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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž o titul vesnice roku
Obec Děpoltovice se opět po pěti letech přihlásila do soutěže o titul Vesnice roku.
Soutěž probíhá ve dvou kolech, a to v krajském a celostátním.
V prvním krajském kole se bude hodnotit například společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství
nebo přírodní prvky. A kdo letos soutěží v Karlovarském kraji?
Z okresu Cheb – Drmoul, Krásná, Ovesné Kladruby, Poustka a Valy, z okresu Sokolov
– Dolní Rychnov a Lomnice a z okresu Karlovy Vary – Andělská Hora, Děpoltovice,
Horní Blatná, Hroznětín, Krásné Údolí, Nové Hamry, Otročín, Sadov a Smolné Pece.
Biologický odpad na břeh potoka nepatří!
Na podzim roku 2013 jsme upozornili občany, že při povodňové prohlídce Vitického
potoka zjistil správce vodního toku navážky biologického odpadu ze zahrádek (tráva,
větve apod.) podél břehu potoka i v jeho korytě. Protože se stejný nešvar objevil i
v letošním roce, žádáme občany, kteří mají své objekty a zahrady poblíž Vitického
potoka, aby tak nečinili, neboť pří větší vodě hrozí splavení odpadu do koryta potoka.
Může pak dojít k zmenšení jeho profilu, případně ucpání a tím vylití vody z břehů!
Aplikace umožní zjistit, jestli je registrace vozidla dokončena
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které lze ověřit, zda
je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, tj. zda vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po
potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné
registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Informace o vozidlech
budou pravidelně aktualizovány.
Knihovna Děpoltovice
Existuje spousta důvodů proč navštívit Krajskou knihovnu Karlovy Vary
1. Čeká vás příjemné prostředí a vždy ochotný odborný personál
2. Vyberete si ze 345 766 knih a 2 393 časopisů a novin
3. Studentům pomůže v orientaci v databázích při přípravě seminárních prací
4. Pro lidi se zrakovým postižením a pro ty, jimž zdravotní handicap znemožňuje
číst tištěný text, má na 3 000 titulů zvukových knih a navíc zásilkovou službu
zdarma
5. Půjčuje filmy na DVD a čtečky elektronických knih
6. Dospělým uživatelům nabízí možnost jazykového vzdělávání v kurzech pro
začátečníky i pokročilé
7. Všem skupinám uživatelů nabízí možnost zvýšení jejich počítačové
gramotnosti a mnoho dalších služeb
Provozní doba
Hlavní budova - Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Pondělí - Pátek
Sobota
09:00 – 19:00
09:00 – 15:00
Tel.: 354 222 888
E-mail: knihovna@knihovnakv.cz
Web: http://www.knihovnakv.cz
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Neděle
Zavřeno

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
OBEC DĚPOLTOVICE
Zastupitelstvo obce Děpoltovice
Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č. 1/2015
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Děpoltovice
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém 4.zasedání dne 6.5.2015 usnesením č
1/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Děpoltovice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
Děpoltovice: u hasičské zbrojnice, u Obecního úřadu, křižovatka u mostu, u
panelového domu, u garáží a u dolního mostu.
Nivy: mostek u Pivních lázní
Kontejnery na biologický odpad rostlinného původu jsou na fotbalovém hřišti a
u trafostanice v chatové oblasti.
Velkoobjemové kontejnery na směsný odpad jsou umístěny na těchto
stanovištích:
Děpoltovice: na fotbalovém hřišti, chatová oblast – u trafostanice, na hrázi,
plocha u bývalé pláže a křižovatka „U Kašťáka“.
Nivy: „U Buby“
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3)

4)
5)
6)

Nádoby na kov jsou umístěny v Děpoltovicích u garáží.
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady – šedé kontejnery
b) Papír – modré
c) Plasty, PET lahve – žluté
d) Sklo – zelené
e) Kovy – šedá uzavřená nádoba
Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny
Elektro odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v objektu:
Technická služba Nová Role, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role
Pneumatiky lze rovněž odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn
v objektu Technických služeb, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2) je zajišťován dvakrát
ročně v Děpoltovicích a Nivách jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního
úřadu, výlepových plochách, místním tisku a na webových stránkách obce.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován celoročně sběrným svozem
velkoobjemových kontejnerů Technickou službou Nová Role, s.r.o.,
Chodovská 286, 362 25 Nová Role
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.3
odst. 4
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) Typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob je individuální nebo
společná pro více uživatelů
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem
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3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který
bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Děpoltovice č. 2/2002, o systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení
Romana Guregová
Místostarostka

Jiří Štikar
starosta

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 3812001 Sb,, kterou se stanoví Katalog odpadů.
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ




Pořiďte si hasící přístroj
Jaký hasící přístroj si pořídit? Hasící přístroj práškový je nejuniverzálnější.
 Jeho schopnosti oceníte, když bude hořet dřevo, textil, plasty (např.
koberec, křeslo nebo záclony)
 Nemusíte se bát jej použít na hašení elektrických zařízení pod napětím
(např. rozvaděče, elektrospotřebiče, zásuvky)
Výborně uhasí také požár hořlavých kapalin (olej, tuky, benzín, naftu, barvy,
ředidla atd.)
Doporučujeme Vám si jej pořídit také do svého automobilu!

Jak se hasící přístroj používá? Na každém hasícím přístroji je grafický návod se
stručnými popisky. Jeho znění je obvykle následující:
1) Odstranit bezpečnostní pojistku
2) Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící předmět
3) Zmáčknout páku ventilu a hasit
Kam hasící přístroj umístit? Hasící přístroj je vhodné mít tam, kde se manipuluje
s otevřeným ohněm (vaření, topení v krbu, svařování apod.) Je důležité, aby hasící
přístroj byl vždy po ruce a připraven k okamžitému použití!
Užitečné typy:
1) Proud hasící látky musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli na plameny
2) Pozor na dostatečný odstup od požáru a také, aby při hašení nedošlo
k přenesení plamenů na další místa
3) Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru
4) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně
5) Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy hasíme po větru
Víte že …
 Hasící přístroj má mnohem větší účinnost hašení než obyčejná voda
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Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická zařízení pod napětím nebo hořící olej na
pánvi
Hasicí přístroj v automobilu nesmí svým umístěním ohrozit bezpečnost osob
I když se Vám požár podaří zvládnout, vždy jej hasičskému záchrannému
sboru oznamte
Po každém použití nechejte hasicí přístroj zkontrolovat odbornou firmou

Pořiďte si hlásič požáru
 Hlásič požáru je přístroj, který je schopen rozpoznat a upozornit na vznikající
požár
 Obsahuje optickou a zvukovou signalizaci – blikající světlo a siréna (cca 85 dB)
 Existuje mnoho typů hlásičů v závislosti na způsobu detekce a použití, ale do
prostor určených k bydlení je nejvhodnější a nejdostupnější optickokouřový
hlásič
 Hlásiče požáru v domácnostech nemusí být propojeny s ústřednou EPS – jsou
tzv. autonomní
 Autonomní hlásič požáru napájený ze sítě a se záložní baterií je vhodné
instalovat u novostaveb. Do stávajících bytů se dají pořídit i autonomní hlásiče
napájené pouze bateriemi.
Kam hlásič požáru nainstalovat? Nejvhodnější je instalovat hlásiče požáru do všech
obytných místností: obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje, kuchyně, chodby, haly
Kam hlásič požáru neinstalovat? Vlhké prostory – např. koupelny nebo prádelny,
prašné prostory – např. půdy nebo dílny domácích kutilů (doporučujeme jiný typ
hlásiče: vyzařování plamene, tepelný)
Užitečné tipy:
1) Hlásič se přišroubuje pomocí dvou vrutů na strop, přibližně do středu místnosti
a minimálně 60 cm od stěny
2) Obvyklá pracovní teplota hlásiče požáru se pohybuje v rozmezí -100C až 600C
3) Nikdy nemontujte hlásič požáru do blízkosti ventilátorů – nemusel by včas
zareagovat
4) Neumisťujte hlásič požáru v blízkosti krbu, svítidel nebo jiných zdrojů tepla –
mohly by Vám znepříjemňovat život plané poplachy
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.
Rozkvět lázeňského města
nadále pokračoval. Koncem 18. a
počátkem
19.
století
se
v zástavbě uplatnil klasicismus a empír.
První
klasicistní
stavbou
v Karlových Varech byla budova
divadla, vybudovaná na Nové
Louce v letech 1787-1788. Aby mohlo
být využito léčebných pramenů
k pití i v nepříznivém počasí, byly nad
jejich vývěry zřizovány drobné altánky a později nákladnější pavilonky. Příkladem
může být empírový chrámek nad pramenem Hygieia, vybudovaný v roce 1817.
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Stavby malých pavilonků u zřídel ale postupně nepostačovaly náporu lázeňských
hostů a pacientů. A tak se začaly koncipovat větší stavby, které by mohly ochránit více
lidí najednou a zároveň mohly sloužit pro korzo a promenádu – kolonády. V roce 1811
byla vybudována klasicistní kolonáda Nového pramene, roku 1826 Vřídelní kolonáda
a v následujícím roce 1827 Mlýnská kolonáda. Z klasicistních v autentické podobě
dochovaných objektů je nutné zmínit Poštovní dvůr z let 1791-1792 se zřejmě
nejstaršími prvky neogotiky v Čechách, dále dům Hannover (nyní Chebský dvůr) na
Tržišti s dvorními pavlačemi, proslavená kavárna Embassy na Nové Louce, dům
Černý orel na Tržišti a poslední příklady zájezdních hostinců Helenin dvůr a U města
Lvova v Libušině ulici. V letech 1840-1841 proběhla klasicistní přestavba kostela sv.
Ondřeje, která vtiskla objektu dnešní tvář. První romantickou vilou na území Karlových
Varů byla vila Lützov, postavená v roce 1854. Do poloviny 19.století se lázeňská zóna
rozšířila v celé délce údolí. Jedinečné přírodní zázemí údolní lázeňské aglomerace
vytvořily v duchu raného romantismu pojaté parkové úpravy, které zpřístupnily nad
městem se zvedající zalesněné svahy, v nichž vznikl rozsáhlý systém vycházkových
cest. Celé prostředí obohatila řada malých chrámků, altánů a glorietů. Dosud se zde
dochoval nejstarší kruhový altánek zvaný Dorotin gloriet z roku 1791.
Karlovy Vary se také staly oblíbeným dějištěm četných politických a diplomatických
jednání. V roce 1819 se v domě Bílý lev na tržišti sešla významná konference, jíž
předsedal rakouský kancléř, kníže Clemens Wenzel Lothar von Metternich za účasti
ministrů devíti německých států.
Na příkaz nejvyššího purkrabího hraběte Rudolfa Chotka byla v letech 1804-1811
vybudována nová silnice do Prahy. Její smělé serpentiny pod Hůrkami byly ve své
době považovány za technický div silničního stavitelství. Osou dalšího urbanistického
rozvoje se však nikdy nestala a zachovala si své původní určení obvodového
vymezení údolní zástavby. V letech 1854-1860 byla postavena spojovací císařská
silnice z Mariánských Lázní, Teplé a Bečova nad Teplou údolím řeky Teplé, která
propojila obě nejvýznamnější západočeská lázeňská města. V 50-60.letech 19.století
se v Karlových \Varech uplatnil ještě styl tzv. druhého rokoka. Příznačnými příklady
takové architektury jsou domy Madrid, Arcivévoda rakouský a Zlatý gryf (neboli Italský
dům) na Staré Louce a další domy v ulici pod Jelením skokem.
Až do poloviny 18.století zůstaly Karlovy Vary omezeny jen na údolí Teplé. Na území
mezi pravým břehem Ohře a okrajem zalesněných svahů existovala ryze zemědělská
krajina, kterou později proťala jen alej mířící z města na nový Chebský most, který
nahradil starší brody a později zaniklý starý most v Drahovicích. Západně odtud
existovala nevelká středověká ves Tuhnice. Ves později zcela zanikla novou
výstavbou a vybudováním plynárny od roku 1897. Dále proti proudu vyrostla od roku
1794 řádka domů osady Nových Tuhnic. Východně od Teplé existovala ves Drahovice.
V jejím východním sousedství stál dvůr, jehož rozdělením vznikla od poloviny
19.století novější část vsi.
Památné stromy Karlovarského kraje
158) Drahovice – „Dub moudrosti“
(obvod 354 cm, výška 23 m)
Na kraji travnaté plochy v Lidické ulici pod Střední pedagogickou školou stojí urostlý ,
zdravý soliterní dub. Nepravidelnou, ale pěkně zachovalou korunu tvoří trojice silných
kosterních větví, na které se mírně prohnutý válcovitý kmen dělí čtyři metry nad zemí.
Strom patří mezi esteticky významnou městskou zeleň.
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Mohlo by vás také zajímat
Mnozí považují rozpustnou kávu za cosi méněcenného, či dokonce za
náhražku. Je to skutečná káva, jen v jiné formě.
První rozpustnou kávu vyrobil v Chicagu japonský chemik Satori Kato
už v roce 1901. O deset let později ji začal ve velkém vyrábět americký
inženýr George Washington. Jeho káva byla praktická kvůli přípravě,
ale určitě nechutnala tak jako ta, kterou pijeme dnes.
Výrazného zlepšení se dočkala až koncem 30. let minulého století. A v Evropě. V té
době se Brazílie potýkala s velkým nadbytkem kávy, a obrátila se proto na švýcarskou
firmu Nestlé s žádostí, zda by její výzkumný tým mohl vyvinout dehydrovanou kávu
v kostkách rozpustných v horké vodě. Po osmi letech výzkumů vznikl místo kostek
kávový prášek. Společnost ho poprvé představila na jaře roku 1938 pod názvem
Nescafé.
Nová káva si rychle získala velkou popularitu, výroba se z Evropy rozšířila i do
Spojených států, které pak za druhé světové války sehrály klíčovou roli v cestě za
jejím světovým úspěchem. Plechovky s kávovým práškem byly součástí proviantu,
který fasovali američtí vojáci.
A jak se vyrábí? Instantní káva je vlastně normální uvařená káva, z níž byla
odstraněna voda. Nejsou v ní žádné chemické ani jiné látky, je to čistá přírodní káva
upravená fyzikálním, nikoliv chemickým procesem.
Vyrábí se ze stejných zrn kávovníku. I první fáze výroby jsou totožné – pražení a mletí.
Upražená mletá káva se uvaří a pak se z ní odpaří velký podíl vody. Vznikne tak
kávový koncentrát, který se dál suší. A to dvěma způsoby – rozprašováním, nebo
mrazením. První metoda je nenáročná, rychlá a levná, proto se používá nejčastěji.
Dává dobře rozpustnou kávu, ale horký vzduch ji připravuje o cenné aroma. Druhá
metoda je podstatně náročnější a nákladnější, ale ke kávě šetrnější – zachovává víc
z jejího aroma.
STRÁNKY DĚTEM
Strážci, ochránci a duchové našich hor
Fabián, brdských lesů pán (Brdy)
„Fabián, Babí Jan, pase koně na průhoně“ slýchaly už za dávných časů děti z Brd a
Podbrdí rýmovačku o dobrém duchu táhlého, hustě zalesněného horského hřebene.
Na vrchu Velká Baba nad Hostomicemi sídlí prý odedávna Fabián, brdských lesů pán.
Na vrchu je studánka, o které se říká, že má divotvornou moc a pod hřebenem vrchu
na východě malé skalisko, zbytek rytířova hradu. Je nazýváno Fabiánovo lože či
Fabiánova postel. Duch hor si sem prý chodívá odpočinout, když je unaven.
Fabián býval rytíř, jenž si na temeni hory vystavěl hrad a do něj si přivedl svou ženu,
mladou dceru předního českého šlechtice. Byla krásná jako obrázek! Brzy po svatbě
se v lesích pod hradem usídlila čarodějka, bývalá Fabiánova milenka. Kdysi se mu
zdála tajemná a okouzlující, později se však stala obávanou a zavrženíhodnou
ženštinou, z jejíchž osidel nemohl uniknout. Věděl, že by ji měl raději zabít, ale to mu
jeho rytířská čest nedovolila. Za jedné bouřlivé noci se Fabiánovi přišla pomstít za to
že ji odvrhl. Svolala na pomoc pekelné síly, hrad srovnala se zemí, Fabiánovu ženu
proměnila v zeměžluč a z rytíře chtěla učinit zlého ducha. Čáry zrazené čarodějnice
však nedokázaly zlomit Fabiánovo dobré srdce, a tak na místo škůdce, jak čarodějnice
zamýšlela, stal se Fabián dobrým strážným duchem zdejších hor.
Lidem neubližuje, občas je v dobrém rozmaru poškádlí, ale ukazuje se jim vzácně. To
na sebe pak bere podobu myslivce s kloboukem ozdobeným větvičkou z kapradí,
jeřabin a lesních bylin. Často je vypodobňován s pečlivě zastřiženými vousy ve
starodávném loveckém šatu s vysokými botami na nohou. Pokud je Fabián špatně
naladěn a teskní po své krásné ženě, je z lesů slyšet táhlé houkání. Běda tomu, kdo
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se pokusí jeho teskné houkání napodobit, či jde do brdských lesů škodit. Ten se se
zlou potáže!
Čas tráví nejčastěji na nedalekém Plešivci, kam chodí opečovávat zahrádku
s kouzelnými a běžnému smrtelníkovi neviditelnými bylinkami. Všechny mají léčivou
moc a lze se s jejich pomocí zbavit různých neduhů. Fabián bylinky sám sbírá a suší
a rozdává chudým nemocným. V tuhých zimách zapaluje u své zahrádky vatru, ke
které se přicházejí ohřát
zvířata ze širokého okolí. Podle
další pověsti přichází Fabián
na zem vždy po sedmi letech,
strávených kdesi mimo tento
svět, aby zde dalších sedm let
prožil. Lidé se z jeho
příchodu radují, protože přináší
štěstí a dobrou úrodu.
Autor jedné posměšné zkazky tvrdí, že Fabiána ukradli komedianti, přestrojili ho za
opici a odvezli do světa, kde se ztratil a už ho nikdo nikdy neviděl, ale tomu nevěřte.
Až v předjaří uvidíte, jak se nad brdskými lesy kouří, tak vězte, že to Fabián bafá ze
své dlouhé dýmky svůj oblíbený tabáček.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů – jaro 2015
14.kolo TJ Děpoltovice – Jiskra Březová 4:0
Branky: Milan Skoupý, Ondřej Čech, Daniel Hertl, Roman Ruber
Rozhodčí: Robert Botoš
15.kolo DDM Stará Role B – TJ Děpoltovice 1:4
Branky: Pavel Bičaník 2, Luboš Moravec, Karel Hubálek
Rozhodčí: David Grůza, Petr Vaněček, Ferkl, ŽK: 2:3
17.kolo TJ Jáchymov – TJ Děpoltovice 4:0
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK: 2:2
18.kolo TJ Děpoltovice – Sokol Útvina 3:0
Branky: Milan Skoupý, Pavel Bičaník, Ondřej Čech
Rozhodčí: Petr Vaněček
19.kolo Baník Pila – TJ Děpoltovice 1:3
Branky: Pavel Bičaník 2, Karel Hubálek
Rozhodčí: David Grůza, ŽK: 1:2
20.kolo TJ Děpoltovice – Sokol Chyše B 3:1
Branky: Karel Hubálek, Pavel Bičaník, Daniel Hertl
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK: 1:2
16.kolo TJ Děpoltovice – Ajax Kolová 6:3 (odložené utkání)
Branky: Vilém Hoger, Karel Hubálek, Pavel Bičaník, Ondřej Čech, Daniel Hertl,
Roman Ruber
Rozhodčí: Robert Botoš, ŽK: 2:2
21.kolo Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice 2:0
Rozhodčí: Jan Sakáč, Jiří Zázvorka, Marian Varga, ŽK: 1:1
22.kolo TJ Děpoltovice – TJ Stružná 2:2
Branky: Milan Skoupý 2
Rozhodčí: Pavel Šeda, ŽK:1:2
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23.kolo SK Božíčany – TJ Děpoltovice 4:0
TABULKA
1. Baník Pila
2 TJ Jáchymov
3 SK Božíčany
4 Čechie Dalovice
5 Slavoj Bečov
6 TJ Děpoltovice
7 SK Kyselka
8. Jiskra Březová
9. TJ Stružná
10. Sokol Chyše B
11. Ajax Kolová
12. DDM Stará Role B
13 FK Verušičky
14. Sokol Útvina

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

Následující kola
24.kolo
TJ Děpoltovice – FK Verušičky
25.kolo
TJ Děpoltovice – SK Kyselka
26.kolo
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice

14
15
14
14
12
11
10
10
9
9
8
8
5
0

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

31.05
07.06.
13.06

4
6
4
5
9
8
10
11
10
12
12
13
15
20

80:35
75:34
70:35
79:33
61:49
48:54
55:54
59:61
62:54
44:65
44:63
56:70
34:104
29:85

47
47
47
46
38
37
33
32
31
29
27
26
18
3

16:30 hod. NE
16:30 hod. NE
10:30 hod. SO

Fámy o klíšťatech
Klíšťata žijí jen přes léto – klíšťata mají tři vývojová stadia a jejich vývoj od vajíčka po
dospělce trvá dva až tři roky. Před mrazem se chrání zalézáním do povrchové vrstvy
země. Aktivní jsou proto od března do listopadu.
Klíště žije jen v lese, padá ze stromů - kdepak! Klíště se drží u země, má rádo vyšší
trávu a vlhkost. Můžeme ho najít i v parku, na zahradě nebo na neudržované louce.
Pohybuje se pomalu, k přesunu využívá jiná zvířata (saje jejich krev).
Dám si sprchu a klíště bude pryč – Klíště může po těle putovat několik hodin než se
přisaje, ale sprcha pro jeho odstranění nestačí. Prohlédněte se po příchodu z lesa a
pro jistotu i další den.
Klíště do mě pustí jed hned při kousnutí – Klíště nemá kusadla, ale tzv. hypostom, což
je špičatý útvar opatřený háčky, kterým pronikne do kůže a saje krev. A nevypustí do
vás jed. První, co vypustí po přisátí, je látka, která má znecitlivující účinek, abyste se
nesnažili klíště okamžitě odstranit. Při dalším sání krve se do organismu mohou dostat
choroboplodné zárodky, bakterie a viry. Ne každé klíště je infikované.
Když klíště přetrhnu, nevadí. Jeho zbytky v ráně vyhnijí – V žádném případě klíště
nevytrhávejte! Přetržená část v kůži vyvolá zánětlivou reakci. Pokud se přece jen
stane, že vám část klíštěte zůstane v kůži, nijak ho z rány nedolujte a raději navštivte
lékaře.
Jak se ho zbavím? Spláchnu ho do záchodu! – Klíště se ve vodě neutopí. Rozhodně
ho nemačkejte, raději ho obalte papírem a spalte.
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Očkování nás před klíštětem ochrání – Proti borelióze se očkovat nedá, očkování
chrání jen před klíšťovou encefalitidou. Encefalitidou, která vede k ochrnutí nebo i
úmrtí, nás může nakazit jedno klíště ze sta, nemoc se nedá léčit, lékaři jen tlumí její
příznaky.
Správné odstranění klíštěte
Místo přisátí potřete dezinfekcí a chvíli počkejte. Zachyťte klíště
těsně u kůže pomocí speciálních kleštiček či pinzety a kývavým
mírným tahem ho opatrně odstraňte tak, aby hlavička nezůstala
v kůži. Místo opět vydezinfikujte.

Krátký příběh k zamyšlení
Dva bratři, kteří žili na farmě vedle sebe, se pohádali. Po čtyřiceti letech, co
takto vedle sebe hospodařili, dělili se o stroje, pracovní sílu a materiál a používali
vše podle toho, jak kdo potřeboval, to byl první vážný konflikt, kvůli kterému se
jejich spolupráce rozpadla. Začalo to malým nedorozuměním, pak se z toho
vyvinula hádka, nakonec si vyměnili pár hořkých slov a poté následovalo několik
týdnů ticha.
Jedno ráno někdo zaklepal na dveře staršího bratra. Za dveřmi stál muž
s tesařským nářadím „hledám práci na několik dnů. Nemáš něco s čím bych mohl
pomoci?“ řekl. „Ano, mám pro tebe práci“ odpověděl bratr.
„Podívej se na ten potok u támhleté farmy. Je to farma mého souseda, vlastně je
to můj bratr. Ještě před
týdnem na tom místě byla louka, ale on
pak uvolnil hráz a teď …,
teď je tu tento potok. Možná to
udělal, aby mne naštval, ale
já mu ukážu. Vidíš tu hromadu dříví u
stodoly? Chci abys mi
postavil plot 2,5 m vysoký, abych se už
nikdy nemusel dívat na jeho
pozemek a do jeho tváře.“
Tesař řekl „Myslím, že tomu rozumím. Ukaž mi, kde máš hřebíky a já to pro tebe
udělám.“
Starší bratr musel na celý den odjet do města. Pomohl tesaři připravit materiál a
pak vyrazil. Tesař celý den tvrdě pracoval, vyměřoval, řezal a zatloukal. Když se
farmář při západu slunce vrátil, tesař právě skončil. Ke svému velkému údivu tam
nestál žádný plot, ale most. Most, který spojoval oba břehy potoka. Byl opravdu
dobře postaven. Soused, farmářův mladší bratr, přecházel most s nataženou
rukou.
„Jsi opravdu přítel, když jsi nechal postavit tento most po tom všem, co jsem ti
řekl a udělal.“
Oba bratři se sešli uprostřed mostu a podali si ruce. Když se obrátili, tesař sbíral
své nářadí do brašny.
„Počkej, zůstaň ještě několik dní. Pokud chceš, mám pro tebe ještě jinou práci,“
řekl starší bratr. „Rád bych zůstal,“ odpověděl tesař, “ale mám postavit ještě
hodně takových mostů.
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