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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Novoroční přání
Normálně si přejeme k Novému roku štěstí a zdraví, spokojenost v osobním životě a
jistotu v zaměstnání (pokud ho máme). Dáváme si různá předsevzetí, která se nám
někdy i podaří naplnit.
Letos bychom měli přidat ještě jedno přání - svět bez válek, které bohužel v mnoha
oblastech na celé zeměkouli stále hrozí. Lidé, ukolébáni dlouhým mírem již
zapomněli na hrůzy, které války přináší. Na války vždy doplatí ti, kteří je nechtějí a
kteří o ně nestojí. Lidí, kteří na válkách vydělávají a proto je vyvolávají je velmi malé
množství.
Nepouštějme proto do svých srdcí nenávist, musíme v lidech stále vidět lidi;
obyčejné lidi, kteří touží prožít svůj život se svými normálními radostmi i starostmi.
Odmítejme násilí v jakékoli jeho formě. Odmítejme nesnášenlivé a nesnižujme se na
jejich úroveň.
Mír na celém světě je dnes skoro nesplnitelné přání, ale čím nás bude více, tím větší
je naděje na jeho naplnění.
Dotazníkové šetření
Do tohoto čísla Děpoltovických listů je vloženo dotazníkové šetření, které bude
sloužit k zpracování Místního programu obnovy vesnice pro roky 2015 – 2018.
Chtěli bychom vás požádat, aby jste dotazník vyplnili pokud možno v co největším
počtu s případnými přáními a požadavky, které jsou v možnostech naší obce.
Vyplněné dotazníkové šetření vhoďte do schránky Obecního úřadu, která je
umístěna vedle vchodových dveří Společenského domu do úterý 10.2.2015.
Děkujeme!
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č.56/2001 Sb.)
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně
příslušný z pohledu prodávajícího.
2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí
zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde
( v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický
podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je
zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o
zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost
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nepodáte
vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit.
K žádosti
se
přikládá: občanský průkaz či jiný doklad
totožnosti, doklady k vozidlu
(technický průkaz + osvědčení o registraci
vozidla), doklad o pojištění,
protokol o evidenční kontrole, doklad o
platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se
neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem
2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo
je a jaký je jeho účel využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně a už
nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím a zároveň
dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do
30.června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz
polopřevody)
Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na
www.mdcr.cz
Knihovna Děpoltovice
Statistický výkaz za rok 2014
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období – 98
Počet návštěvníků – 960
Počet výpůjček celkem
1 717
Z toho prodloužení výpůjček 236
Počet výpůjček knih
1 605
93,48 % z celkového počtu
Počet výpůjček periodik
112
6,52 % z celkového počtu
Počet výpůjček na 1 návštěvníka – 1,78
Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře – 17,52
Počet vyřízených rezervací – 140
Složení výpůjček podle tematického zaměření (pouze knihy)
druh
počet
% z celku
% ze skupiny
Beletrie půjčená dospělým
586
34,13
39,68
Naučná literatura dospělým
891
51,89
60,32
Celkem půjčeno dospělým
1 477
86,02
100,00
Beletrie půjčená dětem
46
2,68
35,94
Naučná literatura dětem
82
4,78
64,06
Celkem půjčeno dětem
128
7,45
100,00

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Jak obec Děpoltovice likviduje odpad?
V roce
rok 2014

Celkový objem komunálního odpadu z obce a rekreačních oblastí za
2014 činil 261,29 tun s nákladem na jeho svoz a uložení ve výši
632 226 Kč.
Hmotnost odpadu z popelnic byla 91,14 t s nákladem na jeho svoz a
uložení 249 809 Kč.
Hmotnost odpadu z kontejnerů byla 170,15 t s nákladem na jeho svoz a uložení
382 417 Kč.
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Oproti roku 2013 se jedná o nárůst 4,90 % (o 11,15 t). Zarážející je že mimo výše
uvedený směsný komunální odpad se v kontejnerech objevilo v průběhu roku také
153 ks pneumatik, za jejichž uložení obec zaplatila dalších 6 885 Kč.
Z celkem dnes již sedmi stanovišť nádob na separovaný odpad bylo sebráno celkem
18,591 t tříděného odpadu což je 6,64 % z celkového objemu
odpadu,
svezeného z našeho správního území a to je velmi málo i vzhledem k
celorepublikovému průměru. Zamysleme se nad tím, co do popelnic a
kontejnerů ukládáme – opravdu nejde směsný komunální odpad ještě více třídit?
Zkusme to!
Jak obec 21.století likviduje odpad?
Přeplněné skládky, přetékající kontejnery s komunálním odpadem, černé skládky,
odpady na krajích silnic a lesních cest – to všechno je v současnosti realita v mnoha
obcích.
Podle studií statistických úřadů více než polovina obecního odpadu končila v roce
2012 na skládkách. Bylo vyprodukováno 3,2 milionů tun komunálního odpadu a
pouze 14 % z těchto odpadů skončilo v kontejnerech na tříděný odpad, což nás řadí
k podprůměrným zemím v rámci Evropské unie.
Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabývá účinnosti začátkem roku
2015, se zaměřuje především na zkvalitnění oblasti třídění a recyklace. Podle této
novely je obec (mimo jiné) „povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a
biologicky rozložitelných odpadů.“ Zákon stejně tak ukládá povinnost fyzickým
osobám zavedeného obecního systému využívat. Novela však zachází se
zpřísněním pravidel pro nakládání s odpady ještě dál a počítá s tím, že od roku 2024
bude úplně zakázáno skládkování směsného komunálního odpadu a
recyklovatelných a zuživatelných odpadů, což bude podporovat postupným
navyšováním poplatků za skládkování těchto odpadů.
Obce budou muset zvažovat možnosti, jak povinnost sběru tříděného odpadu
zajistit, přičemž bude záležet na té které obci, jaká varianta bude pro ni a její občany
ta nejvhodnější.
Komunitní řešení – tříděný odpad do barevných kontejnerů
Tento způsob nakládání s odpadem je vhodný pro všechny typy obcí, bez ohledu na
velikost či strukturu osídlení. Na sběrných místech by měly být osazeny jednotlivé
typy kontejnerů – papír, plasty, sklo, kovy?, bioodpad?, případně textil? Těmto
kontejnerům je však nutné zajistit pravidelný odvoz svozovou firmou ke zpracování,
případně provádět svoz odpadu vlastními silami (a to může být problém nejen
finanční).
V budoucnu by se mohla uplatnit také další řešení, např. individuální, vyvíjejí se také
tzv. Inteligentní systémy nakládání s odpady a zpracování odpadu parolýzou …
Odpadovou problematiku nelze v dnešní době brát na lehkou váhu, a proto je
důležité zavést takový systém separace a nakládání s odpady, který bude šetrný
k životnímu prostředí i k rozpočtu obce, a to nejen z legislativních důvodů, ale
zejména z důvodů udržitelnosti do budoucna.
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Průměrné složení směsného komunálního odpadu
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BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad

STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Děpoltovice se koná v sobotu 24.1.2014
od 15,00 hodin ve Společenském domě Děpoltovice.
Program Valné hromady
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2014
4. Zpráva revizorů
5. Volba nového výboru a revizorů Sboru dobrovolných hasičů
6. Diskuze
7. Výsledek voleb
8. Usnesení Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
9. Závěr
Telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového
zařízení apod.), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150
(Hasičský záchranný sbor). Při předávání zprávy uveďte:
- kde hoří
- co hoří
- své jměno a číslo telefonu, ze kterého voláte
- po skončení hovoru zavěšte a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti
zprávy o požáru
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících
život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155.
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní
číslo 158 – Policie ČR.



Tísňová linka
o 112
o
Ohlašovna požárů HZS Karlovy Vary
o 150
o 950 370 112 – 115
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Policie České republiky
o 158
o 974 361 111
Záchranná služba
o 155
o 353 362 526
Další důležitá čísla
o Lékařská služba první pomoci pro dospělé - 359 882 640
o Lékařská služba první pomoci pro děti - 359 882 620
o Lékařská služba první pomoci zubní - 359 882 630
o Poruchy elektrického proudu - 840 850 860
o Pohotovost plyn - 1239
o Havarijní servis voda - 552 305 233

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.
Údolí řeky Teplé na severozápadě Čech bylo součástí královské obory příslušející
k hradu v Lokti, v níž mohl lovit jen král a královský purkrabí. Král Jan Lucemburský
udělil roku 1325 šestnáct lánů obory loketskému manovi Kojatovi z Otnavic. Léno
obdržel i s lidmi usazenými kolem kostela sv. Linharta, zmiňovaného již k roku 1246
ve vsi zvané Obora. Vznik samotných Karlových Varů je spojován s osobou českého
krále a císaře říše římské, Karla IV., který zde měl podle známé pověsti objevit
kolem roku 1350 hluboko v údolí horké vřídlo. Zřejmě již kolem roku 1358 dal zde,
ve vyvýšené poloze nad ohybem řeky, vybudovat královský lovecký hrádek a při
něm komorní městečko, které pojmenoval svým jménem – Karlsbad. Nazývalo se
též Warmbad či případně česky Wary. Roku 1370 bylo městečko nadáno Karlem IV.
městskými právy dle královského města Lokte. Karlovarští měšťané měli za tato
poskytnutá privilegia povinnost péče o návštěvníky lázní. Tím byl dán impuls k vývoji
města jako významného lázeňského střediska. Václav IV. poskytl lázeňskému městu
v roce 1401 právo azylu a statut otevřeného města bez opevnění. Cesty z města
uzavíraly jen pouhé brány. Zvláštní postavení léčebného střediska zdůraznilo i
privilegium o klidu a zákazu nošení zbraní ve městě.
Karlovy Vary patří v rámci středověku k velmi pozdním městským založením. Od
počátku také nebyly klasickým středověkým městem, ale městem lázeňským,
prvním v českých zemích a jedním z nejstarších v Evropě (od roku 1508 měly Vary
statut veřejných lázní. Zástavba města byla sevřena v úzkém a velmi hlubokém
údolí řeky Teplé, uzavřeném na dolním konci zúženým hrdlem mezi Petrovou
výšinou s Jelením skokem a protější Ottovou výšinou. Východní strana údolí se
rozšiřuje a nad zákrutem Teplé vytváří vyvýšenou ostrožnu. Centrum lázeňského
města se rozkládá na obou březích řeky, v bezprostřední blízkosti Vřídla – na levém
břehu se rozprostíralo tržiště s hrádkem a na pravém břehu stál na ostrohu nad
Vřídlem kostel sv. Maří Magdaleny.
Známost Karlových Varů jako lázní proniká ve druhé polovině 15.století i za hranice
země. Svědčí o tom skutečnost, že jsou uvedeny v knize o lázních, kterou napsal a
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vydal Hans Foltz v Norimberku roku 1480, jako jediné lázně v Čechách pod
označením „Lázně u Chebu k Lokti“. Z té doby jsou již známi první významnější
návštěvníci lázní. První grafické zachycení zástavby Karlových Varů nám přináší
rytina Simona Cato z roku 1625. Karlovy Vary se zřejmě poměrně rychle rozvíjely a
rozšiřovaly po celé délce údolí. Dokládá to poloha kostela sv.Ondřeje z doby před
rokem 1500, vzdáleného od hlavního kostela přes 500 m. Nedlouho poté založil
Albrecht Šlik ve Varech též špitál. V té době naopak značně zpustl královský hrádek,
který roku 1567 přešel do vlastnictví obce, která věž upravila na městskou hlásku.
Urbanistická struktura zahušťovaná výstavbou dalších domů se postupně stává
spletitou a nepravidelnou. V polovině 16.století bylo ve městě na čtyřicet lázeňských
domů a přibližně 200 koupelen v soukromých domech. Vřídelní voda byla vedena
přes řeku Teplou dřevěnými žlaby přímo do koupelí v lázeňských i soukromých
domech. Lázeňští hosté, převážně šlechta, si najímali domy vybavené lázeňskými
koupelnami na celý svůj pobyt v lázních. Vedle měšťanských domů, kde se
v přízemí odehrával lázeňský provoz, jsou u vřídla zachyceny samostatně stojící
lázeňské kabiny. V roce 1522 vydal traktát „Pojednání o Karlových Varech“ Václav
Payer z Lokte jako první kritický spis o lázeňském městě a tamní léčbě. Město mělo
své vlastní lázeňské lékaře i lékárnu.
Staré renesanční „Vary“ zanikly téměř naráz v roce 1604. V pátek 13.srpna onoho
roku vypukl v domě Merkur na
Tržišti (v místech dnešního domu
Zawojski) požár, který zachvátil
během tří hodin celé město.
Z celkového počtu 102 domů
zůstaly po požáru zachovány pouze
tři domy. Až císař Rudolf II. podpořil
19.února 1609 zničené město
odpuštěním daní a kontribuci na 5 let a daroval městu lenní statek Tuhnice. Již dříve
město získalo dvůr v Drahovicích, Rybáře, Rosnice, Tuhnice, Horní a Dolní Dvory.
V roce 1614 město koupilo Dalovice se Všeborovicemi a Vysokou, ty však
v dúsledku třicetileté války zase muselo prodat, Až do konce 19.století Karlovy Vary
vlastnily Drahovice, Bohatice, Rosnice, Rybáře, Horní a Dolní Dvory, Staré a Nové
Tuhnice.
Mohlo by vás také zajímat
Mnozí z lidí spěchajících kolem opravovaného Národního domu se nyní u něj
zastavují a obdivují obnovené barevné fresky. Jak došlo k jejich vzniku?
Nápad vymalovat přízemní fasádu objektu Spolkového domu Karlovarského
střeleckého spolku výjevy související s Karlovarským střeleckým spolkem předložil
dne 17.června 1899 dr. Rudolf Knoll. Byli pozváni vídeňský malíř Max Kurzweil a
vídeňský židovský malíř Wilhelm List. Malíři předložili návrh, který byl po drobných
dohadech schválen.
V ulici T.G.Masaryka jsou umístěny dva výjevy. Po levé straně výjev z roku 1732, při
střeleckém turnaji jsou zde předávány ceny králi střelců. Turnaj se odehrával
v mladé „Puppovské aleji.“
Vpravo od vchodu je vymalován výjev z roku 1732 a návštěva císaře Karla VI.
S chotí. Veličenstva jsou v krajině ve stanu a předávají hejtmanovi střeleckého pluku
prapor a píku.
V Zeyerově ulici je vymalován výjev z roku 1810, kdy do Karlových Varů přijela na
návštěvu manželka Františka I. Rakouského Marie Ludovika. Střelecký sbor v čele
se zástupci městské rady vítá císařovnu při příjezdu do města.
V Jugoslávské ulici můžeme vidět výjev z roku 1630 a průvod střelců s kapelou
Střeleckého spolku. Za nimi pak vystrojená měšťanská děvčata, nesoucí ceny pro
střelce. Na spodní části ulice je také zrestaurován střelecký znak s císařskou orlicí.
V místech nadměrného poškození výjevů při nešetrných přemalbách v minulosti,
bylo restaurátory doporučeno tato místa tzv. zaplombovat do doby, kdy se případně
najde fotodokumentace původních maleb, podle kterých by zrestaurování výjevů
mohlo být dokončeno.
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STRÁNKY DĚTEM
Strážci, ochránci a duchové našich hor
Marzebilla – strážný duch Krušných hor
Marzebilla je duch Krušných hor. Někdy hodný, někdy zlomyslný a někdy vyloženě
nepřátelský. Zda v této pověsti rezonuje dávná událost, či se jedná o pohádku pro
děti, si musí každý posoudit sám. Zmiňuje se o ní i kronikář Lehman žijící v letech
1611 – 1688.
V dávných dobách žila na statku Vlčí vousy v kraji Přísečnickém se svým otcem
Marzebilla. Dívka značné krásy a dobrého srdce. Neměla proto o nápadníky nouzi.
Ona však milovala mládence ze statku u Výsluní a proto všechny odmítala. Zvěst o
její kráse dospěla až do Krásné Lípy, kde žil loupeživý rytíř Alamsdorf z Husbergu.
I ten se ucházel o její ruku a i on byl odmítnut. Proto zpravil otce Marzebilly , že
pokud nebude po jeho, poplení statky a zvedne vůči němu boj. Otec se pokusil
Marzebillu ukrýt v klášteře v Kadani, ale Alamsdorf to prohlédl a vyhlásil nepřátelství.
Aby uchránil svůj život i své zboží,
stejně jako životy poddaných, souhlasil
nakonec Marzebillin otec se
sňatkem. Dceru z Kadaně povolal nazpět
domů a chystal smutnou veselku.
Marzabilla si však vymínila podmínku – o
jejím ženichu měl rozhodnout
souboj mezi Alamsdorfem a jejím
milovaným. Boj byl lítý a dlouhý,
ale nakonec Alamsdorf klesl k zemi a
zdálo se, že jeho život dospěl ke
konci. Marzebillin milovaný se otočil ke
své lásce, ale Alamsdorf z Husbergu se ještě zvedl, vytasil dýku a zezadu mu
probodl srdce. Poté klesl k zemi a vypustil duši. Marzebilla hořce plakala na těle své
lásky. Náhle milému stáhla levou rukavici, políbila mrtvou ruku a i s rukavicí zmizela
v lesích kolem statku. Ačkoliv otec vyslal stopaře, ti nalezli pouze stopy vedoucí do
bezedných rašelinišť. Marzebillu už živou nikdy nespatřil Zmizelo však i tělo
Alamsdorfa a jeho hrádek Husberg se za jedné bouřlivé noci rozpadl tak, že po něm
nezůstalo nic, než jméno.
Podle jiné verze byla Marzebilla dcerou zámeckého pána jehož sídlo bylo mezi
Jelení horou a Výsluním. Ten svou dceru poslal do Kadaně, aby tam v klášteře
získala vzdělání a vychování. Ona se ale zamilovala do rytíře a společně s ním
utekla. Jejich láska ale neměla dobrého konce, on padl v jakési šarvátce a ona
zemřela v bídě.
Krátce po její smrti se v Krušných horách začal objevovat duch dívky, který měl na
levé ruce navlečenou rytířskou rukavici. Nikdo ale nevěděl, zda je to duch dobrý, či
zlý. Někdy zbloudilcům cestu z rašeliny ukázala a jindy zase pocestného vlákala do
nejhlubší tůně. Jednoho odměnila, jiný přišel o vše. Snad se chovala ke každému
tak, jak se on choval k ní. Zle se vedlo sedlákovi z Nové Vsi (Neudorfu). Ten při
cestě k městu spatřil vetchou stařenu stojící u cesty. Ta ho požádala o svezení na
jeho formanském voze, ale on srdce zlého, jí místo svezení přetáhl bičem. Ona mu
jen rytířskou rukavicí navlečenou na levé ruce pohrozila a zmizela. Sedlák se po
návratu domů zle roznemohl a do týdne zemřel. Navíc jeho tělo před pohřbem
zmizelo. Až po letech pocestný nalezl v lesích u Nové Vsi kostlivce a podle prstenu a
medailonu poznal zmizelého sedláka. Jindy zase navštívila uhlíře z Menhartic
(Marzdorf). Tomu se zjevila v podobě dívky s tím, že když udělá vše správně, dojde
bohatství. Že mu poklad ukáže, ale on se ani za nic nesmí ohlédnout. Uhlíř vzal
sochor a zastrčil ho pod obrovský kámen označený Marzebillou. Nevěřil, že s ním
byť pohne, ale kámen se skoro sám odvalil a pod ním zasvítilo čisté zlato. Uhlíř už
málem zlato sbíral, když se ozval hlas varující, že milíř prohořel. Uhlíř se lekl, že
jeho práce přišla vniveč a otočil se. Vtom zablesklo z čistého nebe, kámen skočil
zpět na místo a uhlíř slyšel jen z dálky přicházející smích. S kamenem už nikdy
nikdo nepohnul.
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Asi by bylo nejlepší říci, že Marzebilla je duchem střežícím Krušné hory stejně jako
mají své duchy jiné hory. A stejně jako oni se i Marzebilla ke každému chová tak, jak
si dotyčný zaslouží. Pokud se někdo k lidem, lesům nebo celým Krušným horá
chová zle, nemůže od strážkyně hor čekat nic dobrého.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů
Termínová listina - jaro 2015
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
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

Datum
SO 21.03. – NE 22.03.
SO 28.03. – NE 29.03.
SO 04.04. – NE 05.04.
SO 11.04. – NE 12.04.
SO 18.04. – NE 19.04.
SO 25.04. – NE 26.04.
SO 02.05. – NE 03.05.
SO 09.05. – NE 10.05.
SO 16.05. – NE 17.05.
SO 23.05. – NE 24.05.
SO 30.05. – NE 31.05.
SO 06.06. – NE 07.06.
SO 13.06. – NE 14.06.

Úřední čas
15,00
15,00
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

TJ Děpoltovice – Jiskra Březová
DDM Stará Role B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Ajax Kolová
TJ Jáchymov – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Sokol Útvina
Baník Pila – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice - Sokol Chyše B
Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Stružná
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Verušičky
TJ Děpoltovice – SK Kyselka
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice

Mikulášská jízda
Dne 5.12.2014 projížděl naší obcí Mikuláš se svojí družinou. Jeho zastavení u
našeho domu byl pro nás příjemný předvánoční zážitek. Děkujeme JK Pegas
Děpoltovice za Mikulášskou jízdu a budeme si přát, aby se tato akce stala další
tradicí naší obce.
Rodina Luxíkova
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Vánoční show Pegas
Dne 20.12.2014 pořádal JK Pegas Děpoltovice pro milovníky her a dobré nálady
Vánoční show.
Program byl plný zábavy jak pro malé i velké. Děti soutěžily o Ježíškovu sladkou
odměnu. V odpoledni plném her a dobré nálady rozveselili klauni nejen děti, ale i
dospělé. „Svařák“ a čaj zahřál každého, komu byla zima. Děti se projely na koních a
v podvečer na všechny čekalo ohnivé překvapení.
Stojí to za zamyšlení
Vyprávěl mi kolega v ateliéru, že si před několika týdny doma k raním novinám uvařil
kávu a posadil se s tím, že si při tom poslechne také rádio. Jak ladil různé stanice,
upoutal jeho pozornost příjemný hlas nějakého staršího muže. Vyprávěl něco o tisíci
kuliček. To ho zaujalo, zesílil proto zvuk a opřel se pohodlně v křesle.
Dobře, říkal ten stařík, klidně se vsadím, že jste v práci hodně vytíženi. Včera,
dneska, zítra. A třeba vám za to i dost platí. Jenže za ty peníze si kupují váš život.
Jen se zamyslete, je to čas, který netrávíte s těmi, které máte rádi, se svými
blízkými. Za nic vám neuvěřím, že opravdu musíte pracovat celou tu dobu, abyste
se uživili. Pracujete, abyste uspokojili svá přání. Musíte ale vědět, že je to uzavřený
kruh – čím více peněz, tím více toho budete chtít a tím více budete pracovat, abyste
měli ještě víc.
Je třeba dokázat se sám sebe v jisté chvíli zeptat: „Opravdu potřebuji tu či onu věc
tak nutně?“ A říci si, zda jste kvůli tomu ochotni promeškat např. první pěvecké
vystoupení své dcery nebo synův sportovní závod. Dovolte mi povyprávět vám o
něčem, co mi reálně pomohlo pamatovat si a zachovat to hlavní v mém životě.
A začal vysvětlovat svou „ teorii tisíce kuliček.“
Podívejte, já jsem si jednoho krásného dne sedl a trochu jsem počítal. Člověk žije
v průměru 75 let. Vím, někdo žije méně, jiný zase delší dobu. Ale průměr je 75 let.
Když 75 násobím 52 (to je počet nedělí v roce). Dostanu 3 900 – tolik nedělí v životě
máme. Když jsem se nad tím zamyslel, bylo mi pětapadesát. Znamenalo to, že už
jsem prožil přibližně 2 900 nedělí. A zbylo mi jich jen 1 000.
Šel jsem kvůli tomu do prodejny hraček a koupil 1 000 kuliček. Nasypal jsem je do
průhledné nádoby a pak jsem každou neděli vytahoval a zahazoval jednu kuličku.
Všiml jsem si, že když jsem to dělal, když jsem viděl, jak se počet kuliček zmenšuje,
začal jsem věnovat víc pozornosti skutečným hodnotám v životě.
Není silnějšího prostředku, než vidět, jak se zmenšuje počet dní, které ti byly
souzeny! A teď mi dovolte ještě poslední myšlenku, o kterou bych se dnes s vámi
rád podělil, než půjdu obejmout svou milovanou ženu a půjdu s ní na procházku.
Dnes ráno jsem z té nádoby vyndal poslední kuličku …
A proto každý následující den je pro mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým
blízkým a milovaným lidem dávám teplo a radost. Víte, myslím si, že to je jediný
možný způsob prožití života.
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POJĎTE S NÁMI DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
Masopustní průvod se koná v sobotu 14. února 2015 v 15,00 hodin
se začátkem a koncem u Společenského domu

HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
se koná v sobotu 28.února 2015 od 20,00 hodin
ve Společenském domě Děpoltovice

Hraje duo Laube – Cihlářová z Kraslic
Vstupné 50 Kč
Bohatá tombola
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant–černý,modrý,žlutý,
kropenatý a bílý.Stáří 14 – 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:

V sobotu 14 března 2015
Děpoltovice – u obchodu - 11.00 hod.
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