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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
13. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná 3.10.2012
13. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 3.10.2012 v 17,30
hod. ve Společenském domě Děpoltovice.
Program zasedání
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 2/2012
3. Smlouva o spolupráci mezi městem Karlovy Vary a obcí Děpoltovice předškolní vzdělávání dětí
4. Projednání začlenění území obce Děpoltovice do území místní akční skupiny
Krušné hory západ v souladu s Integrovanou rozvojovou strategií,
Strategickým plánem a záměry na období 2014 - 2020
5. Projednání záměrů na prodej pozemků
6. Různé
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Příjmy
Výdaje

Schválený rozpočet
4 965 000 Kč
4 965 000 Kč

Rozpočet po změnách
5 248 800 Kč
5 248 800 Kč

Problém volně pobíhajících psů
Obecní úřad je mnohdy napadán, že nedokáže nekompromisně vyřešit volné
pobíhání psů nezodpovědných občanů. A je mu vytýkána neschopnost. Požádal
jsem proto o radu oddělení legislativně-právní Kanceláře Svazu měst a obcí České
republiky. A odpověď? (stručný výtah – celý text je k dispozici na Obecním úřadě)
Pokud nedojde k tak závažnému porušení předpisů, které by bylo možné kvalifikovat
jako trestný čin, je jedinou možností vždy postih v rámci přestupkového řízení.
a) Volný pohyb psů – obecně závazná vyhláška
Základním nástrojem, kterým územní samospráva disponuje při řešení
problémů s volným pobíháním psů (pod dozorem majitele), je možnost
přijmout obecně závaznou vyhlášku a stanovit tak závazná pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství (obec tuto vyhlášku má). Za nesplnění
povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce lze udělit pokutu.
b) Únik zvířete – zákon na ochranu zvířat proti týrání
Volný pohyb psa bez jakéhokoliv dozoru majitele, kdy chovatel není schopen
své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Taková situace je kvalifikována
jako porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Příslušným k projednání
přestupku je obec s rozšířenou působností (v našem případě Magistrát města
Karlovy Vary), který může uložit pokutu.
c) Pobíhání zvířat po pozemní komunikaci
Pohyb psů je upravován zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
V něm je stanoveno, že vlastník psa je povinen zabránit jeho pobíhání po
komunikaci. Příslušným k projednání přestupku je obec s rozšířenou
působností (v našem případě Magistrát města Karlovy Vary), který za
přestupek může uložit pokutu.
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d) Toulaví psi – odchyt
V případě, že se jedná o pohyb toulavých a opuštěných zvířat, k nimž se
nehlásí žádný majitel, může obec provést jejich odchyt, který reálně provádí
na žádost obce osoba s povolením k provádění veterinární asanační činnosti
nebo osoba s odbornou způsobilostí k této činnosti.
VENKOVSKÉ OBCE A EVROPA
V současné době probíhá intenzívní příprava nového programovacího období pro
čerpání evropských fondů. Rozhoduje se o tom co, jak a v jaké míře bude možné
s pomocí evropských peněz financovat po roce 2013.
V evropském měřítku je Česká republika typická rozdrobenou velikostní strukturou a
velmi vysokým počtem obcí. V Evropské unii je více než 90 tisíc obcí, z čehož 80 %
je umístěno pouze v pěti státech – Francii, Německu, Španělsku, Itálii a České
republice.
Co venkovské obce potřebují
Obce v programovacím období po roce 2013 stále potřebují financovat hlavně
infrastrukturní projekty a projekty podporující tvorbu pracovních míst. Prioritou
v oblasti infrastrukturních projektů je čištění odpadních vod, související kanalizační
síť a špatný stav pozemních komunikací. Preferovanou oblastí je také otázka
dopravní dostupnosti, rekonstrukce osvětlení a jiných sítí. Menší obce mají většinou
také problémy v nakupování a dostupností a kapacitou mateřských škol.
Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regionální ekonomický
nástroj, který podporuje všeobecně zlepšení kvality území. Se změnou populační
struktury na venkově získají v budoucnu na důležitosti veřejné služby, zejména
sociální a zdravotní. V souvislosti s nárůstem požadavků obyvatel venkova budou
potřeba investice do dalších služeb – volnočasové aktivity, kultura, aktivní odpočinek
apod.
Finanční potřeby venkova
Rozvojová činnost v malých obcích je v současné době závislá především na
dotacích. Bez nich by obce většinu svých projektů nerealizovaly. Obce nejčastěji
čerpají dotace z Programu rozvoje venkova, z Operačního programu životní
prostředí a regionálních operačních programů. Menší část projektů pak
prostřednictvím místních akčních skupin. Většina obcí realizuje jeden nebo dva
projekty.
Přibližně 41 % výdajů venkovských obcí tvoří kapitálové výdaje a právě investice
z evropských fondů jsou významnou částí kapitálových výdajů obcí.
Překážky efektivního čerpání z evropských fondů
Mezi největší problémy řadí venkovské obce administraci projektů a jejich personální
pokrytí. Největší bariérou efektivního využívání evropských peněz je byrokracie.
Administrace projektů je složitá a nevhodně nastavená. Je velký nepoměr mezi
vloženou prací s vlastními finančními prostředky a nejistotou výsledku na straně
druhé. Problémem je velký počet operačních programů, rozdrobenost pravidel a
netransparentnost a náročnost projektového řízení.
Dalšími významnými omezeními jsou systémy vyhlašování výzev, neustálé změny,
nutnost předfinancování vlastními zdroji, neproplácení DPH a neznatelnosti výdajů,
průtahů při proplácení nákladů a velké množství kontrol z různých úřadů s často
protichůdnými závěry.
Doporučení do budoucna
Je nutné navýšit objemy alokací evropských prostředků na projekty obcí a hlavně
řešit organizační překážky čerpání evropských dotací – snížení operačních
programů,zjednodušení a sjednocení veškerých pokynů, příruček, formulářů,
softwaru, metodiky a pravidel. Dále odbourat vylučování projektů za formální chyby,
zajistit předfinancování u obecních projektů, zajistit, aby DPH bylo uznatelným
nákladem.
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Obcím je třeba život ulehčovat, ne jim jej ztěžovat. Pokud bude systém
využívání evropských fondů extrémně složitý jako doposud, vždy se objeví
případy zneužití a korupce.
(Stručný výtah z Analýzy potřeb venkova, kterou provedl Svaz měst a obcí České republiky, s níž se
může naše obec po zkušenostech s dotacemi plně ztotožnit)

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Změny v odpadovém hospodářství a zájem obcí
Hlavním původcem odpadů jsou, kromě průmyslového sektoru, zejména
samosprávy měst a obcí, které zajišťují nakládání s tzv. komunálním odpadem,
jehož zdrojem jsou odpady od občanů, z jejich domácností a zahrad. Obcím se
podařilo vytvořit relativně fungující systém, který každému občanovi umožňuje
ekologicky i ekonomicky únosným způsobem zbavit se svého odpadu.
Česká republika plní řadu limitů daných legislativou Evropské unie. Ovšem
základním požadavkům, které by ČR měly směrovat k racionálnímu nakládání
s odpady, zcela nevyhovujeme, zejména snížením odpadů, vyvážených na
skládky. Z více než 4 mil. tun odpadů od občanů jich více jak 70 % skončí ročně
nevyužitých na skládkách. Přitom jde o cenný zdroj nejen materiálů (recyklace), ale i
energie.
Skládkování je nejméně příznivou metodou nakládání s odpady, což je další důvod
pro jeho omezování. Aby se tak stalo i fakticky, tj. pozměnil se model chování
spotřebitele, bude nutné využít administrativní (zákazy, omezení) i ekonomické
nástroje.
Kam s ním?
Ve vyspělých zemích využívají kromě recyklace i energetický potenciál odpadů.
Skládky mají omezenou životnost a již nyní je třeba hledat alternativu pro časy,
kdy se kapacita skládek vyčerpá. I při masívním zavedení energetického využití
odpadů bude část odpadů skládkována a proto musíme jejich využití již nyní šetřit.
Cesta pro obce i kraje
Příští léta by měla být v oblasti nakládání s odpady věnována přípravě provázaného
systému, nejlépe na regionální úrovni, který umožní obcím využít jak energetický a
materiálový potenciál odpadů a jen zbývající část odložit na skládku. Výsledkem
má být koncept „integrovaného systému nakládání s odpady“, lépe řečeno regionální
spolupráce pro nakládání s odpady – regionální odpadové sdružení. Proč
regionální? Činnosti v oblasti nakládání s odpady jsou pro mnoho obcí a měst
shodné a ve větší se lépe organizují, jsou snáze administrativně i nákladově
zvládnutelnější.
Regionalitu by sdružení vedle spolupracujících obcí, jakožto původců odpadů na
určitém území měl dodat i příslušný kraj. Role kraje by měla být koordinační a
distribuční, nikoliv nadřízená. Takový koncept již připravuje Karlovarský kraj.
Jen na území určité velikosti lze zajistit takový objem odpadů, pro něž je
efektivní provozovat speciální, provozně a investičně náročná zařízení,
vybavení a systém k nakládání s odpady.
Tato dohoda všech dotčených by měla být formálně podchycena nejen smluvně, ale
i v krajském plánu odpadového hospodářství.
Za vším jsou peníze
O odpadech od občanů podle zákona rozhodují obce. S tím jsou spojeny nemalé
náklady, které je většinou přenáší na občany. Aby bylo možné budovat udržitelné
odpadové hospodářství a zároveň ekonomicky přijatelné pro občana, musí mít obce
zásadní roli v rozhodování nejen o odpadech, ale i o výši nákladů a tvorbě zdrojů.
Jedním ze zdrojů má být skládkovací poplatek, který bude narůstat. Růst musí
odpovídat finančním možnostem obcí a jejích občanů a musí zohlednit i podíl
dalších subjektů, které využívají obecní systémy nakládání s odpady. Chceme-li
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podpořit využití materiálu (třídění) či energii z odpadů, nemůže být pro občana
dražší než skládkování.
Od vize k realitě
Velkou neznámou je do budoucna výše skládkovacího poplatku. Již dnes víme, že
dotační podpora Evropské unie na tyto aktivity bude velmi omezená.
Pro občana bude klíčové, kolik zaplatí za odpady. Od roku 2013 mohou sice obce
navýšit místní poplatek za odpady z 500 kč až na 1000 Kč/obyvatel/rok. Je zřejmé,
že jen málo obcí dopustí takový razantní nárůst. Snad se v brzké době podaří
vyjasnit ekonomickou i organizační stránku konceptu regionálního odpadového
sdružení a budoucnost odpadového hospodářství bude opravdu v rukách obcí a
měst.
CO MOŽNÁ NEVÍTE
Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje
Vrbina kytkokvětá
(silně ohrožený druh, doba květu VI – VII, velikost do 40 cm)
Dekorativní vrbina kytkokvětá se žlutými hrozny květů v paždí listenů zdobí na
počátku léta břehy nehnojených rybníků., kde vyhledává zrašelinělé a ostřicové
litorály (stojaté vody). V posledních dvaceti letech se zřetelně šíří. Dosud byla
nalezena na 31 lokalitách. Roztroušeně roste po obvodu Doupovských hor
(Jakubovské rybníky, Borecké rybníky, Hubertus, Bražecké hliňáky, Toto-Karo,
Údrčské rybníky) a v pánevních oblastech (Děpoltovický rybník, Velký rybník,
rybníky u Odeře, Jesenická přehrada, rybník Březák u Starého Hrozňatova, rybníky
západně od Františkových Lázních). Vzácná je na Ašsku (Studánka) a v Českém
lese (u Chodovské Huti). Nejvýše vystupuje na Mýtském rybníku ve Slavkovském
lese (812 m) a na Tišině u Doupovského Mezilesí (808 m).
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Rosnice
Poprvé zmiňuje Rosnici zápis z doby, kdy karlovarská radnice začala skupovat
pozemky v okolí města (1483 – 1541). Nakonec v roce 1609 změnil císař Rudolf II.
postavení Rosnice z dosavadních lesních statků královského města Lokte na
svobodné dědičné statky Karlových Varů. Pomohl tak městu, postiženému roku
1605 velkým požárem.
Osada Rosnice byla do poloviny 16.století samostatná, pak se stala poddanskou
vesnicí Karlových Varů a později součástí buď Sedlce, nebo Staré Role. Původní
obyvatelé byli pastevci a zemědělci. Před 150 lety zde žilo v deseti domech asi 50
obyvatel. V roce 1910 bylo v Rosnici již 29 domů a 468 obyvatel. Od 1.ledna 1976
se Rosnice stala součástí Karlových Varů.
Slavnou tradicí v Rosnici byl chov koní a živnost kočích a fiakristů. Počet koňských
kočárů se v obci počítal na desítky, další povozy sloužily ke svážení uhlí z okolních
šachet a dovozu dříví a zboží do nedalekých lázní. Až do roku 1878 jezdily fiakry
nebo nákladní vozy tažené osly. Později začala převládat koňská spřežení.
V Rosnici byla rovněž četná uhelná ložiska. První pokusy s těžbou uhlí začaly ve
druhé polovině 18.století, tedy od doby, kdy rozvoj místních manufaktur vázl kvůli
nedostatku palivového dříví. V roce 1761 však zakázal guberniální výnos horníkům
dobývat uhlí v okolí Rosnice. Zemské gubernium tak tehdy vyhovělo žádosti
karlovarských měšťanů, kteří se obávali narušení termálních pramenů. Těžbě uhlí to
zabránilo ale jen na deset let. Velký rozvoj těžby si vynutilo po roce 1870 dokončení
Buštěhradské dráhy. O nejstarších dolech v Rosnici se mnoho dokumentů
nedochovalo. Málo je známo například o dole Adalbert, který byl v provozu v letech
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1850 až 1870, stejně jako o dolu Caroli, kde se těžilo ve druhé polovině 19.století.
Jednalo se o malé šachty, kda se v počátcích těžby rubalo do hloubky 15 až 20 m.
Neprodejný mour se nechával v šachtě, což způsobovalo četné důlní požáry.
Obec na předměstí lázní měla vyhlášené restaurace, tančírny a kavárnu. Jezdili sem
štamgasti z města i tzv. cesťáci, pendlující ze Saska do Čech. Nejznámější byly
hostince Zum Bierhäusl (dnes U Kaštanů), Café Restaurant Daheim a Zur
Waldschänke.
Z okolí Rosnice zmizela pole i pastviny a hlavní obživou místních se stala hornická
práce. Až do roku 1900 šlo o ruční dobývání bez použití mechanizace či výbušniny.
V roce 1856 byly v Rosnici otevřeny důl a lom Václav a Vilemína. Jejich majitelem
byl Ernst Ranft, který také vlastnil důl ve Staré Roli. Roku 1920 byl majitelem dolů
Jakub Utitz z Prahy. Od února 1926 do roku 1929 byly doly mimo provoz. V roce
1930 se stává majitelem všech tří dolů (Václav, Vilemína a Ella) Lomnické těžařstvo
se sídlem v Lomnici. Hospodářská krize však způsobila postupný útlum těžby a roku
1938 byly všechny tři doly uzavřeny. Po roce 1945 nebyla těžba zbytku zásob uhlí
obnovena zejména kvůli kritickému nedostatku horníků po odsunu obyvatel
německé národnosti. Po uzavření dolů byly strženy i budovy na povrchu.
Jedním z problémů Rosnice byla vždy důlní voda. Museli ji odčerpávat ze šachet
pomocí vyražených odvodňovacích štol, z nichž volně vytékala. Přímo uprostřed
katastru obce byl zatopený uhelný důl a také šachty Václav a Ella byly po skončení
těžby zatopeny. Je paradoxem, že obcí, podmáčenou důlními vodami neprotékala
žádná řeka, jen v posledních 200 letech bezejmenná vodoteč ze zatopeného lomu,
pokračující do Staré Role. Symbolem vodního živlu byla na náměstíčku u místní
hospody kašna. Ta ale již léta nefunguje a je zavezená, protože přívod vody byl
zničen. Nedostatek pitné vody v obci vyřešil definitivně až vodovod, vybudovaný
v letech 1891 až 1938.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
157) Dalovice – „Duby u tvrze“
(obvod 297, 511, 487 cm, výška 16, 12,5, 20 m)
Jako strážce nedávno odkrytých základů tvrze na severovýchodním okraji
dalovického zámeckého parku působí nízký rozložitý dub. K tomu je vybaven
širokým podstavcem kořenových náběhů, které sbíhají po svahu nízké vyvýšeniny,
ukrývající archeologické vykopávky. Pozoruhodná je i stavba jeho rozsochaté
koruny, jejíž starobylost stvrzuje historii lokality. Kromě tohoto stromu jsou chráněny
i dva menší duby na obvodu vykopávek.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Začíná topná sezóna
Na co si dát pozor, než začnete topit
Každý by měl především vědět, v jakých lhůtách je povinen zajistit provedení
pravidelných revizí plynových a elektrických spotřebičů nebo čištění a kontrol
komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda je řádně
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti
je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela – popel ukládat do nehořlavých
nádob v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí.
Je důležité kontrolovat skladování paliva, a to hlavně uhlí i zbytků dřevní hmoty,
např. pilin a kůry. Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou
náchylné především horší druhy uhlí. Proces samovznícení uhlí podporuje
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skladování ve větších hromadách, dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost
zbytků dřeva a pilin. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv.
Příprava topidel
Máte před zimou vyčištěná kamna a seřízený kotel topení? Topná sezóna se už
zanedlouho rozeběhne, počasí ještě dovoluje napravit zanedbané! Topí-li se
pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí
vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je
nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína. A pozor!
Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel
objektu.
Soutěž v požárním sportu
Dne 8.9.2012 se konala na fotbalovém hřišti v Děpoltovicích soutěž v požárním
sportu k 125.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Výsledek?
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JSDH
Hroznětín A muži
Hroznětín B muži
Nová Role I.muži
Mezirolí muži
Děpoltovice muži
Bor muži
Mezirolí ženy
Nová Role ženy
Nová Role II.muži

Čas I.útok
27,8
31,8
30,7
35,5
39,4
41,8
43,0
54,0
67,1

Čas II.útok
30,4
32,7
36,4
32,2
33,5
38,0
44,4
42,4
53,4

Čas celkem
58,2
64,5
67,1
67,7
72,9
79,8
87,4
96,4
120,5

A jak celý den probíhal? Je sobotní ráno a s vyhlídkou na pěkné počasí
připravujeme vše na přátelské setkání s kolegy hasiči z okolí při soutěži požárních
družstev. Stany se stoly a lavičkami stavíme spíše jako ochranu proti slunci, protože
už víme, že pršet nebude. Ještě připravit stůl na vystavení pohárů a plaket,
zprovoznit notebook na zapisování výsledků a tabuli na ruční zapisování výsledků
pro zájemce z řad hasičů i návštěvníků této soutěže.
A už přijíždějí okolní sbory! Nová Role, Mezirolí, Bor a poslední z Hroznětína. Krátké
přivítání navzájem a již je velen povel k slavnostnímu nástupu. Protože se jedná o
soutěž k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Děpoltovicích, je
zahájení soutěže okázalejší. Nejprve slavnostní projev starosty obce a poté předání
pamětních plaket dlouholetým členům a funkcionářům, pánům Josefu Arvensisovi a
Josefu Juričičovi. Po losování pořadí a připomenutí pravidel soutěže – hlavně
nabírání vody sáním, může soutěž začít. Protože mezi soutěžícími jsou rovněž
účastníci krajské ligy, předpokládá se hlavně „souboj“ o třetí místo, což se potvrdilo.
To tentokrát obsadili dobře připravení muži z Nové Role. Pro nás začala soutěž
nešťastně již při páteční přípravě, kdy se nám porouchala soutěžní stříkačka a
náhradní nebyla vyladěná. Na druhý útok jsme si raději stříkačku půjčili. Průběh
soutěže byl plynulý a tak brzy po poledni byl konec. Všichni ze soutěžících se shodli
na tom, že klání bylo vydařené. Při závěrečném nástupu obdrželi tři nejlepší krásné
poháry a ostatní účastníci pamětní plaketu.
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Aby nepřišly zkrátka ani děti, byl pro ně odpoledne připraven „skákací“ hrad a trocha
nepovedené pěny udělané hasiči z Děpoltovic. Pro dospělé pak přišel zahrát Toník
Pech se svojí heligonkou a starými brachy.
Poděkování patří rovněž za bezchybnou organizaci všem zúčastněným členům
Sboru dobrovolných hasičů a za přípravu občerstvení po celý den Lence Kosíkové
s kolektivem.
Stříkačka Flander
Na Obecním úřadě Děpoltovice, ve výklenku naproti kanceláři starosty je vystavena
přenosná motorová stříkačka Flander, kterou vlastní Sbor dobrovolných hasičů
Děpoltovice.
Firma F.A.Flander (Friedrich August Flader) byla založena v roce 1860 v Jöhstadtu
(Sasko) a zabývala se výrobou hasební techniky. V roce 1872 přebírá rodinnou
firmu manželka Emilie Clementina Flader. Ta roku 1882 otevírá závod v Černém
Potoce (Vejprty, kde se vyrábí parní stříkačky). Od roku 1921 vede firmu Hans
Flader, který se zaměřuje na výrobu motorových stříkaček. Největší ohlas je však po
přenosných stříkačkách s dvouválcovým motorem DKW nazývané Siegerin
(Vítězka), která v srpnu 1925 vyhrála celoněmeckou hasičskou soutěž v saském
Friebergu.
Stříkačka Flader, kterou náš sbor vlastní je poháněná dvouválcovým motorem DKW
o objemu 585 ccm. Motor je dvoutaktní, vodou chlazený, zapalování je
magnetoelektrické, vrtání 74 mm a zdvih 68 mm. Při 2 800-3 000 ot/min. motor
dosahuje výkonu 14,75 koní. Čerpadlo má výkon přibližně 500 l /min.
Kdy byla stříkačka vyrobena sbor přesně neví. Podle pamětníků je její stáří
odhadováno na rok 1932 až 1936.
STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O kameni Třikrát
V jedné ostré zatáčce cesty kolem Lobezského potoka je místo, kde se nacházel
velký balvan, na němž jako by ležela kamenná ryba. Tomu kameni se říkalo Třikrát
(Dreimal).
Údajně měl v těchto místech kdysi dávno zastavit jeden muž, jedoucí s povozem
z obce Vranova do Sokolova na trh. Cestou si chtěl ulovit nějaké pstruhy a tak je
začal mezi balvany v potoce hledat. Skutečně se mu podařilo po nějakém čase
jednoho chytit. Položil ho na kámen a chystal se ho zabít. K jeho překvapení však
ryba promluvila. Nabídla mu, že když jí pohladí po zádech a pronese přání, že je
splní. Podmínkou bylo, že musel začít u hlavy a skončit u první výrazné rýhy, která
ryba měla na dolní části hřbetu.
Muž se nedal pobízet, pohladil ji a přál si hrnec plný zlaťáků. K jeho úžasu se před
ním skutečně objevil. Pak pohladil rybu podruhé a přál si nový, lepší vůz tažený
statnými koni. Objevil se před ním na cestě, hned za jeho potahem. Muž zajásal.
Nedočkavě zkusil pohladit rybu potřetí a přál si při tom veliký panský dům obklopený
velkou zahradou a pro sebe nádherné šaty.
Avšak nestalo se nic a navíc hrnec s penězi i nový krásný potah stojící vedle jeho
starého zmizel. V nadšení totiž zapomněl na podmínku, kterou mu ryba dala, a
pohladil ji celou, od hlavy až k ocasu. Uvědomil si to a začal rybu znovu hladit
správně a opakovat přání. Ale bezvýsledně. Po několika pokusech sebou ryba
škubla a zkameněla. Vylekaný muž rychle naskočil na vůz a ujížděl do města.
Kámen s rybou na tom místě zůstal po mnoho dalších let. Mnoho lidí se během času
u něj zastavilo, aby si kouzelnou rybu pohladili a vyzkoušeli si, zda se jim nepodaří ji
přesvědčit, aby jim splnila nějaké přání. Ale nikdy je nevyslyšela. Zřejmě jako
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kamenná již neměla tu moc. Po nějakém čase již byla ryba od hlazení celá vyleštěná
tak, že se do daleka blýskala na slunci.
Všechno skončilo v jarních měsících koncem třicátých let. Mohutné jarní tání
dopravilo z okolních lesů do potoka obrovské množství vody a korytem se tak valila
za hřmícího hukotu nezadržitelná pohroma. Ta svou silou strhávala mnoho velkých
kamenů, kterými je koryto dodnes poseto a vleklo je dál po proudu. A mezi nimi
odnesla také ten s rybou na svém hřbetě. Kde skončil, nikdo neví, protože voda
všechny kameny semlela dohromady a odvalila je daleko od svých původních míst.
Jak kámen, trak zkamenělou rybu už nikdo od té doby nespatřil.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Fotbal III. třída Karlovy Vary sezona 2012/2013
13.koloSokol Sadov – TJ Děpoltovice 3:0 kontumačně
Důvodem kontumace bylo nastoupení hráčů bez členství ve FAČR. Navíc STK
uděluje pokutu 3 000 Kč odd. Děpoltovice za neoprávněný start hráčů v utkání.
1.kolo Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice
Přeloženo na pátek 28.9.2012 od 14:00 hod.
2.kolo TJ Děpoltovice – TJ Pernink
Přeloženo na sobotu 17.11.2012 od 13,30 hod.
3.kolo Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice 3:0
Rozhodčí David Jati, ŽK: 2:1
4.kolo TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá 1:4
Branka: Luboš Moravec
Rozhodčí: Radim Vrba, ŽK: 1:0
5.kolo FK SMB Bochov B – TJ Děpoltovice 3:6
Branky: Petr Švec 2, Pavel Bičaník 2, Pavel Janiss, David Štrajt
Rozhodčí: Josef Körmöczi, ŽK: 3:0
Tabulka po 6.kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Bečov
Sokol Sadov
TJ Potůčky
Sokol Štědrá
Sokol Žlutice B
Olympie Hroznětín B
FK Verušičky
TJ Počerny
TJ Dvory
TJ Pernink
Slávia Junior KV
FK SMB Bochov B
TJ Děpoltovice
Čechie Dalovice B

6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
4
6
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4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
1
1
0

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

1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
4
4
3
6

31: 8
25:11
32:17
18: 6
22:10
15:16
16:18
15:26
20:20
14:14
8:25
15:23
7:13
9:40

13
13
12
11
10
9
9
9
8
7
6
4
3
0

Zbývající utkání podzimní části:
1.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
2.kolo

28.09
29.09.
07.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.

PÁ
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

14:00
16:30
16:00
16:00
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30

Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice přeložené utk.
TJ Děpoltovice – TJ Počerny
TJ Dvory – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice B
Slávia Junior KV – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov
TJ Potůčky – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Verušičky
TJ Děpolovice – TJ Pernink přeložené utk.

Proslaví obec Děpoltovice „mladí koňaři?“
Dostal se mi do ruky časopis Jezdectví z letošního září. Ač „nekoňák“ (ale samotní
koně se mi pro svojí ušlechtilost moc líbí), pročetl jsem ho skoro celý. Nestačil jsem
se divit, že i na stránky tohoto renomovaného časopisu se už dostal název naší
obce, a hlavně jméno rodiny, která zde žije – Štorkánovi. Posuďte sami:
Tak např. strana 6, kde je žebříček dosavadního pořadí Poháru jezdectví 2012
skoky, je uveden na 14. místě Martin Štorkán. Nebo strana 31, článek o
republikovém šampionátu dětí a juniorů v Ptýrově, kde je dokonce jeden celý
odstavec o vítězce své kategorie Kateřině Štorkánové. Čtu dál a na straně 49
pročítám uvedené aktuální stavy žebříčků pro skokové jezdce od 12 do 21 let.
Kategorie děti – 12. místo Kateřina Štorkánová, kategorie junioři – 4. místo Jennie
Kaasová z Pegasu Děpoltovice, kategorie mladí jezdci – 3. místo Martin Štorkán.
A konečně na straně 70 se pro změnu v článku nazvaném „I (skokové) hvězdy mají
své (jezdecké) chyby“ svěřuje Martin Štorkán o svém , naštěstí jen „estetickém
nešvaru“ při závodech.
Když někde uvidím výše jmenovaný časopis, rád si jej opět pročtu a budu hledat
další úspěchy našich „koňařů“ A zcela určitě budu hledat ve sportovních televizních
programech přenosy z jezdeckých skokových soutěží. A pak třeba uvidím Š……….?
Jaroslav Kareš
Loučení s prázdninami
Již tradičně pořádáme pro naše děti loučení s prázdninami, většinou na fotbalovém
hřišti v Děpoltovicích. Letos byla udělána změna a byl uspořádán výlet na Boží Dar
na „Ježíškovu cestu“. Ježíškova cesta má dva okruhy. Děti absolvovaly malý okruh
dlouhý 5 600 m. Na počátku trasy obdržely v Infocentru Ježíškův zápisníček, který je
opravňoval vstoupit na Ježíškovu cestu, a také plánek cesty. Na každé zastávce si
děti do Ježíškova zápisníčku zaznamenávaly své řešení úkolu, který na zastávce
dostaly. Po absolvování okruhu jim Ježíškovi pomocníci zkontrolovali zda úkoly
splnily správně a ty správné pak orazítkovali Ježíškovým razítkem. Závěrem dostaly
děti od Ježíška malé dárky.
Po krátkém odpočinku den pokračoval návštěvou Ski areálu NOVAKO .Zde si děti
zajezdily na motokárách, zasoutěžily na „opičí dráze“ a prolézaly bludiště.
Utahané, vyvětrané, ale šťastné se všechny děti v pozdním odpoledni vrátily zpět
domů.
(Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým městečkem. Působí zde Ježíškova
pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy, orazítkované symbolem Ježíška. Jeho
adresa je: Český Ježíšek, Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar)
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14 – 17 týdnů, cena 159 – 170 Kč za kus.
Prodej se uskuteční v sobotu 13. října 2012 v 11,00 hod. u obchodu
v Děpoltovicích.
Případné bližší informace na tel.č.: 728 605 840, 728 165 166 a 415 740 719
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta obce Děpoltovice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
Oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční ve dvou dnech a to
12. – 13. října 2012



dne 12.října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 13.října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb je volební místnost ve Společenském domě Děpoltovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Děpoltovicích dne 27.9.2012
Jaroslav Kareš
starosta
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