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Slovo k prázdninám
Tak jsou opět prázdniny a dovolená. No konečně!
Tohle období jsem měl vždycky rád. Nejen z důvodu letního počasí, ale především
z důvodů „trošku“ menších nároků na povinnosti, u dětí z důvodu starostí, spojených
se školní docházkou. Žádné úkoly, žádné zahánění dětí do postele, protože se ráno
brzo vstává, ale spousta volného času celé rodiny, tábory, kamarádi, výlety, soutěže
a návštěvy babiček a dědečků.
Pro nás dospělé je to kromě „uvolněné morálky našich dětí“ doba zasloužené
dovolené, na kterou se těšíme snad už od Vánoc, protože odpočinout si
potřebujeme všichni. Pro léto jsou vyhrazeny dny dovolené, proto si je užijme každý
podle svého, jak mu to vyhovuje.
Přeji Vám krásné počasí, spoustu zážitků, pohodu a pevné zdraví, příjemné strávení
letních měsíců prozářených hřejivými paprsky letního slunce. Užijte si plnými doušky
letní dny plné sluníčka na dovolených u nás doma i v zahraničí.
Našim dětem přeji krásné prázdniny, které moc rychle neutečou, a nám všem přeji,
abychom k sobě nebyli lhostejní a sobečtí a dokázali se na svět dívat i z té lepší
stránky, neboť platí, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Váš starosta Jaroslav Kareš
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
12. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice konané 27.6.2012
Program zasedání
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
3. Vydání změny č. 12/211 ÚPN SÚ Děpoltovice
4. Smlouva o právu provést stavbu
5. Studie proveditelnosti – Přístavba víceúčelového sálu
6. Projednání záměru na prodej obecního majetku
7. Projednání záměrů na pronájem a prodej pozemků
8. Různé
Rozpočtové opatření č. 1/2012
Příjmy
Výdaje

Schválený rozpočet
4 965 000 Kč
4 965 000 Kč

Rozpočet po změnách
5 218 800 Kč
5 218 800 Kč

Změna provozních hodin a veřejného internetu po dobu letních prázdnin 2012
Pro děti:
úterý
od 10,00 - 12,00 a od 14,00 - 16,00 hod.
čtvrtek od 10,00 - 12,00 a od 14,00 - 16,00 hod.
Pro dospělé: pondělí od 8,00 - 17,00 hod.
úterý
od 8,00 - 10,00 hod.
středa od 8,00 - 17,00 hod.
čtvrtek od 8,00 - 10,00 hod.
Z důvodu dovolené bude zavřena knihovna a veřejný internet od 17.7 do 30.7.
a od 27.8 do 31.8.
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Komunální odpady z obce za II.Q/2012
Za 2.čtvrtletí roku 2012 bylo z obcí Děpoltovice a Nivy a rekreační oblasti odvezeno
65,82 t komunálního odpadu – 22,04 t z popelnic a 43,78 t z kontejnerů a naopak
občané vytřídili 3,29 t separovaného odpadu.
V porovnání s 2.čtvrtletím roku 2011 se jedná o pokles produkce komunálního
odpadu o 19,06 t a separovaného odpadu se vytřídilo v loňském roce o 0,28 t méně.
Separovaný odpad - úspora emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. v roce 2011 přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Úspora, které jsme dosáhli díky třídění, představuje:
Emise CO2 ekv. – 19,491 tun
Úsporu energie – 480 984 MJ
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
§ 10b zákona č. 565/1990., o místních poplatcích
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba
1. Která má v obci trvalý pobyt
2. Které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
3. Která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
4. Které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, případně jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu nebo
obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům.
(4) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1a kalendářní rok,
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b) částka stanovená na
základě
skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za
osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce
stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu.
(5) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce.
CO MOŽNÁ NEVÍTE
130leté výročí první městské vodárny Karlovy Vary
Lesní vodovody
Již od pradávna byl dostatek vody základním předpokladem pro vznik a rozvoj
lidských sídel. V případě Karlových Varů však bylo zajištění zdrojů pitné vody o něco
složitější. Lázeňské město, proslavené svými léčivými prameny, se totiž samo
potýkalo s nedostatkem vody. Podloží města, budovaného v okolí vyvěrajících
minerálních pramenů, tvoří nepropustné vrstvy, které nedovolovaly dostatečné
prosakování vody do podzemí. Obyvatelé tak museli zajistit přívod vody odjinud.
Jako nejlepší varianta se přitom nabízelo využití pramenů podzemní vody z okolních
lesů. Jednu věc jim však příroda ulehčila. Vzhledem ke kopcovitému terénu bylo
možné přivádět vodu z vysoko položených lesních luk do města samospádem.
Postupně byl vybudován rozsáhlý systém lesních vodovodů, složených z jímacích
zařízení, vodojemů a dřevěného potrubí, který přiváděl vodu z lesních pramenů do
městského vodovodu. Tím byla voda zpravidla dřevěným, později od 19.století i
keramickým potrubím rozváděna do kamenných kašen a litinových výtokových
stojanů v jednotlivých ulicích a také do lázeňských zařízení, hotelů a dalších
významných budov ve městě.
První písemné zmínky o karlovarském městském vodovodu a jeho pramenitých
zdrojích jsou známy až z 30.let 19.století. Nejstarší objevený plán lesního vodovodu
pak pochází z roku 1865, jedná se o vodovod od Sv. Linharta k malému Versailles.
Lesní vodovody se rozšiřovaly i po vybudování úpravny vody v Tuhnicích, která
zpočátku dodávala pouze užitkovou vodu, nevhodnou k pití. Po zavedení chlorování
na úpravně v roce 1923 se síť rozvádějící vodu z lesních pramenů postupně začala
nahrazovat sítí navazující na tuhnickou vodárnu, která od té doby začala dodávat
pitnou vodu. Původní lesní zdroje zásobující veřejné kašny a pouliční výtokové
stojany ovšem zůstaly i nadále v provozu. Ty byly zrušeny až dlouho po druhé
světové válce v průběhu 60. a 70.let 20.století.
Do dnešních dnů se v okolních lesích Karlových Varů dochovaly zbytky celkem
jedenácti samostatných vodovodů. Jejich původní podoba je dodnes patrná při
procházkách lázeňskými lesy. Části těchto původních vodovodů se v současnosti
využívají i pro odvodňování lesních půd.
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Bohatice
Bohatice jsou historicky jednou z nejstarších částí města. První písemná zmínka je
z roku 1380, kdy se píše o místě, zvaném Wehaticz. Podle zápisu z roku 1525
patřila usedlost pod hrdelní soud v Lokti. Ještě v letech 1869 -1880 byla pod názvem
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Vehedice jen osada. Ta byla součástí obce Drahovice, pod jejíž správu patřila až do
roku 1890. Mezi roky 1890 – 1938 to byla samostatná obec, jejíž název se v letech
1900 – 1910 ustálil jako Weheditz. Od roku 1921 do 1930 patřila do karlovarského
okresu, později sudetské župy. Od roku 1950 byly Bohatice součástí katastru
Karlovy Vary – město, od roku 1961 jsou jednou ze 16 městských částí Karlových
Varů.
Zemědělský charakter Bohatic dokládala nejen výměra okolních polí, luk a lesů, ale
také jména hospodářů. Kromě polí a produkce statků byl rozvoj obce závislý také
na mostech a dolní řece. Roku 1584 byl dřevěný most, spojující Bohatice a
Drahovice zničen při povodni, ale hned v příštím roce byl znovu postaven. V roce
1784 zničily most ledy, a tak spojení s Drahovicemi bylo možné jen na loďkách.
Další spojení se světem přineslo až dokončení silnice z Chebu do Ostrova, která
vedla přes Bohatice. Podobný užitek a oživení obchodu přineslo připojení obce
v roce 1872 na železniční trať Cheb – Praha. O dvacet let později byl mezi Dolními
Bohaticemi a Dolními Drahovicemi postaven železný most přes řeku Ohři. V roce
1899 musel být kvůli železniční trati mezi horním a dolním nádražím proražen pod
Bohaticemi ještě tunel v kopci zvaném Kuhschwanzfelsen.
Zřejmě nejznámější historickou památkou Dolních Bohatic byla po mnoho let kaple
Panny Marie. Byla postavena ze sbírky 14 obyvatel sedmi domků zvaných
Schifdhäuser. Vybrali mezi sebou 173 guldenů. Místní jí nazývali Plavecká kaple.
Kdy byla kaple zbořena není známo.
Zatímco v roce 1846 žilo ve 14 domech jen 74 obyvatel, po roce 1890, kdy byla
v okolí objevena bohatá ložiska kaolinu, se začaly Bohatice rozrůstat. V prvním roce
od zahájení těžby měly 39 domů, ve kterých bydlelo 592 lidí. Během deseti let pak
vzrostl počet domů na 79, v nichž žilo 1705 obyvatel. Při sčítání lidu v roce 1926
měly Bohatice 1685 obyvatel. O čtyři roky později zde bylo již 199 domů a žilo zde
2878 obyvatel. V roce 1938 měly Bohatice přes tři tisíce obyvatel ve 238 domech.
Kolem roku 1890 bylo v Bohaticích 326 dětí školou povinných, které však musely
docházet do Sedlce. Proto byla v následujících letech postavena obecní škola. Brzy
se však ukázalo, že je příliš malá. Byla postavena větší škola, která měla šest tříd,
tělocvičnu, byt pro vrchního učitele a dva byty pro svobodné učitele. Roku 1908 se
obec dočkala kanalizace. V roce 1910 dostala elektřinu a ve stejném roce byla
zřízena pošta.
Pro Karlovaráky a lázeňské hosty byly Bohatice vždy oblíbeným výletním místem.
Byla zde řada zájezdních hostinců a zahradních kaváren. Známý byl v domě čp. 18
především Café Restaurant Orlow nabízející posezení v zahradě s velmi dobrým
kuželníkem a prvotřídní kuchyní a kávou. Dalšími restauracemi byla Germania
v Dolních Bohaticích nebo Lippert-Meinl uprostřed obce. Známá byla kavárna Petr,
slibující podle reklamy z roku 1932, že na unavené štamgasty čeká dvě minuty od
nádraží výtečné jídlo a denně také hudba a tanec.
Z horizontu Bohatic zmizela již před lety těžní věž hlubinného kaolinového dolu
Bohemia. Více než sto let se zde vyráběly důlní svítidla a lampy. Firma Friemann a
Wolf se stala monopolním výrobcem acetylénových lamp pro hutě, doly a raziče
tunelů na železnici. Bohatice později proslavila také karlovarská kosmetika a vřídelní
sůl.
Podobně jako sousední Dolní Drahovice a Růžový vrch v Rybářích prošly Bohatice
v posledním půlstoletí totální proměnou. Poté, co bývalou obec rozdělila
Buštěhradská dráha na dvě poloviny, změnily obecní rynek paneláky a ze strání
zmizely zájezdní hostince. Střed Bohatic z let 1883-1898 dotvořila kolonie rodinných
domků z let 1966-1969. Největší proměnou prošly Dolní Bohatice. Na levém břehu
Ohře, kde bývala střelnice a depo Dopravního podniku, zmizela kaple, přívoz přes
řeku Ohři nahradil nový Pražský most a novou tvář lokalitě dal silniční průtah a
v roce 1981 karlovarská teplárna.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
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PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
157) Drahovice – „Mozartův dub“
(obvod 332 cm, výška 22,5 m)
Na okraji svažitého parčíku v Mozartově ulici roste velmi pěkný dub s prohnutým
kmenem, výraznými kořenovými náběhy a silnými pokroucenými kosterními větvemi
ve vrcholu husté koruny. Patří k nejhezčím stromům ve městě.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Je období prázdnin a tím i spousta volného času pro děti. Je proto dobré se
zamyslet nad tím, že pro děti jsou prázdniny nejen zábava a hry, ale také řada
různých nebezpečí, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Ne vždy tráví děti svůj
volný čas v přítomnosti rodičů či jiných dospělých. Aby se prázdniny nestaly „noční
můrou“ pro záchranáře, je dobré si připomenout některé zásady bezpečného
chování v přírodě nebo doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti
 Oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby
 Nikdy nezapalovar oheň v blízkosti lesa (50 m)
 Nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha
 Nikdy neponechávat oheň bez dozoru
 Mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ,
že je oheň rozdělán na místě, kde není žádný vodní zdroj
 Neponechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva)
 Do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.)
 Oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi)
 Oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že
nehrozí jeho samovolné rozhoření
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme hloubku a přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy.
Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné
chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné kuchyňské vybavení
nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při
odchodu z domu nebo bytu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny
spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, že jsou uzavřeny
všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na
výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že
letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Bezpečné a bezstarostné prožití prázdnin přejí hasiči Děpoltovice
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Zpráva o výletu hasičů 2012
Den první 5.7.2012
Z Děpoltovic vyjíždí autobus s „účastníky zájezdu“ přesně v 8,00 hod. Proti plánu
máme mírné zdržení v důsledku objížděk, neboť opravy komunikací a mostů se
nejlépe dělají v době prázdnin. Cílem první zastávky je klášter v Plasích, kde si
vybíráme prohlídku konventní budovy. Klášter byl založen roku 1144 a kromě 15
velkoplošných fresek a expozic lékárenství nás nejvíce zaujal samotný objekt svým
stavebním založením. Celý objekt spočívá v bažinaté půdě na 5 100 dřevěných
pilotách. Rovněž důmyslné je „vodní“ řešení základů budovy a vodní a vzdušný
systém. Snad každého z nás upoutalo důmyslné barokní sociální zařízení. A protože
po prohlídce všem vyhládlo a byl zrovna čas oběda, využili jsme služeb stylové
lovecké restaurace Rudolf II. Po krátkém odpočinku nás ještě čekala návštěva
Mariánské Týnice a chrámu na bývalém poutním místě plaského kláštera, kde je
dnes Muzeum a galerie severního Plzeňska. A protože vzdělávání a poznávání bylo
pro dnešek dost, jedeme se ubytovat do hotelu Berounka v Liblíně.
Liblín leží na soutoku řek Střely a Berounky. S ubytováním a polopenzí jsme za
„vyjednanou cenu“ spokojeni. Po večeři a krátkém seznámení s okolím Liblína se
sesedáme v restauraci, abychom večer završili tradičním posezením a zpěvem za
doprovodu našeho hudebního dua (odpovědný vedoucí Toník Pech). Ale jak to
udělat, když nás je 27 a okolo nás sedí štamgasti a vodáci v čtyřnásobném počtu?
Nakonec se osmělíme a výsledek? Všichni se k nám přidávají, takže zavírací hodinu
„ctíme“ ve stejném počtu jako na počátku. Pro nás nejsilnějším zážitkem večera byla
jedna sokolská píseň Šestého července. Když jsme ji začali hrát a zpívat, přišla k
nám z předzahrádky restaurace skupina asi patnácti děvčat a chlapců ve věku 18 až
20-ti let a celou píseň o osmi slokách odzpívala s námi. Poté opět odešli. Zřejmě se
jednalo o vodáckou sokolskou družinu. Na to jsme se jich nestačili zeptat …
Den druhý 6.7.2012
Po snídani nás čeká další cíl naší cesty – Lány. Zde jsme se měli rozdělit a část
zájemců měla navštívit muzeum závodních automobilů (nejstarším exponátem je
Ford T z roku 1914) a část muzeum T.G.Masaryka. Výsledkem bylo, že všichni stihli
všechno. Ještě zbyl i čas na návštěvu zámeckého parku. Nasedáme do autobusu a
přejíždíme do města Rakovníka. Náměstí dlouhé 400 m je skoro vylidněno,
z restaurací, kterých podle internetové nabídky mělo být více než osm nás uspokojí
jediná s příznačným názvem „Černý orel“. A pokud byl někdo zvyklý navštívit po
obědě cukrárnu, ze čtyř na náměstí neměla otevřeno žádná. Živnostníci, provozující
tuto činnost v městě Rakovník mají zřejmě „vystaráno“. Odpoledne někteří zájemci
navštěvují místní regionální muzeum se zajímavou expozicí rakovnických
ostrostřelců působících ve městě od roku 1514 do roku 1945. Jejich činnost byla
znovu obnovena v roce 1995. Návštěvou Rakovníka končí „organizovaná turistika“ a
my odjíždíme zpět do Liblína. Také tento večer končíme „kulturním programem“ jako
předešlý večer za trošku menšího počtu účastníků (někteří vodáci odjeli). Do
zavírací hodiny nás vydržela poslouchat i babička (jak nám potvrdila ráno její dcera)
mající domek naproti přes silnici.
Den třetí 7.7.2012
Po snídani a pobalení zavazadel odjíždíme do města Rokycany, navštívit vojenské
muzeum „na demarkační čáře“, kde je vystavena těžká vojenská technika – tanky,
děla, obrněná vozidla a speciální automobily všech armád, zúčastněných ve II.
světové válce. Velmi působivá je rovněž vnitřní expozice lehkých zbraní, uniforem a
ostatních válečných exponátů. Málem jsme se však do muzea nedostali! Po dotazu,
kde se muzeum nachází jsme byli dvěma příslušníky Policie ČR posláni k pomníku,
kde probíhala skutečná demarkační čára a po dalším dotazu nám paní středního
věku tvrdila, že takové muzeum v Rokycanech vůbec není. Nezbylo nám nic jiného,
než se nechat navigovat telefonem předsedou klubu vojenského muzea, které bylo
samozřejmě na druhé straně města. Po prohlídce se vydáváme ještě do nedaleké
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obce Dobřív podívat se na vodní hamr, pocházející z roku 1656 a v podobě z roku
1825 – 30, kdy byla provedena jeho přestavba. Zde jsme rovněž poobědvali a vydali
se zpět do Děpoltovic. Ještě krátká zastávka v supermarketu Globus za Plzní a
míříme přímo domů!
Nakonec ještě pár poznámek. Zatímco v Děpoltovicích dost vydatně pršelo, my jsme
se s deštěm (mrholením) krátce potkali až třetí den v poledne. Každý rok tvrdíme, že
zájezd již nebudeme plánovat, neboť sehnat dopravu a ubytování za příznivé ceny
je rok od roku těžší. Přesto nakonec podlehneme tlaku zájemců a objevíme kouty,
které stojí za to vidět a necháme se znovu přemluvit abychom opět zkoušeli
nemožné – zajistit dopravu a ubytování v přijatelné výši.
A závěrem to nejpodstatnější – chtěl bych poděkovat všem účastníkům zájezdu za
vstřícné chování, shovívavost, trpělivost a ukázněnost pokud nebylo všechno podle
jejich představ.
Jaroslav Kareš
Soutěž v požárním sportu
Dne 23.6.2012 se konala na hřišti v Sadově soutěž v požárním sportu o pohár
starosty obce Sadov. Výsledek?
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

JSDH
Děpoltovice
Pila
Bor
Velichov
Stráž

Čas I.útok
41,2
40,7
47,1
44,1
47,0

Čas II.útok
31,8
39,3
37,6
42,1
39,9

Čas celkem
73,0
80,0
84,7
86,2
86,9

Skvělý výsledek na to, že jsme se původně jeli pouze zúčastnit. Vždyť věkový
průměr našeho družstva byl 47 let resp. 41 let (při účasti Víti Homolky v I.
opakovaném útoku). 1. útok byl opakovaný, neboť nám zahajovací útok s časem
36,8 nebyl uznán pro údajný náznak „šťouchání“ místo sání vody.
Bylo rovněž provedeno ohodnocení nejstarších soutěžících hasičů s výsledkem –
Karel Šlanc 67 let, Jaroslav Kareš 65 let, oba z SDH Děpoltovice a p. Klíma 50 let
z SDH Bor.
STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O založení Milířů
V dávných dobách stál na vrcholku hory Krudum velký a honosný zámek. Zámek
vystavěl slavný rytíř Bodigor. Ten povolení vystavět zámek dostal za věrné služby
králi během jeho válečného tažení. Ač vlastnil Bodigor několik zámků a hradů,
nejraději trávil svůj čas pobytem na zámku na Krudumu. Zde se mu líbilo pro krásné
okolí a klidný kraj s přívětivými lidmi. Jen chladnější počasí Bodigorovi nesvědčilo.
Při válečných taženích pobýval mnohokrát na jihu, kde bylo podstatně tepleji a to mu
více vyhovovalo. Proto si velmi potrpěl, aby měl zámek vždy příjemně vytopen.
Proto měl správce zámku za úkol během roku sehnat dostatečné množství
dřevěného uhlí na topení.
Jednoho roku nastala dlouhá a krutá zima. Velmi dlouho mrzlo a napadlo velké
množství sněhu. A tak, ač na zámku měli zásoby dřevěného uhlí jako obvykle,
museli více a déle topit.Tím se stalo, že zásoby došly a venku stále mrzlo.
Správce se proto snažil sehnat nějaké uhlí po okolních vesnicích, ale ani tam neměli
uhlí nazbyt. Nějaký čas se proto snažil topit čerstvě nasekanými stromy, ale protože
ty nebyly tak výhřevné jako uhlí, začalo být na zámku chladno.
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Bodigor to těžce snášel, ale když už to trvalo déle, rozčílilo jej to. Přikázal svému
správci, aby se sebral se všemi svými lidmi i s rodinou a odebral se k místu, které
mu určil a začal tam hned pálit dřevěné uhlí v milířích. Správci nezbylo, než splnit
příkaz a tak se svojí početnou rodinou odešel na jižní úpatí hory Krudum. Tam si
postavili jednoduchá obydlí a s pomocí rad zkušených uhlířů z okolí se pustili do
stavění milířů a pálení uhlí pro svého pána.
Bodigor mezi tím určil dalšího správce, který nahradil toho původního. Když zima
skončila,pálil dál původní správce dříví, protože neměl se svými lidmi kam jít.
Zásoboval jím zámek svého bývalého pána.
Provizorní obydlí si pomalu přestavěli na solidní a protože jim pálení dříví šlo a byl o
ně zájem, práce bylo dost. Po čase se k nim připojili i někteří lidé z okolí a vesnička
se pomalu začala rozrůstat.
Protože místo nemělo jméno, říkali onomu osídlení zpočátku lidé tam „U milířů“ či „V
milířích“. Jméno Milíře obci zůstalo, stejně jako práce. Ještě v počátcích 20. století
se zde pálilo dříví a vyrábělo dřevěné uhlí.
Pouťová atrakce
1. domácí kočkovitá šelma
2. co nám dává kráva
3. mládě lva
4. opak zla
5. psací potřeba
6. podzemní vlak
7. luštěnina

1

2

3

4

5

6

Přijde malá Anička domů ze školy
a tatínek se ptá:
„Co bylo ve škole?“
„Ale nic, jen jsem dostala čtyřku ze zeměpisu.“
„A proč prosím tě?“
„Ale nemohla jsem najít Aljašku.“
„ … a nenechala sis ji v pokojíčku?“
Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat:
„Mami, mami!“
A maminka jí řekne:
„Ale Mařenko, při jídle se nemluví.“
Po skončeném jídle maminka povídá:
„Teď už mi můžeš říct o co šlo…“
A Mařenka na to:
„Teď už je to jedno mami, v tom salátě, co jsi jedla, byl červ.“
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
26. kolo – TJ Děpoltovice – Agro
Rozhodčí: David Jati, František Krejčí,

Stružná 0:2
Jiří Zázvorka, ŽK:0:1

15. kolo – TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá 2:0
Branky: Luboš Moravec, Ondřej Čech
Rozhodčí: Miloslav Polívka
14. kolo – Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice 9:0
Rozhodčí: Tomáš Koudelka
KONEČNÁ TABULKA
1. Sokol Chyše B
2. Sokol Hájek
3. Sokol Sadov
4. Agro Stružná
5. Sokol Žlutice B
6. TJ Děpoltovice
7. TJ Potůčky
8. Sokol Štědrá
9. Olympie Hroznětín B
10. TJ Počerny
11. TJ Verušičky
12. KSNP Sedlec B
13. SC Stanovice
14. Baník Pila B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
18
15
13
13
15
12
11
10
9
8
7
5
4

3
3
3
8
4
3
3
4
2
4
1
2
4
2

4
5
8
5
9
8
11
11
14
13
17
17
17
20

110:39
95:58
75:44
67:49
60:52
72:51
82:76
63:58
72:79
75:90
52:91
51:91
51:99
39:87

60
57
48
47
43
42
39
37
32
31
25
23
19
14

Družstvu TJ Děpoltovice bylo odebráno 6 bodů
Proslaví obec?
Ti kdo sledují fotbalové dění v našem kraji ví, že nejlepším oddílem je u nás Baník
Sokolov, účastník 2. fotbalové ligy. Jeho fotbalovými mládežnickými mužstvy prošel
i náš spoluobčan a rodák Jindřich Pachta. V letošním roce se v tomto klubu dostal
zatím na samotný vrchol svého snažení – z loňského dorostu Baníku poctivým
sportovním přístupem pronikl do širšího kádru pro druhou ligu. V přípravných
zápasech na podzimní mistrovskou soutěž dostával stále více příležitostí a šancí
uplatnit se.
Držme mu proto palce, aby se dostal do užšího kádru a stal se držitelem
druholigového dresu Baníku Sokolov (podle zatím neoficiálních zpráv se tak stalo).
Dětský den v Děpoltovicích
Chtěla bych tímto článkem poděkovat za pěkně prožité odpoledne na Dětském dni
v Děpoltovicích. Vedle tradičních soutěží, které zaujaly zejména mladší děti, mně
velmi příjemně překvapila perfektně a nápaditě zorganizovaná „CESTA ZA
POKLADEM“. Měla jsem možnost vidět děti všech věkových kategorií, jak s napětím
a odhodláním plní úkoly, které vedou k objevení pokladu. Protože sama pracuji
v oboru a jsem maminka dvou dětí, vím, jak je těžké zaujmout děti, zvláště ty starší.
Proto hluboce smekám před každým, komu se to podaří. Děkuji tedy panu Milanu
Skoupému a ostatním organizátorům akcí pro děti a už se těším na příští rok, čím
nás zase překvapí.
Spokojená maminka
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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 neděli 26. srpna 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

POZOR
Sportovně rekreační areál „NA LUŽCI“ zahájil provoz na
2 TENISOVÝCH KURTECH A 3 HŘIŠTÍCH NA „PETANQUE – KOULE“
a zve tímto všechny zájemce – začátečníky, rekreanty i závodní hráče. Dle
potřeby lze zajistit i učitele tenisu a „pétanque – koulí“
Všichni jste vítáni !
Kontakt: Ing. Jaromír Bočan, mob.tel.: 777 944 345
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Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné
počasí
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