zalitou drátěnou mřížkou jsou velmi pevné,
ale běžnými způsoby se recyklovat nedají – nelze oddělit sklo a kov. Pokud
takovou tabuli potřebujete vyhodit, dejte ji do kontejneru na velkoobjemový
odpad nebo ji odvezte do sběrného dvora.
 Varné sklo – výrobky z varného skla jsou vyrobeny ze speciálního skla, které
není možné recyklovat běžným způsobem. Dávejte je proto do kontejneru na
směsný komunální odpad, případně do sběrného dvora
 Monitory televizí a počítačů – jsou také vyrobeny ze speciálních skel
s příměsemi těžkých kovů. Navíc mají zevnitř nanesenou vrstvičku
luminoforů, a ty by se neměli dostat do životního prostředí. Pokud
potřebujete vyhodit televizi nebo monitor, odvezte je do sběrného dvora.
 Zrcadla – na sklo je nanesena kovová vrstva, která dělá zrcadlo zrcadlem.
Vrstvu nelze ze skla sundat, a proto ho není možno recyklovat. Patří proto do
popelnice nebo do sběrného dvora.
 Automobilová skla – skla jsou vyrobena tak, aby se netříštila při nárazu. Mezi
dvěma plochami skla je zalisována plastová folie, která případné střepy udrží
pohromadě, aby se nerozlétly. Měla by se proto odevzdat v servisu nebo ve
sběrném dvoře.
 Lahvičky od léčiv – přestože jsou vyrobeny z běžného skla, mohou
obsahovat nebezpečné látky. Odevzdávejte je spolu se starými léky
v lékárnách.
 Zářivky a výbojky – mají v sobě zařízení, obsahující těžké kovy (hlavně rtuť),
a jsou proto považovány za nebezpečný odpad. Když je snímáte, snažte se
je nerozbít a odvezte je do sběrného dvora.
(pokračování příště)
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STRÁNKY HASIČŮ
Podzimní pálení listí přináší zvýšené riziko požárů
Díky pálení listí, klestí či odpadu v rámci podzimních prací nebo plošnému
vypalování starých suchých porostů, dochází každoročně ke vzniku
požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na
majetku.
Pálení biologického odpadu lze provádět za
podmínek stanovených jednotlivými obcemi
(nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.)
jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách
za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a
prostředků na prvotní hasební zásah.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte
tato pravidla:
 ověřte si, zda pálení biologického odpadu vaše obec neomezuje, případně
zcela nezakazuje
 velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely v době,
kdy je na místě přítomen dozor
 při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň
uhaste
 místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na zeminu
 místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
 místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně
 po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte
 příjezdové cesty vedoucí k místu spalování nesmí být zataraseny
 spalování klestí či odpadu lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů
 osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena
Hasící přístroj v domácnosti
Hasící přístroj by měl být umístěn na snadno dostupném místě. Můžete se setkat
s různými typy, které se liší účinnou látkou (hasivem), jsou tedy vhodné k hašení
různých hořících látek:
vodní
pěnové
sněhové práškové
plynové
benzín, nafta, olej
nevhodné
výborně
dobře
výborně
dobře
elektrický rozvaděč
nesmí
nesmí
výborně
výborně
dobře
knihy, archivy
dobře
dobře
omezeně
dobře
nevhodné
hobliny, piliny
výborně
výborně
nevhodné nevhodné nevhodné
počítače,video,
nesmí
nesmí
dobře
nevhodné
dobře
televizor
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
14. kolo
TJ Potůčky – TJ Děpoltovice
2:5 (1:2)
Branky: Ondřej Čech 2, Jindřich Pachta, David Trefil, Dominik Javorský
Rozhodčí: Jan Sakač, 45 diváků
1.kolo
FC Nové Hamry – TJ Děpoltovice 0:2 (0:2)
Branky: Ondřej Čech, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 3:0, 150 diváků
2.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Slávia Krásné Údolí 4:0 (2:0)
Branky: Jindřich Pachta 2, Ondřej Čech, Jakub Slejška
Rozhodčí: Marian Varga, ŽK 1:1, 70 diváků
3.kolo
SK Kyselka – TJ Děpoltovice 1:4 (1:2)
Branky: Marcel Verebely, David Trefil, Pavel Bičaník, Jindřich Pachta
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 2:1, 25 diváků
Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

S
14:1
15:3
17:4
15:4
8:13
12:7
14:11
13:12
11:10
7:12
6:13
6:10
5:15
6:18
8:21
10:13

B
12
12
10
9
7
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
2

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

Rozpis utkání Karlovy Vary 2019 A2A – III. třída mužů
4. kolo TJ Děpoltovice – TJ Počerny
Ne 15.09.2019 od 16:30
5. kolo TJ Karlovy Vary-Dvory – TJ Děpoltovice Ne 22.09.2019 od 15:00
6. kolo TJ Děpoltovice – TJ Sokol Hájek
Ne 29.09.2019 od 16:00
7. kolo TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice
So 05.10.2019 od 13:00
8. kolo TJ Sokol Štědrá – TJ Děpoltovice
Ne 13.10.2019 od 12:30
9. kolo TJ Děpoltovice – TJ Budoucnost Otročín Ne 20.10.2019 od 15:30
10. kolo FK Nová Role B – TJ Děpoltovice
Ne 27.10.2019 od 14:30
11. kolo TJ Děpoltovice – FK SMB Bochov B
Ne 03.11.2019 od 14:00
12. kolo SC Stanovice – TJ Děpoltovice
Ne 10.11.2019 od 14:00
13. kolo TJ Děpoltovice – TJ RZ Abertamy
Ne 17.11.2019 od 13:30
15. kolo TJ Děpoltovice – TJ Olympie Hroznětín B Ne 03.05.2020 od 16:30
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P0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

KARLOVY VARY - PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY
Josef Mayer, Realistic
Firmu založil kadeřník Josef Mayer (1881 – 1952) krátce po první světové válce.
Roku 1924 představil zdokonalené elektricky vyhřívané
natáčky (vynalezené Karlem Neβlerem roku 1906),
použitelné i na tehdy módní krátké účesy – od „realistické
trvalé ondulace“ pochází obchodní název Realistic. Firma
získala řadu ocenění na světových výstavách a měla
obchodní
zastoupení
v New Yorku, Paříži, Vídni a
v Berlíně.
Po znárodnění ještě krátce vyráběla vysoušeče vlasů a přístroje zdravotnické
techniky, od roku 1953 však přešla na produkci elektrických pecí na vypalování
barev a laků pro porcelánky v okolí. Od padesátých let se továrna rozrůstala o nové
budovy, směrem na jih a na sever od původní dílny. V roce 1961 zde poprvé vyrobili
nezkofrekvenční kelímkovou tavící pec na hliník, roku 1982 se podnik stal součástí
závodů elektrotepelných zařízení Praha. Po privatizaci v devadesátých letech stále
vyrábí průmyslové pece již v moderních halách.
Přehrada Březová
Stavbu přehrady na řece Teplá iniciovalo město Karlovy Vary
po katastrofální povodni v roce 1890. Znalecký posudek
Hydrografického ústavu z roku 1907 navrhoval dvě přehrady,
jako první měla být postavena hráz na Teplé, západně od
obce Březová. Přípravné práce začaly v roce 1911, přerušila
je však první světová války a projekt, zpracovaný příslušným
oddělením Zemského úřadu v Praze, byl dokončen až roku 1928. Architektonickou
část vypracoval na základě soutěže profesor pražské německé techniky Arthur Payr
(1880-1937). První tížnou betonovou přehradní hráz v Čechách postavilo v letech
1931-1935 koncorcium firem Lanna z Prahy a Pittel & Brausewetter z Vídně, strojní
zařízení vyrobily firmy Vítkovické horní a hutní těříctvo a Českomoravská KolbenDaněk. Přehradu zprovozněnou v roce 1937, financoval stát. Hráz délky 229 metrů
(výška nad základem 38,6 metru, šířka v koruně 8,4 metru) sestává z osmnácti
bloků, rozdělených dilatačními spárami, vnitřkem vedou dvě revizní šachty. Krajní
bloky jsou plné, střední přepadová část s pěti otvory nese mostní konstrukci.
Převádějící přes hráz silnici z Karlových Varů do Bečova.
V polovině osmdesátých let 20. století přibyla pod hrází hydroelektrárna. Druhá
přehrada vznikla v letech 1972-1978 na Lomnickém potoce ve Stanovicích. Slouží
k zásobování Karlovarska pitnou vodou a spolu s vodním dílem Březová tvoří jednu
vodohospodářskou soustavu.
(citováno z knihy Industrální topografie-Karlovarský kraj)
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STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Rytíř hrající kuželky
Na vrchu Schottenberg se vypínají věže hradu Freudenstein. Ten měl chránit město
a v jeho sklepeních se razily i slavné tolary. Za třicetileté války byl ale pobořen a
nakonec v jedné jeho věži město ubytovalo horního hlásného.
O Svatojánské noci by tam ale hlásný nenocoval ani za veškeré poklady. Právě
tehdy se o půlnoci hrad zjevuje v celé své mohutnosti, všude září světla a je slyšet
hudba a hlasy. Obyvatele Jáchymova by ani nenapadlo hrad v tuto noc navštívit
nebo se k němu alespoň přiblížit.
Jednou ale jakýsi pocestný, neznalý tohoto jevu, právě v tento čas procházel kolem
cestou do města. Zrovna když míjel zbytky hradu, nebesa se protrhla dlouhým
bleskem a spustil se lijavec. Do věže se nedobouchal, ale v její blízkosti spatřil
schody vedoucí do podzemí. Utíkal se tedy schovat, a protože venku řádila bouře
ustlal si utrmácený na holé zemi, kde byl alespoň v suchu. Spal spánkem
spravedlivých, ale o půlnoci se vyděšen probudil. Slyšel hudbu, lidské hlasy i štěkot
psů. Vystoupal tedy po schodech a s údivem pozoroval, že stojí na nádvoří pevného
hradu a všude se prochází panstvo a pobíhá služebnictvo. Nikdo si ho ale nevšímal.
Jen u vstupu do paláce stál muž v přepychovém rouchu a našeho pocestného
pozoroval.
Nakonec mu pokynul, aby jej následoval dovnitř paláce. Pocestnému se moc
nechtělo, protože měl nohy svázané strachem, ale nakonec byla zvědavost silnější a
on šel.
Muž jej vedl bez jediného až do komnaty, kde stály kuželky. S tázavým pohledem
mu pokynul a on pochopil, že jej onen neznámý mlčky vyzývá ke hře.
Hráli tedy bez jediného slova, jednou vyhrál ten a poté zase onen. Podivné bylo to,
že se pokácené kuželky sami stavěly a koule se vždy vrátila k hráčům. Čas při hře
ubíhal, až muž pokynul pocestnému a ten pochopil, že hra je u konce. Poděkoval
tedy za ochranu před bouří i
hru samotnou a otočil se ke dveřím.
Muž zvedl kouli, kterou hráli
a podal ji pocestnému. Ten ji vzal do
ruky a v ten okamžik se
s hlasitým hromem zablesklo a
překvapený
pocestný
spatřil, že stojí na trávě před hradní
věží. Kouli strčil do torny, a
protože na obzoru již svítalo, vyrazil
k městu. Tam zašel do
hostince, kde vyprávěl svůj zážitek
a aby mu lidé věřili, vytáhl i darovanou kouli. S údivem zjistil, že je z čistého stříbra.
Tak byl odměněn za svou odvahu i hru.
RŮZNÉ
Konec poslance
Před čtyřmi dny poslali ještě telegram českému klubu poslanců na říšské radě,
v němž, jak na schůzi občanského klubu bylo usneseno, vybízeli se čeští poslanci
k nejostřejší opozici proti vládě, a dnes jedou v černých šatech do Vídně vyžádati si
u svého poslance, by je předvedl ministrovi železnic. V novinách objevila se totiž
zpráva, že vláda chce požadovat 230 miliónů na stavby místních drah.
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Tak tedy jeli do Vídně, aby vymohli pro své městečko místní dráhu, což by
znamenalo velice mnoho pro kapsy členů deputace.
„Jakpak asi vypadá náš poslanec,“ řekl purkmistr Křenek, uřezávaje kus vepřové
pečeně. Pana poslance totiž neviděli od posledních voleb, kdy slíbil jim posádku,
průmyslovou školu, dráhu, vodovod, továrnu na tabák a ještě jiné věci.
Ale po svém zvolení – jak přišel, tak zmizel. Posledně s ním mluvil purkmistr, když
po zvolení vyrovnal v jeho restauraci účet za pohoštění voličů. Potom uplynula celá
řada let, kdy jejich poslanec usínal v parlamentě. A vlády se střídal a jejich poslanec
stereotypně mlčel. Ba bylo to více než pouhé mlčení a bylo v tom příšerně dlouhém
mlčení něco úchvatného. V referátech z říšské nikdy neobjevilo se jeho jméno.
Zmizel v chaosu Vídně, zapadl v bouři politického života a jen vždy prvého dne
v měsíci objevila se jeho ruka v okně parlamentní pokladny a přijala obálku
s dietními penězi, načež muž ten mlčky podepsal poukázku, opustil zachmuřeně
parlamentní budovu a odjel do hotelu Nordwestbahn, Vídeň II, Taborstrasse 74, kde
bydlel po celou tu řadu let. Ministerstva se střídala a opouštěla paláce, ale on klidně
bydlel v Taborstrasse v II. poschodí, a klidně den co den objevoval se v Polanově
klinice ve Steindlgasse 4, u plzeňského Prazdroje, sedával pod obrazem Havlíčka a
mlčel a pil. Plzeňské pivo v nepřátelské Vídni bylo jeho pojítkem s domovem. Byl
dokonalou stráží na Dunaji, zasmušilou vedetou.
„Nějak málo je slyšet o našem poslanci,“ mínil kupec Nejtek. Purkmistr uznal za
dobré se ho zastati. „Huba není všechno, sousede. Práce, to je to pravé. Náš
poslanec není tlučhuba. Je charakter. Slíbil nám posádku, průmyslovou školu,
dráhu, vodovod, továrnu na tabák a tak dále a také to vymůže. To je věcí, panečku,
to nejde tak rychle. Jen strpení. Hlavou zeď nerozboříš, nemám pravdu? Práce
kvapná málo platná, sousede.“
Zatímco jeli, jejich poslanec spal jako obvykle do půl jedenácté, pak se nasnídal a
šel na procházku do Prátru. Z Prátru jel k sněmovně a vstoupil do parlamentní
restaurace. Zpozoroval dnes, že ho to vše nudí. Vypil sklenici plzeňského, načeš šel
do zasedacího sálu a posadil se k svému stolu.
Kolem bylo prázdno. Ministr vyučování odpovídal na nějakou interpelaci stran
zavření české školy a pan poslanec se strašlivě nudil. Počal zívati a odešel do
kuloárů.
Poněvadž v kuloárech byla nějaká schůze polského klubu, uznal, že jest zde
zbytečný, a vyšel z parlamentu. Chodil tak po ulicích a díval se na jídelní lístky,
vyvěšené za okny restaurace. Na Hauptstrasse 7, v hotelu Goldenes Lamm, zahlédl
vyvěšeno menu s francouzskou husičkou se salátem. To ho trochu občerstvilo. Vešel
dovnitř, pojedl s chutí oběd, ale při černé kávě upadl opět v melancholii. Po celou tu
řadu let, co je poslancem, není to nic než nudné potloukání se po nepřátelské Vídni.
Peníze plynou jako voda, dvacet korun denně se utratí lehce.
A když člověk přijde
do parlamentu, hučí to kolem jako
mouchy, člověku se
oči klíží, pomalu usíná – a najednou
k tobě někdo přijde,
vzbudí tě a řekne: „Pane kolego,
buďte tak laskav,
podepište mi tu interpelaci.“ (dotaz
vznesený na člena
vlády, zejm. poslancem v parlamentu)
Jest po klidu. Už se ti
nevrátí sladké snění a ty prcháš
z parlamentu do ruchu vídeňských ulic, potloukáš se bezmyšlenkovitě promenádou.
Někdy chytíš nějakou dámičku a jdeš s ní do bytu. A vyjdeš, ubohý poslanče, zase
do těch ulic nepřátelské Vídně a vlezeš do nějaké kavárny. Mrzutě odhodíš politické
deníky, neboť politika stala se ti pomalu jako poslanci nesnesitelnou, a počneš
probírati obrázkové časopisy. Pomalu se blíží večer. Zvolíš si divadlo, kde dávají
lehkou frašku, nebo operetu, jen aby tě to trochu vytrhlo z nudy politického života.
Melancholické vzpomínky táhly dál hlavou pana poslance při černé kávě. Když se
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pak člověk vrátí z divadla do svého hotelu, má tam různé pozvánky na schůze klubů.
Hodíš to do kamen. Trapná léta, plná nudy! Ne, do parlamentu už se nevrátí! Vyšel
z restaurace a na náměstí sv. Štěpána uzrál v něm velký úmysl. Vzdá se mandátu.
Oznámí to ještě dnes českému poslaneckému klubu. Vsedl do podzemní dráhy a jel
do svého hotelu Nordwestbahn, aby tam napsal své rozhodnutí.
Zde čekalo ho nemilé překvapení, neboť dlela tam již deputace z jeho volebního
místa. Tiskli mu ruce s nazývali ho svým milým poslancem. Chtěl se vymaniti z jejich
pravic, ale oni ho tlačili do kouta pokoje a purkmistr, jenž byl zatím vypil rychle tři
čtvrtky vína, počal mu tykat a říkal, plácaje ho po zádech: „Ty dobře vypadáš, viď, že
nás dovedeš k ministrovi! Jsi chlapík, kluk jako buk!
„Až zítra, přátelé,“ pravil svým mužným hlasem, tím známým hlasem, který se
rozléhal sálem jejich radnice před lety, když jim sliboval posádku, průmyslovou
školu, dráhu, vodovod, továrnu na tabák a ještě jiné pěkné věci. Potom je prováděl
po Vídni a po půlnoci zanechal je v hotelu Wolf Dietrich.
Od té doby zmizela jeho stopa a není známo, kam se poděl. Jeho mandát jest
uprázdněn a máme o jednoho měšťáckého poslance méně.
Jaroslav Hašek – Karikatury
10.4.1911

Nejen kritika, ale také chvála
Moc se mi líbí všechno, co pěkného se udělá v Děpoltovicích. Ať je
to oprava domku nebo výstavba nového, úprava zahrádky nebo
okolí svého domova.
Velice se mi zalíbila úprava kolem obecního úřadu a kostela se
hřbitovem. Je to pěkné, nezvykle udělané, nepřeplácané, zhotovené
s vkusem. Úprava dala panu Zdeňkovi Luxíkovi a jeho synovi
Štěpánovi značnou práci, ale výsledek stojí za to. Také udržovaný květinový
záhonek paní Aleny Krausové je moc pěkný. Ze všeho mám velkou radost.
Dík panu Luxíkovi za to, že vychovává svého syna k pracovitosti, k lásce a ke
všemu pěknému ve své rodné obci a paní Krausové za to že dělá kolem sebe
krásno nad rámec svých povinností.
Soňa Romportlová
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