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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dotace na výměnu kotlů – nejčastější dotazy
1. Kde mohu podat žádost o dotaci?
Žádost o dotaci mohu podat na Krajském úřadu Karlovarského kraje
2. Kdy mohu podat žádost o dotaci?
Po vyhlášení dotačního programu Karlovarského kraje. Předpokládaný termín
vyhlášení programu je v lednu 2016, žádosti se budou přijímat v únoru 2016.
3. Kdo může žádat?
Žadateli mohou být pouze vlastníci rodinných domů či bytových jednotek
v rodinných domech, které jsou vytápěny kotli na tuhá paliva.
4. Na co mohu žádat a čeho se výměna týká?
Výměna se týká jen kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je možno
vyměnit za:
- tepelné čerpadlo
- kotel na pevná paliva (automatické přikládání nebo ruční přikládání
s akumulační nádrží
- plynový kondenzační kotel
- solárně termické soustavy v kombinaci s výše uvedeným zdrojem tepla
- mikro – energetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci
náročnosti budovy úroveň C
5. Kolik peněz dostanu?
- 70 % v případě realizace kotle spalující pouze uhlí
- 75 % v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí a biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle
- 80 % v případě realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu
Dotace může být navýšena o 5 % v případě obcí Karlovy Vary a Otovice.
Maximální výše výdajů (způsobilé výdaje), ze kterých je dotace vypočtena, je
150 000 Kč.
6. Kde se dozvím více informací?
Na internetových stránkách Karlovarského kraje – sekce Evropská unie –
Dotace EU – Operační program Životní prostředí: http://www.krkarlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-zivprostredi.aspx nebo na internetových stránkách Operačního programu Životní
prostředí – sekce výzvy – 16. výzva – základní pravidla pro fyzické osoby:
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty.
7. Je možné již začít s výměnou kotle?
Náklady na realizaci nového zdroje budou způsobilé, tj. žadatel o podporu si je
bude moci „nechat proplatit zpětně“, pokud bude nový zdroj pořízen po termínu
vyhlášení výzvy pro kraje tj. 15.7.2015 a bude uveden v seznamu
podporovaných zařízení.
8. Kde je zveřejněn seznam podporovaných zařízení (seznam
registrovaných výrobků)?
Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí – sekce
výzvy – 16. výzva – Dokumenty: http://www.opzp.cz/vyzvy/16vyzva/dokumenty.
9. Kde seženu energetického specialistu?
Na internetových stránkách http://www.mpo-enex.cz/experti/. Specialista musí
mít alespoň jedno ze dvou možných oprávnění – Energetický audit případně
Energetická certifikace budov.
10. Musím dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), když vím,
že budu realizovat mikro-energetické opatření?
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Nemusím. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek
energetické náročnosti „C“, či lepší, tj. eliminuje povinnost realizovat mikroenergetická opatření.
11. Bude průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) uznatelným
nákladem?
Ano, ale pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky
78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“ či lepší.
12. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?
Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů, do výše 5 000 Kč.
13. Musím mít na výměnu kotle projekt?
Projekt není nutný, ale zvláště u náročnějších výměn ho doporučujeme.
Náklady na projekt jsou způsobilým nákladem.
14. Co vše potřebuji k žádosti?
 Fotodokumentaci nahrazovaného kotle, který byl ještě zapojen na
otopnou soustavu a na komínové těleso.
 Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného
domu/pozemku
 Potvrzení vhodnosti mikroenergetických opatření od energetického
specialisty nebo průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení
o podání žádosti do programu Nová zelená úsporám na zateplení.
15. Musím mít v době podání žádosti již provedenou výměnu?
Nikoliv. Výměnu sice lze provést ještě před podáním žádosti, nicméně
doporučujeme ji provádět až po schválení žádosti radou Karlovarského kraje a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Vámi a Karlovarským krajem.
Kontakty na oddělení grantových schémat:
Jitka Lepešová, tel.: 354 222 414, email jitka.lepesová@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martin Ševic,tel.: 354 222 455, email martin.sevic@kr-karlovarsky.cz
Petra Kroupová, tel.: 354 222 376, email petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel.:354 222 132, email jaroslava.kroupova@kr-karlovarsky.cz
Šárka Ištvánová, tel.:354 222 464, email sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Petr Stoklasa, tel.: 354 222 511, email petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz
Jana Lukášová, tel.: 354 222 263, email jana.lukasova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Linda Zábrahová, vedoucí oddělení
tel.: 354 222 321, email linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru
tel.: 354 222 432, email vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od
1. 1. 2016
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské
průkazy
se
občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od
data vydání dokladu. V případě
změny
některého
údaje
zapsaného v takovém občanském
průkazu (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však přesto
nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv
obecním úřadu s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal
o vydání občanského průkazu.
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V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti,
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude
vybírán při převzetí občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je
povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne,
kdy dosáhl věku 15 let.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od
1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude
možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan
při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí
cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní
poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve
lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let,
občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6
pracovních dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 15 let 2 000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené
lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.
Evidence obyvatel
Lidem, kteří mají místo trvalého pobytu uvedenou adresu ohlašovny (obecního úřadu),
budou na ohlašovnu doručována oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Po
deseti dnech bude i nepřevzatá písemnost považována za doručenou, nabude právní
moci a stane se vykonatelnou. Adresát díky tomu může například promeškat lhůtu na
odvolání a způsobit tak škodu sám sobě.
Chodci budou „svítit“ i za deště
Vidět a být viděn. Známé pravidlo pro řidiče aut začíná platit také pro všechny chodce.
Pokud se mimo obec budou pohybovat za snížené viditelnosti, musejí mít na sobě
viditelné reflexní prvky. Když ne, hrozí jim až dvoutisícová bloková pokuta.
Příslušná novela silničního zákona začne platit poté, co vyjde ve Sbírce zákonů,
přibližně v polovině února.
Co je však důležité, reflexní prvky nebudou povinné jen v noci. Výsledná podoba
zákona stanovila, že chodci se musejí „rozsvítit rovněž za soumraku, mlhy, sněžení či
hustějšího deště. Tedy i ve dne.
Zákon přitom neříká, jak má reflexní prvek vypadat či jakou má mít minimální velikost.
Pro policisty není ani tak důležité, jaký konkrétní reflexní prvek chodec zvolí ke svému
zviditelnění v silničním provozu, ale to, zda bylo dosaženo účelu a chodec je za
snížené viditelnosti viditelný. Za minimum se považují rozměry kvalitního reflexního
pásku, které je třeba umístit nad zápěstí, případně i nad kotník na straně přivrácené
ke středu vozovky.
Loni na silnicích zemřelo 669 lidí, z toho 131 chodců.
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Masopust se vydařil
Počasí jako na objednávku, hojnost masek a dobrá nálada, tak začalo masopustní
odpoledne v Děpoltovicích. Na vůz zvaný „plaťák“ tažený traktorem (doba se mění)
nasedla hudba Toníka Pecha a jeho Old boys. Hlavně ne všichni „Old boys“ by asi
zvládli celou trasu průvodu pěšky. Po úvodní písničce průvod masek v čele s panem
starostou vyrazil směrem k Fojtovu. Se stupňovaným počtem „občerstvovacích
zastávek“ veselí vzrůstalo a
ne všichni se za vozem udrželi. U
mostu se značně prořídlý
průvod otočil a pokračoval zpět
k dolnímu mostu. To se zase
průvod trošku zformoval. Zpáteční
cestu místní komunikací za
potokem se však podařilo absolvovat
jen těm nejodolnějším a
nejméně unaveným maskám.
Všechny cesty vedou do
Říma, ale také do hospůdky U kostela,
kam nakonec dorazili všichni
a kde masopustní veselí pokračovalo
až do večera.
Poděkování patří nejen všem dospělým a dětem, kteří se masopustního průvodu
zúčastnili, ale také těm, kteří průvodu přihlíželi a starali se o povzbuzení účastníků
různými pamlsky a kalíšky dobrého moku. Díky a za rok opět na shledanou!
KNIHOVNA DĚPOLTOVICE
Výroční zpráva za rok 2015
Knihovník: Karolína Guregová
Telefon: +420 353 851 874
E-mail: knihovna@obecdepoltovice.cz
Otevírací doba: pondělí, středa 8:00 – 16:30 hod.
úterý
8:00 – 16:00 hod.
čtvrtek
8:00 – 16:00 hod.
Obec zajišťuje pro knihovnu finance na nákup knih a časopisů. Knihovna je vybavena
počítači pro veřejnost s přístupem na internet.
1. Čerpání rozpočtu
Výdaje
Knihy a časopisy
Služby (Lanius)
SKIP poplatek

19 755 Kč
16 554 Kč
2 651 Kč
550 Kč

2. Výpůjční činnost (srovnání s minulým rokem)
2014
100 / 27
1235
1691
854
580
85
53
119
7
134

Čtenáři / děti
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Naučná literatura
Beletrie
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Časopisy
Akce pro veřejnost
MVS
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2015
91 / 15
1010
1466
727
554
40
23
122
5
54

3. Stav knižního fondu z knihovny Nová Role
Celkem Naučná Beletrie Naučná
literatura
literatura děti
MěK Nová role
1963
205
1043
147
KK Karlovy Vary
1147
143
667
80
Celkem
3110
348
1710
227

Beletrie
děti
568
257
825

Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 5 souborů – 165 knih (z toho zakoupeno 105
nových knih v ceně 16 554 Kč) a bylo odvezeny 2 soubory – celkem 236 knih. Dále
knihovna dostávala soubory knih cirkulačního fondu Krajské knihovny v Karlových
Varech. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno předplatné 10 titulů časopisů.
4. Mimovýpůjční činnost
Příprava velikonoční akce v maskách, bleší trh jarní a zimní, burza knih,
vypouštění balonků s přáním Ježíškovi
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Náklady na odpady za rok 2015
Popelnice
Odvoz (Kč)
143 659,00

Hmotnost
98,58

Celkem

Uložení (Kč
118 041,00

Kontejnery
Celkem

Hmotnost (t)
164,08

Odvoz (Kč) Uložení (Kč)
174 316,00 200 551,00

Skládka SUAS (t / Kč)
20,58
27 334,00

Přestože v níže uvedeném upozornění „Co do kontejneru nepatří“ jsou vyjmenované
odpady, které opravdu do kontejneru nepatří, stále existují občané v obci, hlavně
v rekreační oblasti, kteří upozornění nerespektují.
Na skládku SUAS Chodov je odvážen odpad, který není možno označit jako „čistě
komunální“ a který není možné uložit na skládku v Božíčanech, neboť je nutné jej
přetřídit. Zbytečné náklady na odvoz odpadu!!!
V loňském roce se v kontejnerech nacházely rovněž pneumatiky v nevídaném počtu
186 ks, jejichž likvidace stála obec 11 034 Kč !!!
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
Separovaný odpad za rok 2015
Papír

Sklo

Plasty

7,559

3,550

5,032

Nápojový
karton
0,231
6

Kovové
obaly
0,141

Celkem
16,513

STRÁNKY HASIČŮ
V lednu hasiči rokovali, ale také se bavili
Měsíc leden byl pro hasiče Sboru dobrovolných hasičů docela rušný.
V polovině měsíce se sešli na Valné hromadě, aby zhodnotili svojí
činnost za uplynulý rok 2015 a vytýčili si úkoly pro ten letošní. Přítomní
byli rovněž seznámeni se závěry sněmu svého vrcholného orgánu –
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který proběhl na podzim
loňského roku a jeho usnesením. Z obsáhlého materiálu byly citovány pasáže, které
se týkali zejména nejnižších stupňů Sdružení a to Sborů dobrovolných hasičů měst a
obcí. Bylo poukázáno na to, že drtivá většina obcí má zastaralou techniku a dopravní
automobily a na jejich obnovu není dostatek finančních prostředků. Valné hromady
hasičů se zúčastnil za Okresní sdružení p. Vítězslav Homolka, který přítomné členy
seznámil s činností krajského orgánu i optimistickým výhledem do budoucna. Za
pomoci dotací by mělo postupně docházet nejen k obměně a doplňování techniky a
dopravních automobilů, ale také k výstavbám či rekonstrukcím požárních zbrojnic. Že
by se dočkal i náš Sbor dobrovolných hasičů se svým hasičským automobilem IFA
z roku 1976 a stříkačkou z roku …..? Po schválení usnesení byla ukončena oficiální
část Valné hromady a po tradičním občerstvení gulášem s jedním (tím nemám na
mysli knedlík, ale pivo) nastala volná zábava za produkce domácího hudebního
sdružení Toník Pech a jeho Old Boys. Této neformální části se již rovněž zúčastnily
také manželky, družky, přítelkyně a kamarádky. A tak se diskutovalo až do pozdního
večera.
Týden na to nastal ten velký večer, na který se hasiči připravovali již od prosince –
Hasičská taneční zábava. Za pomoci mnoha oslovených sponzorů a jejich věcných
darů byla připravena bohatá tombola, jejíž výtěžek z velké části vždy padá na
autobus, který vozí každoročně začátkem července hasiče a jejich příznivce (v
případě, že hasiči autobus nenaplní) na tradiční výlet po vlastech českých. Za hojné
účasti „tancechtivých“, proběhl celý večer i část noci úspěšně. Hudba z Kraslic dobře
hrála, tombola se rychle vyprodala a všichni byli spokojeni. Tuto část popisu hasičské
zábavy vím ovšem jen z doslechu od přímých účastníků, neboť tento večer jsem dělal
„kulturní vložku“ na Valné hromadě v Pozorce. Prý třetí hodina nedělní noci to jistila.
No, pamatuji, že jsme dříve někdy končili ještě i déle ……
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů – jaro 2016
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Baník Pila – TJ Děpoltovice
TJ Jiskra Březová – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ KSNP Sedlec
FK Ajax Kolová – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Stružná
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SK Božíčany
TJ Sokol Chyše B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Nejdek B
1.FC Karlovy Vary B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SK Kyselka
TJ Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Vojkovice
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SO 26.03
SO 02.04
SO 09.04
SO 16.04
SO 23.04
SO 30.04
SO 07.05
SO 14.05
SO 21.05
NE 29.05
SO 04.06
NE 12.06
SO 18.06

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

TABULKA po podzimní části 2015/2016

1.
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB
Baník Pila
1.FC Karlovy Vary B
TJ KSNP Sedlec
Čechie Dalovice
FK Ajax Kolová
FK Nejdek B
FK Vojkovice
TJ Jiskra Březová
TJ Stružná
TJ Děpoltovice
SK Božíčany
TJ Sokol Chyše B
TJ Slavoj Bečov n. Teplou
SK Kyselka

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
9
9
9
8
8
8
6
6
4
4
4
4
2
0

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

P
3
4
4
3
4
5
4
6
6
7
8
9
7
11

S
38:22
43:23
37:27
44:23
34:18
41:51
35:30
41:27
28:26
30:37
25:35
30:45
27:52
15:52

B
28
27
27
26
25
24
21
19
15
14
13
12
10
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KARLOVY VARY - HISTORIE OKOLNÍCH OBCÍ
Historii připojování a odtržení městských částí Karlových Varů můžeme datovat od
roku 1553. Tehdy karlovarská radnice začala skupovat
hospodářské dvory kolem města. Tak se staly již od roku 1609
součástí Karlových Varů některé lokality sousedních vsí jako
Tuhnice, Rosnice, Rybáře a další. Většina ostatních samostatných
obcí měla osud podobný Dvorům, které vedl od roku 1850 starosta,
ale bohaté lázně v sousedství neměly o ně při slučování zájem.
Další termín připojování nastal po vzniku I. republiky, kdy byly od 14. dubna 1920
sloučeny s Karlovými Vary Tuhnice, Březová, Dalovice, Drahovice a od 23.srpna 1920
jako pátá obec Hůrky. V roce 1930 přibyly Bohatice, Drahovice, Dvory a Stará Role.
Nelze pochybovat o tom, že připojováním obcí sledovali karlovarští radní prospěch
města. Připojením Tuhnic získalo město statek jako zásobárnu zeleniny, dále
tuhnickou plynárnu, elektrárnu a vodárnu. Drahovice a Březová sloužily zase jako
zahradnictví pro hotely. Z Čankova se vozilo uhlí, z Doubí palivové dřevo. Radní se
bránili připojení chudých obcí, které neměly co nabídnout (Počerny, Rosnice). Při
členění župy Sudety k 1. květnu 1939 vznikly tzv. velké Karlovy Vary, které měly devět
částí. Trvale byly připojeny Rybáře, Doubí a od 1. července 1939 Olšová Vrata. Další
vlna slučování začala k 1. lednu 1975, kdy se připojily Dalovice, Sedlec, a Otovice a
od 1. července 1975 Andělská Hora a Jenišov. Na konci roku 1975 tvořilo Karlovy
Vary 21 městských částí: Andělská Hora, Bohatice, Březová, Cihelny, Čankov,
Dalovice Doubí, Drahovice Dvory, Hory, Hůrky, Jenišov, Karlovy Vary – město, Olšová
Vrata, Otovice, Rybáře, Podhoří, Sedlec, Tašovice, Všeborovice a Vysoká. Tím ale
slučování neskončilo, od 1. 1.1976 se připojila Stará Role a po ní Rosnice, Počerny a
Mírová.
Po roce 1990 se mnohé obce odtrhly. V Jenišově a v Horách o tom rozhodla
referenda, jinde nastaly změny od 24. listopadu 1990. Tehdy se opět osamostatnily
Andělská Hora, Březová, Dalovice, Mírová a Otovice. Všeborovice a Vysoká se staly
součástí Dalovic. O historii těchto obcí bude seriál v dalších číslech DL. Nebude
v něm chybět ani Podhoří, někdejší osada obce Hory, která byla mezi lety 1975 až
1993 městskou částí Karlových Varů. Podhoří zaniklo kvůli Smolnické výsypce
k 1.lednu 1994.
(citováno z Karlovarských radničních listů – rok 2015)
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STRÁNKY DĚTEM
Když jsem přemýšlel, jaké pověsti dětem na této stránce budu citovat v tomto roce,
zvolil jsem pověsti z kraje, kde mám své kořeny – Pošumaví. Těm, kteří jezdí na
zájezdy s hasiči se vybaví zcela určitě některé názvy obcí, které jsme navštívili nebo
jimi alespoň projížděli – Jindřichovice, Kolinec, Velhartice, Zavlekov, Hrádek, Zbynice,
Sušice. Pohádky „Co vyprávěla Pstružná řeka“ napsal Milan Pokorný, rodilý
Šumavan, jeden z nejúspěšnějších spisovatelů západní Šumavy.
Jaroslav Kareš

O vodníku Cejnkovi
Když dorostli na Panském rybníku u Nezamyslic tři synové vodníka Cejnka, domluvili
se mezi sebou. Nejstarší Lipánek převezme tátův revír, mladší Sumeček se odstěhuje
do opuštěného rybníka v Podhrází u Dražovic a nejmladší, po tátovi Cejnek, se musí
porozhlédnout po světě.
Od starostlivé mámy dostal pytel dobrot a od táty potřebná otcovská ponaučení. Krom
toho, aby se vyhýbal tvrdé vodě,
provazům z lýčí, vábničkám
z pentlí nastraženým na vrbách
a vychytralým ženským svodům
taky trochu hastrmanského
zeměpisu.
„Nedávej se po Otavě dolů,“
radil starý Cejnek. „Tam dole
jsou Okounek, Oblázek, Mník a
Línek a ti si svoje hlídají. Spíš
se vydej proti proudu k Sušici.“
Místo pac a pusu dostal
vodnické pocákání pro štěstí a vyrazil.
Další zprávy dostal od žichovického kolegy v řemesle. Starý tatínkův kamarád Úhořík
ho varoval: „Od Čepic k Sušici kralují mokří bratři Škeblička a Střevlička, kolem Sušice
to má zpachtované Potápník se svou ženou Mihulkou a nahoru k řekám Vydře a
Křemelné to má pro svoji rodinu starý bručoun Piskoř. Radši to vezmi někam na
rybníky.“
Naštěstí potkal nafintěné, navoněné, opentličkované šviháky Škebličku a Střevličku.
Pelášili v tvrďácích a červených botkách někam k Malému Boru. Na námluvy. Jsou
tam prý moc pěkná holčičí vodničí dvojčátka, holky jako křemelek. O zeleném světě
a hlavně holčičím potěru měli lepší přehled než Vodnické noviny.
„Heleď,“ povídali kamarádovi dobrácky, „u Dalovic na Čejkovských rybníkách má starý
Parma dvě dcery na vdávání, Rosničku a mladší Běličku. Kdyby nebyly ty dvě žabky
u Boru…“ luskli prsty a významně se uculili.
Od Dobršína to vzal Cejnek proti proudu Pstružnou a od Tedražic namířil stokou
rovnou k rybníku. Parma už na řemeslo nestačil a tak není divu, že kolem rybníků se
pytláci jen hemžili. Rád přijal Cejnkovu pomoc. Mladý hastrman, to se ví, nové koště
dobře mete, pytláky srovnal za pár dnů a porybný si šikovného kluka pochvaloval.
Když po roce požádal o ploutvičku Běličky, byla zakrátko náramná svatba. Bali na ní
čtyři starostové. Všichni, zbynický, čejkovský, hrádecký i tedražický dali svatebním
darem Cejnkovi lejstra, že dobře, spolehlivě a ke spokojenosti obcí vykonával živnost.
Ona živnost vodnická není žádná podvodnická, i když taky dole u dna je práce dost a
dost. Hlídá se rybí potěr a pomáhá jikrám při vykulování. \nahoře musí se odhánět a
plašit pytláky. Hlídat děti, aby se neutopily, nelezly do hloubky a zrádných spodních
proudů. Za větru kontrolovat, zda jsou loďky pevně uvázané u břehů. Čistit vodu od
žabinců, v zimě prosekat led, aby k rybám mohl vzduch. Opatřit kachny a husy proti
škodné, sekat palouček na bílení prádla, udržovat v pořádku čap a včas ho vytáhnout,
kdyby voda povážlivě stoupala. Tisíc takových povinností obnáší řemeslo od rybníka.
Po svatbě starý Parma měl k mladým řeč: „Na svojšických rybnících už dlouho chybí
hospodář. Tam se odstěhujte a dobře si veďte. Tady živnost převezme mladý Štička
s Rosničkou.“
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Tak se Cejnek a Bělička ocitli u Svojšic. Usadili se v kořání stařičkých rozložitých vrb
v rybníce pod lesem. Opatrně, aby lidi na začátek nepolekali, pustili se do správy
zašlých rybníků.
Jednoho dne se na hrázi ozval mocným hlasem pantáta Valenta: „Polezte ven,
čeládko zelená! Však já už dávno o vás vím, chutě sem!“
Cejnkovi zamrazilo ve vodnických zádech. Pantátu nezná, kdoví jaký je. Nerad se
škrabal ven. Pantáta si vodníka napřed pořádně od hlavy k patě prohlédl a to zepředu
i zezadu. Pak se dal do smíchu: Tak ty nám tady vyvádíš ty alotrija? Chlapy
z Vodolenky do potoka naházíš? Kluka šafářova poblázníš jako černá kobyla? A
rybník na návsi nám potají vypouštíš?“ spustil naoko zhurta.
„Ne, ne, to prosím ne,“ vysvětloval zkoprnělý Cejnek. „U té lávky to bylo jinak. Oni
sousedé byli nějak moc veselí, strkali se, kdo přes lávku půjde první do vody popadali.
Já je, prosím, jenom tahal ven, oni by se možná mohli utopit, kdyby padli nešikovně.
A s tím koněm to bylo také jinak. Ten byl pravý, z Břetětic, nádherný vraník. V noci se
utrhl a běhal tady po lučinách, nezkušený, mladý, jankovatý. Ten kluka polekal, když
šel z rande domů,“ bránil se Cejnek. „A na návesním rybníku už taky bude pořádek.
Počkal jsem si na toho pytláka, co upouštěl vodu, aby dostal lépe kapry. Už se nevrátí,
na to vezměte, pantáto, jed.“
Potom Cejnek skočil do vody a vzápětí vyplaval s flaštičkou. Odšpuntoval ji a už
podává pantátovi Valentovi čtyři lejstra. Ten si pošoupl brejličky a pročítal je pěkně
jedno po druhém, řádečku po řádečce.
Nakonec si dal brejličky na špičku nosu a podíval se přes ně. Doširoka se usmál:
„Když je tomu tak, jak je v lejstrech psáno, přijď navečer i s manželkou do hostince
k Tomanovům, ať vás oba představím sousedům a přijmeme řádně do obce.“
Cejnek se večera trošku bál, zato Bělička měla kuráže jako pravá ženská. Otevřela u
hostince dveře a postrčila Cejnka před sebe. Ten ze začátku vykoktal pár slov, jakou
měl trému. Brzy poznal, že sousedé jsou docela rádi. Živnost vodnická tady dlouho
nebyla. Začal proto vysvětlovat: „Potěru se daří dobře. Do Dalovic bych došel pro pár
štik. Proženou občas kapry a ti jsou potom pěkně čilí a zdraví. Pro děti bych zařídil
vodnickou plaveckou školu. Rybník pod zámkem bych na podzim rád viděl vypuštěný.
Pořádně bych ho vyčistil od bláta, žabinců a orobince. Nasadil bych tam zlaté karásky,
byla by to pěkná ozdoba …“
Chlapík vodnická se dostal do ráže. Sousedé přikyvovali a přikyvovali, občas někdo
mocně zabafal z fajfky, Nabídli i kořaličku pro zahřátí, ale kdepak, vodníci jen čistou
vodu a to pouze pramenitou! Cejnkovi i Běličce se dostalo pozvání na nedělní pěknou
pouťovou hodinku. Vždyť bude svatého Jana Křtitele a svojšická pouť je proslavená
daleko široko. Paní Tomanové vůbec nevadilo, že občas musela vzít hadříky zpod
židlí a vyždímat je. Přece každému hastrmanovi kápne tu a tam voda ze šůsku.
Brzy si všichni ve Svojšicích dobře rozuměli. Bělička u máchadle vyslechla všelijaké
ženské povídačky, nad kterými se někdy zasmála, někdy kulila zelená očiska. Cejnek
s čeledíny čistil postupně všechny svěřené rybníky. Odpoledne bylo jinak živo.
Na hrázi čekaly pěkně do dvojřadu seřazené všechny děti ze Svojšic a okolí. A to byla
práce! Místní plavecká škola vzdělávala drobotinu v plavání na prsa, znak, kraulem,
delfínem a čubičkou, učila je skákat šipky, po nohou, po indiánsku, i s kotrmelcem. Na
závěr pak byla velká olympiáda.
Po nocích Cejnek obcházíval a hlídal. Párkrát chtěly lidské vydry zkusit štěstí na lupu.
Jednou jim zařehtal za sehnutými hřbety velikánský kůň bělouš s ohnivýma očima,
jindy utíkali zlodějíčci, co jim nohy stačily, před Hejkalem. Cejnek panečku uměl
převleků a způsobů! Naposledy zkoušeli vodní pych Poberta s Kradaříkem.
Zničehožnic se ocitli po pás ve vodě mezi spletí kořání a něco je táhlo pod hladinu.
Vrby nad nimi zavíraly koruny. Oba propánaboha prosili, aby se vodní pán slitoval. Do
smrti dají rybám vale!
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Přátelsky a kamarádsky se všemi svojšickými žije Cejnek s Běličkou a synkem
Pulečkem dodnes. Puleček mívá dokonce ustláno ve tvrzi v kolébce vystlané měkkou
vodou, aby si pohověl, když je venku sibérie.
Že jste vodníky nikdy neviděli? Ne každému se ukáží. Vědí o nich lidé, kteří dovedou
pozorně poslouchat, co stromy, vítr a voda vyprávějí ……

MÁTE ZÁJEM O PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ?
Nabízíme:
 dynamické zaměstnání
 možnost zvyšování odborné kvalifikace
 30 pracovních dnů dovolené
 možnost uplatnění v různých oblastech policejní práce
 kariérní postup v rámci výkonu služby
 výsluhové nároky a sociální výhody
 příspěvky FKSP na dovolenou a kulturní akce
 příspěvky FKSP na penzijní a životní připojištění
 možnost využívání vlastních rekreačních zařízení (Bublava, Babylon)
 služební příjem při nástupu 17 960 Kč
 po ukončení základní přípravy (jeden rok) služební příjem od 22 000 Kč
Požadujeme:
 věk nad 18 let
 státní občanství ČR
 ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 bezúhonnost
 fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost ke službě
Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
tel.: 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, bílý
a kropenatý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
Děpoltovice 12. března 2016 v 11:00 hod. u obchodu
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po – Pá od 9:00 do 16:00 hod.
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

KUŘICE
ze šlechtitelských programů Hendrix genetics a Dominant
Dovoz zdarma až do kurníku při objednávce na 10 ks a více. Při nižším počtu
jedopravní příplatek 150 Kč.
Špičkové nosnice o snášce 280 – 310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační program
proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě a pseudomoru.
4. - 11.březen
1. - 11.duben
8. - 18.srpen
2. - 9.září
21. - 31.říjen
18. - 25.listpad

Termíny dovozu:
- program Dominant 19-týdnů (před snáškou), cena 190 Kč
- program Hendrix genetics 11-týdnů, cena 130 Kč
- program Hendrix genetics 18-týdnů, cena 180 Kč
- program Hendrix genetics 18-týdnů, cena 180 Kč
- program Dominant 19-týdnů (před snáškou), cena 190 Kč
- program Hendrix genetics 13/14-týdnů, cena 160 Kč
- program Hendrix genetics 18-týdnů, cena 190 Kč

Kuřice je nutno včas objednat. V objednávce uveďte termínový úsek, druh, počet,
adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku obratem potvrdíme již na konkrétní den,
čas dojezdu upřesníme cca 3 dny před rozvozem.
Telefon: 722 162 246, Email: Farmicka.Orlik@seznam.cz
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