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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
16. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
16. zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 21.9.2016 od 17:00
hod. ve Společenském domě.
Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 3/2016
2. Projednání záměrů na prodej a pronájem pozemků
3. Různé
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření obsahuje v příjmové části nový paragraf 1032 Podpora ostatních
produkčních činností, v našem případě se jedná o činnost v lesním hospodářství a
týká se těžby dřeva a pronájmu honiteb. Předpokládané příjmy z těchto činností jsou
40 000 Kč. Dále se zvyšuje příjem obce o přijatou dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
Karlovarského kraje“ na věcné vybavení ve výši 17 454 Kč.
Ve výdajové části se zvyšují výdaje na opravy v kapitole bytového hospodářství, které
se týkají bytového domu čp.92 ve výši 35 764 Kč a výdaje na pořízení motorové pily
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci ve výši 21 690 Kč.
Celkové příjmy a výdaje se zvyšují o 57 454 Kč.
Přípojky kanalizace
Výstavba splaškové kanalizace v obci se pomalu blíží k závěru a blíží se i termín
(bude nám sdělen), kdy se občané budou moci na tuto kanalizaci
připojit. Někdo je schopen zajistit si sám zhotovení přípojky, někdo
hledá dodavatele na její zhotovení. Těm chceme vyjít vstříc a po
jednání na Vodárnách a kanalizacích Karlovy Vary, a.s. uvádíme
doporučené zhotovitele těchto přípojek:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
PS 07 – Provozní středisko vodovodů a kanalizací Chodov
U Porcelánky 1215, Chodov
Kontaktní osoby: Jiří Vaňourek, tel.: 602 126 033, Radomír Dietel tel.: 602 835 474
VSF FANTA spol. s r.o.
Vančurova 634/5, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Kontaktní osoby: Ing. Egon Kunzmann, tel.: 602 944 488, Josef Kůs, tel.: 602 650 370
BÁČA, s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
Kontaktní osoby: Ing. Miloš Báča, tel.: 602 415 260, Ing. Tomáš Báča tel.:
602 181 904
EKO-KV s.r.o., výstavba inženýrských a průmyslových staveb
Sportovní 633/13A, 360 09 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Ing. Václav Václavíček, tel.: 353 234 040, 603 831 956
Kdo bude chtít provést pouze zemní práce, a položení potrubí má zajištěno uvádíme
tento kontakt:
Zemní práce Uhlík Merklín, Miloš Uhlík, tel: 724 530 776.
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Stavbu kanalizační přípojky může provést jakákoli autorizovaná stavební společnost,
musí být ovšem dodrženy všechny technické podmínky uvedené ve vyjádření
k projektové dokumentaci. V případě, že stavbu provádí jiná stavební firma, je nutné
informovat příslušné provozní středisko, které povinně dohlíží na realizaci samostatné
přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Napojení na veřejnou kanalizaci musí
provádět pracovníci příslušného střediska, v našem případě je to Provozní středisko
Chodov, U Porcelánky 212, Chodov – tel.: 359 010 675.

Oznámení
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do
zastupitelstva Karlovarského kraje
Starosta obce Děpoltovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
§ 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:
1. První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky a volby do
zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční ve dvou dnech 7. a 8. října
2016



dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost ve Společenském domě
Děpoltovice 44 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
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.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční



dne 14. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 15. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Jiří Štikar
starosta
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Výzva k úhradě místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Kdo jste dosud neuhradili poplatek za likvidaci komunálního odpadu, žádáme vás, aby
jste tak neprodleně učinili.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30 června příslušného
kalendářního roku.
Nejsou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, může obecní
úřad vyměřit poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisovým
seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků,
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
KNIHOVNA DĚPOLTOVICE
Týden knihoven
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil na 3. – 9.
října 2016 týden knihoven s mottem „Braňte knihu“. Větší
knihovny plánují na výše uvedené dny akce, které umožní
čtenářům a dalším návštěvníkům setkání, diskuse a besedy
s autory, autorská čtení a besedy o literatuře.
Také já jsem se zamyslel nad mottem „Braňte knihu“. Lidé jsou
odnepaměti fascinováni příběhy. Nejprve si je předávali ústně, ale
postupem času sílila touha je uchovat v hmotné podobě. A tak se
příběhy začaly zapisovat. Příběhy milujeme dodnes. Díváme se na
filmy, seriály, posloucháme rádio. Ty nejkrásnější příběhy se však skrývají v knihách!
Našel bych mnoho důvodů, proč číst.
Rád bych proto ve vás vzbudil zájem o čtení. Je to opravdu prima, když si jen tak
sednete, vezmete si do ruky knihu a čtete. Vaše mysl i duše si velmi odpočinou. A jaká
jsou další výhody čtení?
Samozřejmě, největším přínosem čtení je prostě radost, kterou vám čtení knihy
přináší. Čtení je časem, který patří jedině vám. Kromě tohoto příjemného prožitku
přináší čtení knihy i další výhody:
Zlepšuje vaše psaní. Schopnost psát dobře. Zlepšuje soustředění. Rozšiřuje váš
rozhled. A to vše bez opuštění vašeho křesla a pohodlí domova. Knihy vám pomohou
získat větší přehled a pochopení, než vám přinese život sám.
Stále se ptáte, proč číst knihy? Protože v knihách každý najde to, co hledá. Někdo
útěchu a rozptýlení, jiný lásku, někdo poznání a další jen ukrácení dlouhé chvíle.
Čteme, abychom se zasmáli, čteme, protože se chceme bát, čteme, abychom unikli
realitě, nebo abychom se v ní naučili chodit. Čtení je vzdělání a zábava v jednom.
Ještě se najde někdo, kdo o tom pochybuje?
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na
skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme
právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme
tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud
odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě
výrobků, které běžně používáme. Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už
v místě vzniku, a to v našich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá
věc dosloužila a my se ji chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit
do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

4

Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí
jen v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly.
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídíme.
Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem. Použité baterie a
akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit
životní prostředí.
Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména
těžké kovy, které
mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové
vody.
Těžké
kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně
škodlivý vliv i na
lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom
recyklací znovu
získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu
a přibližně 15 kg niklu a mědi.
Použité baterie je možno odložit do speciálního červeného boxu, který je umístěn ve
vstupu do Společenského domu.
A jak vypadá sběr odpadů v obci za 1. pololetí roku 2016 v
Komunální odpad svezený z popelnic
Komunální odpad svezený z kontejnerů
Separovaný odpad papír
Separovaný odpad sklo
Separovaný odpad plasty a nápojový karton
Separovaný odpad kovové obaly
Biologický odpad uložený v kompostárně
Pneumatiky

číslech?
48,180 t
78,620 t
5,622 t
4,029 t
3,971 t
0,155 t
21,000 t
54 ks

Zatím co v loňském roce činil poměr vytříděného odpadu z celkové hmotnosti odpadu
vyprodukovaného v obci za 1. pololetí 6,15 %, v letošním roce činí tento poměr již
21,52 %, což se zatím ještě nikdy nepodařilo!
STRÁNKY HASIČŮ
Požáry v domácnosti
Přes pět tisíc požárů, z toho dva tisíce způsobených z nedbalosti. To je
loňská bilance zásahů hasičů v domácnostech.
Lidé se bojí třeba bouřky, ale nebezpečím jsou spíš oni sami. Nejvíc
požárů v domácnostech vzniká nedbalostí. Následují technické závady.
Lidé podceňují pravidelnou údržbu spotřebičů, nechávají zapnuté
tepelné spotřebiče bez dozoru, užívají je v rozporu s návody.
Často hoří i kvůli rozvodům tepla včetně komínů, elektroinstalacím, pračkám,
myčkám, chladničkám. Nebo prodlužovacím šňůrám, zvlášť když jsou přetížené.
Výjimkou nejsou ani požáry kvůli ventilátorům, žárovkám a průtokovým ohřívačům.
Časté je též úmyslné zapálení. Většině rizik se přitom dá vyhnout. Stačí ctít pravidla,
investovat do prevence a nezanedbat kontroly.
Dotace na věcné vybavení
Obec Děpoltovice obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ na
věcné vybavení, které zůstává majetkem obce. Dotace ve výši 17 454 Kč je
poskytnuta na nákup motorové pily Husquarna 372XP X-TORQ.
Výlet s hasiči
1.-3. Července 2016 se uskutečnil zatím každoroční zájezd po „vlastech českých“
s hasiči z Děpoltovic. Tentokrát jsme jeli do ráje, pro upřesnění do Českého ráje.
Pohoda, dobrá nálada a jako bonus pěkné počasí byly zárukou hezkého prožitku
z následujících dnů.
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První zastávkou, na kterou se těšili hlavně páni, bylo Škoda auto muzeum v Mladě
Boleslavi. Expozice nakonec uchvátila všechny zúčastněné. Také další zastavení
udělalo radost mužské části účastníků zájezdu. Vždyť pivo ze Svijan se točí i v naší
hospůdce. Exkurze, samozřejmě s nezbytnou ochutnávkou piva nás přesvědčila, že
pivovar vaří „poctivé pivo“ technologií, která je zárukou jeho kvality. K dobrému zažití
duševních zážitků přispěl tělesným prožitkem rovněž oběd v Pivovarské restauraci.
Poslední zastávkou prvního dne bylo město Turnov a v něm Galerie Granát, což pro
změnu zajímalo především ženy. Po naplnění programu prvního dne jsme se jeli
ubytovat do penzionu Bílý dům v Libuni. A protože bylo hezké počasí, které lákalo
k venkovnímu posezení, využili jsme toho také my, abychom si zahráli a zazpívali
s heligonkou Toníka Pecha a jeho zmenšenou částí kapely Old Boys.
Druhý den nás čekala návštěva zámku Humprecht. Zámek postavený v roce 1668 je
nezaměnitelný svým oválným
půdorysem a zajímavým
řešením osvětlení horního sálu.
Velmi zajímavé, jen průhled
podlahou jeho ochozu do hlubin
okolní krajiny mi jaksi nedělal
dobře… Cestou do města Jičína
jsme
se
zastavili
ve
venkovské památkové rezervaci
Vestec u Sobotky. Jsou zde
většinou roubené domy. Průčelí domů směřují na náves, která je umístěna uprostřed.
Zajímavé také je, že ve vesnici není vidět žádné vzdušné vedení. To proto, že vedení
vadilo při natáčení historických filmů. Těch zde bylo natočeno mnoho. Například už
v roce 1948 zde byl natočen film „Vzbouření na vsi“, v roce 1973 film „Přijela k nám
pouť“, v roce 1979 „Jak dostat tatínka do polepšovny“ a následovalo mnoho dalších.
Poté jsme již zamířili do jednoho z center Českého ráje města Jičína. Volný program
mohli mnozí vyplnit návštěvou jičínského muzea a galerie a Rumcajsovou ševcovnou.
Doufali jsme také, že uvidíme účastníky akce „Loukotě a řemeny v Jičíně“, což je akce
pro automobily do roku výroby 1918. Ve městě ještě nebyly a tak jsme jich aspoň pár
viděli na trase při návratu do pensionu. A večer byl opět náš. Protože přeháňky
neumožnili pobyt venku, obsadili jsme společenský sál … no a večer se trošku
protáhnul …
Třetí den byl dnem návratu. Abychom cestou ještě něco poznali, vybrali jsme zámek
Brandýs nad Labem, sídlo císařů a králů. V průběhu pěti staletí zde pobývali všichni
panovníci Habsburské dynastie.
Za tři dny jsme najeli kolem šesti set kilometrů, abychom se spokojeně vrátili domů.
Závěrem ještě malou poznámku. Celým výletem nás spolehlivě provázela jako lék a
„udržovač dobré nálady“ Jubilejná ostatní lihovina, převážně švestka a hruška!
ZA ROK ? NASHLEDANOU!
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Fotbal Karlovy Vary 2016 A1A – Okresní přebor mužů
12. kolo TJ Děpoltovice – FK Verušičky 1:3
Branka: Jan Pospěch
Rozhodčí: Tomáš Koudelka
13. kolo TJ Stružná – TJ Děpoltovice 5:5
Branky: Tomáš Košťál 4, Ondřej Čech
Rozhodčí: Daniel Jaroš
1.kolo FC Nové Hamry – TJ Děpoltovice 6:1
Branka: Jan Pospěch
Rozhodčí: Tomáš Koudelka
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2.kolo TJ Děpoltovice – FK Nejdek B 1:3
Branka: Tomáš Košťál
Rozhodčí: Petr Vaněček – Jiří Zázvorka, Daniel Jaroš
3.kolo TJ Jiskra Březová – TJ Děpoltovice 4:2
Branky: Daniel Hertl, Jan Pospěch
Rozhodčí: Jan Sakač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Nejdek B
Jiskra Březová
TJ Vojkovice
Slavoj Bečov
Baník Pila
Ajax Kolová
Čechie Dalovice
KSNP Sedlec
Sokol Chyše B
FC Nové Hamry
SK Božíčany
FK Verušičky
TJ Stružná
TJ Děpoltovice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
2
1

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

23:13
16:11
14:8
10:7
16:11
12:9
13:11
8:8
13:17
17:16
13:15
8:12
9:23
10:21

12
12
10
10
9
9
9
7
7
6
4
3
2
1

Okresní přebor mužů - rozpis utkání podzimu ročníku 2016 / 2017
4.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Chyše B
So 17.9. - 16:30
5.kolo
TJ Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice
Ne 25.9. - 15:00
6.kolo
TJ Děpoltovice – FK Vojkovice
So 1.10.- 16:00
7.kolo
TJ KSNP Sedlec – TJ Děpoltovice
So 8.10.- 16:00
8.kolo
TJ Děpoltovice – FK Ajax Kolová
So 15.10.- 16:00
9.kolo
Baník Pila – TJ Děpoltovice
So 22.10.- 15:30
10.kolo
TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice
So 29.10.- 14:30
11.kolo
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
So 5.11.- 10:30
Fotbal Karlovy Vary 2016 A2A – III. třída mužů – sk.A
12.kolo TJ Děpoltovice B – RZ Abertamy 2:5
Branky: Luboš Moravec, Zdeněk Němejc
Rozhodčí: Daniel Jaroš
13.kolo SK Kyselka – TJ Děpoltovice B 10:0
Rozhodčí:Miloslav Polívka
1.kolo Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice B 10:0
Rozhodčí : Jiří Zázvorka
2.kolo TJ Děpoltovice B – Sokol Hájek 8:4
Branky: Tomáš Košťál 3, Milan Skoupý 2, Zdeněk Němejc, Roman Ruber, vlastní
Rozhodčí: Daniel Jaroš
3.kolo TJ Potůčky – TJ Děpoltovice 5:0
Rozhodčí: Miloslav Polívka
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sokol Sadov
Sokol Pernink
SK Kyselka
RZ Abertamy
TJ Potůčky
Sokol Hájek
Olympie Hroznětín B
TJ Děpoltovice B

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
1
1
1
1

1
0
0
0
2
2
1
0

0
1
2
3
2
2
3
4

14:6
23:10
17:8
11:12
12:12
10:17
17:15
10:34

13
12
9
6
5
5
4
3

III. třída - sk.A mužů – rozpis utkání podzimu ročníku 2016/2017
4.kolo TJ Děpoltovice B – Sokol Sadov
Ne 18.9. - 14:30
5.kolo RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B
So 24.9. - 15:00
14.kolo TJ Děpoltovice B – Sokol Pernink
St 28.9. - 14:30
6.kolo TJ Děpoltovice B – SK Kyselka
Ne 2.10. - 14:30
7.kolo Sokol Pernink – TJ Děpoltovice B
So 8.10. - 16:00
8.kolo TJ Děpoltovice B – Olympie Hroznětín B Ne 16.10. - 14:30
9.kolo Sokol Hájek – TJ Děpoltovice B
So 22.10.- 15:30
10.kolo TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky
Ne 30.10. - 14:30
11.kolo Sokol Sadov – TJ Děpoltovice
So 5.11. - 14:00
KARLOVY VARY - HISTORIE OKOLNÍCH OBCÍ
Hory
První písemná zmínka o obci z roku 1350 uvádí zemědělskou lenní osadu, která
patřila loketským hradním pánům. Ještě roku 1800 tvořilo obec jen několik hrázděných
domů v typické lidové architektuře. Z nich se zachovala roubenka čp.1 na východním
okraji obce. Hory byly dlouho ryze zemědělskou obcí. Ještě v roce 1939 zde žilo 80
rolníků.
Starostí bylo vždy vždy zajistit dostatek vody. Obcí neprotéká žádný a dešťovou vodu
odvádí Loučský a Chodovský potok do Ohře. Pitnou vodu čerpali z řady studní. Ještě
v 19.století jich bylo v obci pět. Jejich kapacita nestačila a místní chodili pro vodu do
vzdálených lučních studánek. Problém nevyřešila stavba vodojemu na Rohu po roce
1903 ale až vodovod v roce 1990.
V chudé obci přibývalo domů a obyvatel jen pozvolna. V roce 1850 zde žilo v 36
domech 398 osob, do roku 1900 přibylo 14 domů a počet stálých obyvatel překročil
400. Největšího počtu dosáhly Hory roku 1930, kdy v 77 domech žilo 617 obyvatel.
Prudký pokles nastal v roce 1945 a 1946 po odsunu Němců, kdy v Horách zbylo 150
obyvatel. V osadě Podhoří v roce 1980 žili poslední tři obyvatelé a zůstal zde poslední
dům. K 1.lednu 1994 Podhoří zaniklo a bylo zasypáno zeminou z Velké loketské
výsypky.
Území tvořila řada osad a samot. V největší osadě Podhoří žilo v roce 1910 471
obyvatel. Dále k Horám patřily samoty Ovčárna, Chudý dvůr, Jalový dvůr, Vildenava
a osada In der Raat (neměla
nikdy český překlad). Osady
postupně zanikly a zůstal
pouze Jalový dvůr. Do katastru
obce Hory patří národní
přírodní památka Svatošské skály,
Smírčí kříž u Vildenavy a
čedičové varhany v bývalém lomu.
Raritou
lokality jsou tzv.
Karlovarská dvojčata – srostlé
krystaly živce, vzniklé v žulovém magmatu. Nachází se jihozápadně od Rohu.
Čedičový vrch byl pak vyhlášen chráněnou přírodní památkou, tvar vrcholku se nesmí
měnit.
Název obce Hory byl známý i mezi výrobci a obchodníky s porcelánem. Zdejší tradici
založil roku 1890 Johann Kemp, který v domě čp. 46 založil výrobnu keramiky. Během
deseti let změnili další majitelé hrnčírnu na porcelánku se 40 zaměstnanci.
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O její věhlas se zasloužil od 1. května 1905 Heinrich Wehinger, který již vlastnil
porcelánku v sousedním Doubí. V Horách vyráběli jídelní servisy, talíře a hrnky. Ze
150 zaměstnanců se porcelánka rozrostla až na 350 pracovníků, kteří pálili ve dvou
pecích výrobky výhradně na export. V roce 1919 došlo ke sloučení porcelánky Hory
se sousední pobočkou v Jenišově. Krize 30.let však způsobila, že klesl odbyt, 300
dělníků ztratilo práci a v obci oblíbený mecenáš, patron školy a majitel porcelánky se
otrávil.
Velká část historie obce se nesla ve znamení hornických kladívek. Ještě než začala
doba kutání, byl v okolí Hor bezpočet železných hamrů. Potvrzují to nálezy již z doby
osídlení regionu Slovany. Vedle starých šachet a hutí zde po prvních zůstaly hromady
strusky. Dominanta obce, vrch Roh (Hornberg), byla od počátku 19.století odtěžena
kvůli těžbě čediče. Celá říšská silnice z Karlových Varů do Lokte, dokončená roku
1839, byla vystavěna z místního kamene. Hornictví nabídlo lidem novou práci. Po
roce 1860 vznikla na Hornbergu štěrkovna firmy Maier, jejíž drtiče už napájel elektrický
proud. Štěrkovnu převzal roku 1911 Karl Martin, správce karlovarských Alžbětinských
lázní. V roce 1913 otevřeli dva místní sedláci další štěrkovnu. Obě štěrkovny se
později spojily. Kromě rubání kamene bylo okolí Hor poznamenáno i i těžbou hnědého
uhlí. Začala již ve 2.polovině 18.století. Nejdříve zde byly hlubinné doly, potom se
změnil způsob těžby na povrchovou a v okolí se objevily výsypky.
Kolem roku 1930 žila v Horách a připojených osadách více než tisícovka obyvatel.
Tehdy zde byly tři hostince. Obec měla vlastní divadelní soubor, několik pěveckých
sborů a sportovní kluby. Až do roku 1893, než byla postavena dvoutřídní škola, museli
školáci docházet pěšky do Mírové nebo Jenišova. Škola stála 11 tisíc zlatých a
navštěvovalo ji až 117 žáků. Obec měla vlastní kino i kavárnu. V červenci 1915 byl
zřízen místní hřbitov o rozloze 1172 m2. Bylo to díky místnímu domkáři Karlu Stieflovi
z čp.11, který chudé obci zapůjčil na jeho zřízení 3150 korun.
Přestože většinu obyvatel obce tvořili Němci, jejich soužití s českou menšinou bylo až
do roku 1938 klidné a bezproblémové. V té době měly Hory včetně osad 1028
obyvatel, z toho bylo jen 18 Čechů.
Jedinečnou událost zažili v obci pamětníci 20.května 1945. Tehdy navzdory
zakreslení čáře na mapách posunuli Američané i Rusové až k Jalovému vrchu
demarkační linii a porušili tím spojeneckou dohodu, podle níž měl obě armády
oddělovat Chebský most. Americkou pěší a tankovou divizi zdržela totiž bitva o Cheb.
Nedočkaví Rusové dorazili 13.května až za dohodnutou linii a obsadili Hory.
Američané, kteří měli štáb v Lokti v hotelu Bílý lev souhlasili, aby Hory i Loučky jako
„země nikoho“ připadly Rusům. Vojenské zdroje to nikde neuvedly a tak se Hory do
dějepisu nezapsaly.
(citováno z Karlovarských radničních listů – rok 2015)

STRÁNKY DĚTEM
O studánce u Čeletic
Ve skaliscích nad Čeleticemi se v jednom skalním důlku stále udržuje maličká
studánka. Skromná dřevěná stříška, připomínající vzhledem kapličku, a podobnou
stříškou krytý obrázek Panny Marie Klatovské na stromu u skalky dávají tušit, že
studánka není ledajaká! A skutečně.
Před mnoha léty chodívala ke studánce procesí. Lidé si ukazovali v kameni stopy
šlépějí Panny Marie. Stejně jako ve Strašíně i tady voda pomáhala uzdravovat
nemocné oči. Lidé poklekali, modlili se a cípky šátků namáčeli do léčivé vody.
Vzpomínali, jak všechno vlastně začalo.
Dole ve vsi Čeleticích žili před dávnými léty dva chudí manželé. Nenaříkali na svůj
úděl, nebědovali. Vždycky dokázali tvrdou prací dobýt aspoň chléb náš vezdejší, aby
oni, ani jejich tři kluci jako buci neměli hlad. Jen jedno jim k spokojenosti chybělo.
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Tolik si přáli mít ještě jedno dítě, holčičku. Panna Marie jejich vroucí modlitby
vyslyšela. Narodila se jim holčička.
Štěstí, které se jim dostalo, však bylo zkaleno smutkem. Maminka její narození
zaplatila dlouhou těžkou nemocí. Sice se vyléčila, avšak zcela pozbyla zraku. Rodina
se dlouho s postižením vyrovnávala. Všichni byli stateční a pomáhali mamince, jak
jen se dalo. S dojemnou péčí se kolem ní a sestřičky Marie kluci točili a neustále
přikládali své dětské ruce k dílu.
Otec se trápil. Což není jeho hodné a milé manželce nikdy souzeno pohlédnout na
nejmladší dítě? Nikdy neuvidět Mariiny krásné vlnité černé vlásky, které maminka zná
jen z hlazení? Nevidět, jak jednou bude odrůstat z dětských střevíčků a sukýnek
v ztepilou krasavici? Jak moc se již nyní Maruška podobá právě
Někdy přicházel až na zoufalé myšlenky. Dával si sám sobě vinu. Pak odbíhal
z domova, aby byl chvíli sám, aby si v sobě srovnal myšlenky a hledal novou sílu
k návratu, další každodenní práci. Objevil kousek za krajem lesa místo mezi skalisky,
kde mu bylo kupodivu dobře. Sedával tady a prostupovalo jej příjemné teplo.
Do své smrti nezapomene na večer, kdy k teplu se náhle přidružilo podivné světlo.
Přece už dávno nastal soumrak, pomyslil si. Les se prozářil fialovými paprsky, které
přecházely v až ohnivě šarlatové a posléze v zlatisté. Záplava světla osvěcovala
svatozáří bílý obláček, z něhož náhle zaznělo: „Jdi domů a vykonej přání.“
Chalupník nebyl schopen jediného slova. Teprve když se les znovu ponořil do
houstnoucího šera nadcházejícího večera, vydal se loudavě na cestu domů. Vidění
mu stále nešlo z mysli. Ne, nebudu o ničem mluvit, řekl si. Ještě by mě možná
považovali za blázna. Zjevení zůstane mým tajemstvím.
Na prahu chaloupky seděly způsobně jeden vedle druhého všechny čtyři jeho děti.
Zrovna dojídaly zelňačku a přikusovaly krajíčky chleba. Sotva uviděly tatínka, odložily
hrnečky a běžely mu naproti s novinou: „Tatínku, půjdeme na pouť!“ „A safra.
Kampak? A kdo nás, barony z dřevěného zámku mechem slepovaného pozval na
hostinu?“ zasmál se horlivosti dětí otec.
„Maminka nám říkala! Půjdeme do Klatov, až tam v létě bude pouť!“ nedaly se odbýt
děti. V světnici maminka všechno potvrdila. Než nastal večer, přišla jí nečekaně
zvláštní myšlenka. Co kdybychom všichni šli na klatovskou pouť? „Pamatuješ,
Václave, že to byla naše první společná pouť, když jsme se tenkrát na svátek svatého
Jana Křtitele brali?“ připomněla manželovi.
Možná čekala, že manžel bude mít námitky. Zanedlouho po klatovské pouti přece
svatá Markéta hodí srp do žita a půjde se do žní. Sedláci budou mít plné ruce práce
a jistě si ho zjednají na výpomoc. Oba nejstarší hoši by šli s ním. Povřístla už vázat
dovedou a postaví ze snopů takové panáky, že je nerozhází sebevětší vítr! Překvapilo
jí, že muž hned souhlasil.
Klatovské poutě nemohly děti dospat. Již o páté ráno vyrazili na dlouhou cestu.
Chlapci se střídali ve vedení maminky. Občas největší pomohl tatínkovi, který musel
vždycky kousek poponést Marušku.
Stihli slavnou mši svatou i průvod městem. Maminka měla upřímnou radost, když
chlapci říkali, že právě u nich se pan děkan zastavil a dal lidem požehnání. Z poutě si
nesli něco drobných radostí. Maličká měla plnou pusu velikého cukrového špalíku,
kluci frkali na papírové
frkačky a vzpomínali na pravý
párek, jaký všem tatínek
koupil k obědu a jaký ještě nikdy
nejedli. Maminka měla
upřímnou radost, že tatínek splnil
její přání a že nešetřil ani
těžce vydělanými korunkami. Sám
si koupil půllitr piva,
mamince
a
dětem
dobrou
limonádu, oběma „svým
ženským“ nové šátky a chlapcům
pěkné letní čepice. Sám jako oko v hlavě opatroval dárek z pouti, určený však někomu
jinému. Odběhl na chvíli od rodiny a zakoupil v sakristii obrázek Panny Marie
Klatovské. Měl štěstí, poněvadž tam zrovna byl jeden mladičký usměvavý pan páter
a obrázek rád křížem požehnal a svěcenou vodou posvětil.
10

Ihned po návratu domů se pustil v kůlně na dvorku do práce. Zhotovil destičku
s rámečkem a opatrně připevnil obrázek. Ze dvou dřívek zhotovil nahoru stříšku.
Druhý den nemohl dočkat večera, až obrázek pověsí tam, kde mu bylo řečeno – Jdi
domů a vykonej přání.
Sotva obrázek připevnil na jednu mohutnou smrč, mezi stromy se mihnul bílý obláček.
Jak se blížil, zřetelně dostával podobu lidské postavy. Ozval se ženský hlas: „Jdi domů
a bude ti pomoženo.“
Nevěřícně stál. Tu se ozvalo: „Nevěříš ve mne? Pak se dobře podívej. Zde v kameni
zůstanou otisky mých nohou. A v tvrdém kameni dotknutím svého prstu udělám důlek.
Věř, a víra tvá společně s mým darem vám všem pomůže.“
Muž nečekal ani vteřinu. Okamžitě padl na kolena a začal se modlit. Obláček pomalu
mizel. Dnes nebyl provázen žádným svitem, jen jak se přiblížil, dostal lidskou podobu
a zase se tak vzdálil. Po modlitbě muž vstal a přistoupil ke kameni, na němž zjevení
stálo. Ani nechtěl věřit svým očím! Ve skále opravdu viděl zřetelné otisky malých
nožek a z důlku, který zde nikdy nebyl, vyvěral slabý pramínek vody.
Dál už nečekal. Rozběhl se horempádem domů. Nic nedbal na houstnoucí tmu.
Všechny děti a maminku vedl do lesa. O překot jim vyprávěl. Každý se u maličké
studánečky naklonil a trošičku se napil. Maminka si ještě namočila cíp pouťového
šátku, aby si čerstvou chladivou vodou osvěžila líce. „Cítím se jako znovuzrozená,“
pošeptala cestou zpět Václavovi.
Ráno ji překvapil podivný jas. Už si dávno zvykla na temnotu, do níž snad je do smrti
odsouzena. „Je to divné,“ svěřila se všem. „Jako kdyby se mi v hlavě něco trhalo a
dovnitř mi pronikalo světlo!“ Téhož dne navečer opět šli všichni k studánce. Pomohla
její voda mamince? Pomohla.
Den ode dne zrána maminka měla v očích více jasu, až jednoho dne, přesně ve svátek
Nanebevzetí Panny Marie, zcela prohlédla. Zázrak, nic jiného než zázrak, říkali si
všichni lidé v okolí a upřímně rodině štěstí a přízeň Boží přáli. Maminka celý den
v radosti proplakala. Vinula k sobě jedno děcko za druhým a nejvíce maličkou
Marušku. Její podobu neznala, jenom vlásky jí rozčesávala. Doposud ji znala pouze
podle hlasu. „A chlapci, jak vy jste vyrostli, vy jste praví mužští,“ s rozzářenýma očima
hleděla na syny. Objala svého muže, aby mu poděkovala, že neztratil víru, doufal a jí
k uzdravení dovedl. Všimla si, jak vytrpěnými starostmi a bolestmi prokvetly jeho vlasy
stříbrem. Vždy svého Václava milovala. Poznávala sousedy, těšila se z kouzla
vrcholícího léta. Dostalo se jí daru nad jiné cennějšího.
První zvědavci začali chodit ke skalám a nedůvěřivě pohlíželi na studánku. Mohla by
pomoci i jiným trpícím a nemocným? Studánka svou léčivou sílu a moc štědře
rozdávala všem. Napřed z blízka, poté i z větší dáli přicházeli nemocní, aby svému
zraku pomohli. Tady však neplatili jako u lékaře, nemuseli kupovat drahé medicíny
v apatykách. Děkovalo se vroucí modlitbou a upřímnými slovy.
(Léta míjela, přišly jiné, nové doby. Všelicos se změnilo. Jedno zůstalo. Dál v skalním
důlku v lese u Čeletic je pramen Panny Marie Klatovské. Nevyschne ani v největších
parnech a týdnech sucha. Trpělivě čeká na dobu, která přijde. Musí přijít. Lidé opět
najdou pozapomenutou a málem ztracenou víru a pokleknou do dvou důlků, které u
studánky vytlačily koleny tisíce předchůdců)
Citováno z knihy Milana Pokorného „Co vyprávěla Pstružná řeka“

RŮZNÉ
Hospůdka „U kostela“ opět v provozu
Hospůdka „U kostela“ ve Společenském domě v Děpoltovicích je opět otevřena. Zatím
od úterý do soboty s otvírací dobou od 16:00 hod. do 22:00 hod., v pátek a sobotu do
23:00 hod. Na čepu je pivo ze Svijan 100, 110 a 120.
11

Konec léta, aneb úklid obce a okolí
Letos jsme loučení s létem a prázdninami pojali jinak. Program byl zaměřen tak,
abychom dětem ukázali, že příroda se sama neuklidí , že odpadky, které lidé zahodí
leží na zemi do té doby než je jiní lidé uklidí.
V sobotu 3. září 2016 v 15:00 hod. jsme se sešli na dětském hřišti, kde byly dětem i
přítomným dospělým rozdány rukavice a pytle na sběr odpadků, rozdělili se do skupin
a rozešli určeným směrem. Odpadků v obci i jejím okolí se našlo více než dost –
pneumatiky, různé plasty, papíry a další. Děti se do sběru ochotně zapojily a mě těšilo,
že byly z akce nadšené a co víc, že je to i bavilo.
Po ukončení sběru odpadků se všichni sešli na pláži u Děpoltovického rybníka, kde
byly pro děti připraveny soutěže a také samozřejmě odměny za dobře odvedenou
práci. Některé děti si nechali pomalovat své obličeje a tak se z nich rázem staly lvíčci,
motýlci, ale třeba také vojáci.
A v čem děti soutěžily? V hodu na cíl, v chůzi na chůdách, v chytání rybek, a ve
skákání v pytlích. Po ukončení soutěží čekal na děti Třídílek Emílek a učil děti třídit
odpad. Některé z dětí měli velmi dobré znalosti, některé si je teprve právě tady
doplnily. A nejen děti. I někteří z dospělých měli ve znalosti třídění mezery! Po
soutěžích a školení od Třídílka Emílka si všichni společně opekly špekáčky, poseděli,
popovídali a ti největší otužilci se i vykoupali. Když se setmělo, byl celý program
ukončen ohňostrojem.
A že se akce vydařila? Pro všechny organizátory bylo velkým oceněním poděkování
od chlapečka z Prahy, který trávil prázdniny u své babičky na chatě slovy, že takovou
pěknou akci neměli ani v Praze. Vždyť proto tyto akce děláme, aby naše děti měly na
co vzpomínat.
A tak všem, kteří se práce nebáli a kterým není jedno, jak naše obec vypadá děkuje
Třídílek Emílek a Štěpánka Luxíková
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