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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
18. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
18. zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 30.11.2016 od 17:00
hod. ve Společenském domě.
Program zasedání
1. Rozpočtové opatření č. 5/2016
2. Projednání záměru na prodej pozemku
3. Různé
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Rozpočtové opatření se týká příjmové části a v ní přijaté investiční dotace ve výši
415 514 Kč od Karlovarského kraje na pořízení nového dopravního automobilu.
Přípojky kanalizace – změna kontaktů
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
kanalizací sever PS 09 – Karlovy Vary Drahovice – Filip Maršík tel.: 607 560 726,
Václav Waldmann tel.: 606 294 377, Radomil Dietl tel.: 602 835 474
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
Volby do krajských zastupitelstev 2016
Jak se volilo v Děpoltovicích (účast 41,85%)
ANO 2011 32,57 %, ČSSD 11,36 %, KSČM 9,84 %, ALTERNATIVA 9,09 %,
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 8,33 %,
SPD+SPO 4,84 %, VOK 6,81 %.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Pomáhej s humorem i v knihovně
Krajská knihovna Karlovy Vary začala prodávat „červené nosy“ Konta Bariéry. Pro
všechny, kteří chtějí podpořit dobrou věc, jsou za 50 korun k dispozici u centrálního
pultu ve Dvorech a také na pobočce Lidická.
Karlovarská krajská knihovna spolupracuje s Kontem Bariéry již sedm let. Za tuto
dobu realizovala pod jeho záštitou nespočet akcí pro zdravotně znevýhodněné
čtenáře a návštěvníky. Mezi nejúspěšnější patří tlumočení přednášek do českého
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znakového jazyka, počítačové kurzy pro neslyšící či kurzy němčiny pro rodiče dětí se
zdravotním handicapem a nejrůznější kurzy pro seniory.
Díky Kontu Bariéry mohla krajská knihovna také zřídit tzv. Lekoteku,
která pomáhá dětem se specifickými učebními učebními potřebami.
Také množství titulů zvukových knih pro nevidomé je ve fondu krajské
knihovny jen díky podpoře Konta Bariéry.
Krajská knihovna se proto rozhodla, že podpoří Konto Bariéry a umístila
v prostorách knihovny kasičky na prodej klaunských nosů. Tato charitativní sbírka ve
prospěch zdravotně znevýhodněných osob potrvá v krajské knihovně do konce roku
2016. Každý návštěvník krajské knihovny tak může v těchto dnech v souladu
s heslem „Pomáhej s humorem“ přispět organizacím, které pečují o lidi s handicapem
a poskytují jim nejrůznější potřebné služby.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Na odpad musíme pohlížet jako na problém
Pro archeology je veliké terno, když při svých vykopávkách narazí na odpadní jámu.
Jsou z nalezeného obsahu schopni vyčíst mnohé o tom, jak žili naši předkové. Co by
asi vyvozovali z obsahu našich
skládek
odpadu
budoucí
archeologové, kdyby se do nich
zavrtali? Nejspíš to, že jsme si
s odpady nevěděli příliš rady a
že nám začaly přerůstat přes
hlavu.
Problém s odpady začali lidé
pociťovat až na určitém stupni
vývoje, v dobách, kdy vznikaly
první městské aglomerace. Ve
starém Řecku a Římě už dospěli do stádia, kdy měli přesně stanovené komunální
služby, které byly vykonávány převážně válečnými zajatci. Ve středověku upadly
takové zvyky v zapomnění a na mnoha místech žili lidé doslova na svých odpadcích.
To si dnešní civilizovaná společnost nemůže dovolit, třeba už jen z toho důvodu, že
množství odpadu má tendenci růst spolu s životní úrovní, ačkoliv se tomuto trendu
nejrozvinutější země brání.
Pokud se dá věřit statistikám, podle nich fiktivní průměrný Evropan, člen EU, vytvořil
za rok 524 kilogramů odpadu.
Nerudovská otázka „Kam s ním?“ neztratila na své naléhavosti ani po více než sto
letech. Odpověď na ní je ovšem stále složitější. Nejvýznamnější složkou komunálního
odpadu je směsný komunální odpad, kterého se stále produkuje velké množství a
zdrcující část odpadu stále vyvážíme na skládky, tedy zakopáváme do země – výše
zmínění budoucí archeologové by si tedy přišli na své!
Co říká statistika třídění v ČR?
72 % Čechů aktivně třídí odpad. V evropském srovnání třídění odpadu dosahuje
Česká republika díky efektivně nastavenému systému EKO-KOM vynikajících
výsledků. V celkové míře recyklace a využití obalových odpadů se podle posledních
údajů evropského statistického úřadu Eurostat dlouhodobě umisťujeme na předních
příčkách. Vysoce nadprůměrní jsme v třídění a recyklaci plastů..
76 % všech obalů v systému EKO-KOM bylo recyklováno. Systém sběru a třídění
odpadu, který v ČR zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, funguje na
základě jednoduchých mechanizmů. Výrobci (aktuálně okolo 20 000 firem) platí dle
vykázaného množství vyprodukovaných obalů poplatky za jejich recyklaci. Pro
všechny, velké i malé firmy platí jednotný ceník. EKO-KOM následně z těchto
finančních prostředků financuje náklady spojené se sběrem a recyklací obalového
odpadu.
280 km2 zachráněné přírody od počátku třídění (za posledních 15 let). Každý rok se
vytřídí cca 700 000 tun odpadů. Takové množství by naplnili vlak o délce 2 000 km.
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Tříděním se také daří každý rok snižovat produkci skleníkových plynů o zhruba 1
milion tun CO2. Ročně tak díky třídění v ČR uspoříme tolik energie, kolik v průměru
spotřebují domácnosti celého jednoho kraje.
97 m – tak blízko to v průměru máme k barevným kontejnerům. EKO-KOM vytvořil
v České republice jednu z nejkvalitnějších a nejhustších sběrných sítí na třídění
v Evropě. Počet barevných kontejnerů , kam mají obyvatelé možnost třídit odpad, již
převýšil 272 000. Na jedno sběrné místo v průměru připadá pouhých 131 obyvatel.
6 085 obcí v systému EKO-KOM třídí své odpady. Systém staví na úzké spolupráci
s obcemi. Každá obec v systému EKO-KOM dostává za třídění obalových odpadů
odměnu. Její výše závisí na množství vytříděného odpadu v jejich katastru. V tomto
systému mají všechny obce stejný sazebník odměn a rovné podmínky – ať jde o
vesničky nebo velká města.
85 % nákladů EKO-KOM jsou přímé náklady na sběr a recyklaci. A zbytek? 2 % jsou
odvody státu (poplatky SFŽP, daně), 2 % jdou na administrativu a řízení, 4 % na
propagaci třídění a využití odpadů, 4 % na evidenci odpadů, kontroly a služby obcím
a 3 % na evidenci obalů, kontroly a služby klientům.
STRÁNKY HASIČŮ
Nová revize kotlů
Zákon, který první revizi kotle nařizuje do konce letošního roku, platí už
od roku 2012. Lidé se však „vzbudili“ až nyní. Nově požadovaná revize
kotlů je obdobou STK u automobilů. Pravidelné revize by měli zajistit
dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu
lokálních topenišť na ovzduší po celé České republice.
Na začátku topné sezony by se majitelé domů měli soustředit i na komíny. Pokud v
„neošetřeném“ komínu dojde k požáru spalin, může teplota ohně dosáhnout i 1200 0C
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch je až 90
procent z celkového počtu požárů komínů.
Kotle – plyn
U plynových kotlů je několik typů revizí. Kromě výchozí revize (většinou po zapojení)
se dělají provozní revize jednou za tři roky. Jednou do roka se doporučuje servisní
prohlídka. Ta není vyhláškou vyžadována, ale jde hlavně o klid majitele kotle a
bezpečnost. Navíc, pokud je kotel v prodloužené záruce, někteří výrobci si každoroční
servis vyžadují.
Kotle – pevná paliva
Novinka, na kterou si dejte pozor: do konce letošního roku musí každý spalovací zdroj
na tuhá paliva o příkonu 10 – 300
kW napojený na radiátory projít
kontrolou technického stavu a
provozu (revizí). Od 1.ledna 2017 si
totiž může úřad vašeho města
nebo obce s rozšířenou působností
vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nedodržení povinnosti
čeká domácnosti postih až do
výše 20 tisíc korun. Nejpozději za
dva roky je nutné revizi kotle
pravidelně zopakovat.
Komíny a topeniště, co je dobré vědět
Komíny
Aspoň 1x ročně by měl každou spalinovou cestu zkontrolovat profesionál. Četnost je
individuální, viz tabulka.
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Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Do 50 kW
včetně

Nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost
Čištění
spalinové
cesty
Kontrola
spalinové
cesty
Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

Pevné
Kapalné
Celoroční Sezónní Celoroční Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
2x za
rok

3x za rok

2x za rok

1x za rok

Plynné
1x za
rok

1x za rok

1x za rok

1x za
rok

2x za rok

1x za rok

1x za
rok

Nepleťte si přitom základní terminologii: čištění, kontrola a revize jsou tři různé úkony.
Kontrola je pravidelný roční servis spalinové cesty, jehož součástí někdy bývá i čištění.
Frekvence čištění se odvíjí od druhu používaného paliva.
Revize je pak mimořádná služba, kterou je třeba poptat například před uvedením
spotřebiče do provozu, při změně paliva či po komínovém požáru.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Fotbal Karlovy Vary 2016 A1A – Okresní přebor mužů
4. kolo TJ Děpoltovice – Sokol Chyše B 4:4
Branky: Roman Ruber 2, Jan Pospěch 2
Rozhodčí: Jan Granec, Delegát: Ing. Vít Hrubý, 40 diváků
5.kolo Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice 3:0
Rozhodčí: Július Kobielský, 30 diváků
6.kolo TJ Děpoltovice – TJ Vojkovice 0:2
40 diváků
7.kolo KSNP Sedlec – TJ Děpoltovice 5:3
Branky: Jan Pospěch, Pavel Bičaník, Ondřej Čech
Rozhodčí: Petr Vaněček – Matěj Dvořák, Martin Jakubík, 37 diváků
8.kolo TJ Děpoltovice – Ajax Kolová 0:2
Rozhodčí: Miloslav Polívka, 40 diváků
9.kolo Baník Pila – TJ Děpoltovice 13:1
Branka: Martin Kolitsch
Rozhodčí: Daniel Jaroš, 38 diváků
10.kolo TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice 1:5
Branka: Ondřej Čech
Rozhodčí: Rudolf Kozák, 30 diváků
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11.kolo SK Božíčany – TJ Děpoltovice 3:2
Branky: Jan Pospěch, Ondřej Čech
Rozhodčí: Rudolf Kozák, 40 diváků
Konečná tabulka – podzim 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
8
9
8
6
5
4
3
3
3
1
0

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

2
2
2
1
3
5
5
7
8
7
8
10
10
11

Fotbal Karlovy Vary 2016 A2A – III. třída mužů – sk.A
4.kolo TJ Děpoltovice B – Sokol Sadov 4:4
Branky: Tomáš Hudák, Tomáš Košťál, Jan Šiler, Stanislav Bernátek
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, 45 diváků
5.kolo RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B 3:3
Branky: Martin Wendler (pen.), Tomáš Hudák, Stanislav Bernátek
Rozhodčí: Daniel Jaroš, 65 diváků
6.kolo TJ Děpoltovice B – SK Kyselka 1:2
Branka: Martin Wendler
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, 50 diváků
7.kolo Sokol Pernink – TJ Děpoltovice B 14:2
Branky: Stanislav Bernátek, Michal Klesa
Rozhodčí: Robert Botoš, 25 diváků
8.kolo TJ Děpoltovice B – Olympie Hroznětín B 5:2
Branky: Tomáš Košťál 2, Tomáš Hudák, Pavel Bičaník, Milan Skoupý
Rozhodčí: Jan Sakač, 47 diváků
9.kolo Sokol Hájek – TJ Děpoltovice B 4:1
Branka: Stanislav Bernátek
Rozhodčí: Jan Sakač, 27 diváků
10.kolo TJ Děpoltovice – TJ Potůčky 4:7
Branky: Martin Wendler, Pavel Bičaník, Milan Skoupý 2
Rozhodčí: Petr Vaněček, 51 diváků
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69:19
70:24
57:23
51:21
43:27
45:24
30:30
39:46
22:48
33:46
31:48
24:78
19:62
21:58

33
31
31
28
28
24
20
16
13
12
11
9
5
2

11.kolo Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B 3:1
Branka: Jan Šiler
Rozhodčí: Jan Zázvorka, 45 diváků
Konečná tabulka podzim 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

14
14
14
14
14
14
14
14

10
7
7
7
6
5
3
2

0
4
3
2
2
4
1
2

4
3
4
5
6
5
10
10

63:40
37:28
52:36
37:21
28:32
29:32
42:56
35:78

30
25
24
23
20
19
10
8

KARLOVY VARY - HISTORIE OKOLNÍCH OBCÍ
Jenišov
Nejstarším místem obce je lokalita Haselpeint (Zátiší) u Chodovského potoka
směrem na Počerny. Již ve středověku zde stál mlýn, kam vozili obilí sedláci z okolí.
Podle porostu kolem potoka dostal jméno Lískový mlýn. Písemnosti z roku 1589
zmiňují místo jako Haselmuel. Základem obce byl hospodářský dvůr. Do roku 1500
ho tvořila necelá desítka usedlostí, seskupených v mělké nivě kolem potoka.
Historikové se dohadují o termínu i okolnostech vzniku Jenišova. Podle některých
vznikl jako kolonizační ves na podnět královského města Lokte ve 14.století za Jana
Lucemburského. Podle jiných bylo prvotní osídlení mnohem starší a nastalo za vlády
hrabat Vohburků mezi lety 1057 až 1149. Vyloučeno není ani to, že ves založil ve
12.století cisterciácký klášter ve Waldsassenu.
Ačkoliv první písemná zmínka o obci pochází z roku 1390, písemností, která blíže
popisuje ves, byl od roku 1523 urbář loketských hrabat Šliků. Vedli v něm přehledně
evidenci majetku i placení daní. Ves Ganesen (Jenišov) byla součástí loketského
městského panství. To se změnilo konfiskací, nařízenou jako trest za účast Šliků na
stavovském povstání v roce 1623. Pod panství loketské se ves opět vrátila roku 1847.
To již zde v 58 domech žilo 339 obyvatel.
Ještě roku 1882 se většina ze 778 obyvatel živila obděláváním půdy, chovem dobytka
a jen menší část hornictvím a výrobou cihel.
Již od 16. a 17.století však vlastnili v okolí Jenišova loketští měšťané louky a jámy,
kde se rýžováním a vymýváním těžilo tzv. luční železo, nazývané hnědel. Odpadní
vody z rýžovišť a plavíren ničily pole sedlákům, kteří psali stížnosti na loketský
magistrát. Rostoucí těžbu železa u Jenišova potvrzuje berní rula z roku 1654 a také
mapy z roku 1842.
Historickou kapitolou pro obec bylo hnědé uhlí, které se zde těžilo mezi lety 1806 až
1928. Nejstarším dolem byla Emma. Byla po obou stranách silnice z Jenišova do
Doubí a měla tři jámy. Jako další doly byly otevřeny roku 1855 Vilemína, 1859 Florián
a 1863 Kateřina. Mezi lety 1866 až 1890 byl největším dolem Důl Marie Starostlivá,
kde se těžilo 12.284 tuny uhlí. Dalším známým dolem byl Carolli-Johani v Dolním
Jenišově (v místech dnešního Baustavu). Pracovala v něm stovka horníků, těžební
jáma vedla do hloubky 72 metrů a těžilo se v něm ročně od 22 tisíc do 40 tisíc tun
ročně. Dalším dolem v obci byla Poldi, otevřená v roce 1896. Po roce 1928 došlo
k definitivnímu útlumu těžby uhlí a obec se z části vrátila k zemědělství.
První republika zastihla Jenišov tedy jako z části zemědělskou a zčásti průmyslovou
obec. V 90 domech žilo 1243 obyvatel. Řada domů byla až do konce první světové
války hrázděných, ve stylu staré barokní lidové architektury.
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V katastru obce byly dva uhelné doly Poldi a Sachsenwerk, dvě porcelánky Klein a
pobočka firmy Wehinger Hory, dále cihelna Schramm, v okolí obce byla pole a na
potoce pila Moder.
Až do roku 1930 lze v Jenišově a Tašovicích šest hostinců. Místní vedli v obci čilý
společenský život. Jenišov měl spolek hasičů, veteránů, dva tělocvičné a dva hudební
spolky. Významnou roli sehrál lidový básník a písmák Oskar Grimm, který působil od
1.března 1906 v Jenišově jako řídící učitel. Psal básně o Krušnohoří a příběhy
místních obyvatel. Zemřel 14.února 1920. Obec byla v té době převážně německá.
Ve 30. a 40.letech zde
kvetla řemesla a živnosti. V Jenišově bylo
tehdy několik řeznictví,
zahradnictví, čtyři hostince, pekárna,
truhlářství a tři dopravci
s koňskými potahy. Obecní úřad a škola
byly v domě čp. 101,
kulturní dům v čp. 127. V květnu 1939
měl Jenišov 1337 obyvatel.
Jenišov
býval
obcí
věřících. Na území obce byly ještě
v 19.století desítky křížů
jako symbolů víry. Každý měl svého
majitele, který povinně o kříž pečoval. Do dneška se v obci nezachovala žádná
významnější historická stavba. Výjimkou je pouze kaple svaté Anny. Stojí v místech,
kde kdysi na jenišovské návsi stávala od roku 1835 dřevěná zvonice. Tu místní farníci
přestavěli na kapli, aby nemuseli na bohoslužby chodit až do vzdáleného kostela
v Sedlci. V roce 1993 nechal obecní úřad vyrobit pro kapli nový dřevěný oltář a dubový
kříž.
Ještě koncem července roku 1946 měl Jenišov 2043 obyvatel, z toho 412 Čechů a
1631 Němců. Po skončení odsunu Němců v říjnu 1946 zbyla v obci necelá pětina
obyvatel. Počet stálých obyvatel doplnili do Silvestra roku 1946 osídlenci z vnitrozemí.
V lednu 1951 mělo v Jenišově hlášeno trvalý pobyt 763 Čechů, 117 Němců a dva
Slováci. O rok později měla obec již 856 stálých obyvatel. V únoru 1954 se odtrhly od
Jenišova Tašovice. Do roku 1961 se snížil počet obyvatel na 379 osob. Při dalším
sčítání v roce 1970 žilo v 69 domech jen 332 obyvatel.
V roce 1975 byl Jenišov administrativně přičleněn jako městská část ke Karlovým
Varům. V roce 1990 proběhlo referendum o odtržení obce. Přelomovým byl rok 2000,
kdy obec získala znak, prapor a pečeť. Druhou událostí roku 2000 bylo vydání
stavebního povolení na stavbu OC Globus. K 31.12.2010 měl Jenišov 801 obyvatel,
33 ulic a přes 270 domů.
(citováno z Karlovarských radničních listů – rok 2015)

STRÁNKY DĚTEM
Pověst od staré skály
Jsem Zbynina skála. Zbyna patřila k uctívaným dívkám rodu, který za pradávna sídlil
tady při Pstružné řece. Lidé rodu bezmezně věřili v magickou sílu dívek s vlasy barvy
ohně. Jen ty byly vyvolené sloužit čarodějům při obřadech a směly hovořit
s neznámými duchy i duchy lidí dávno mrtvých. Rusovlasou Zbynu jsem si oblíbila.
Ráda ke mně chodila a já k ní promlouvala.. Teprve od lidí jsem poznala čas. Nejsem
jím vázána. Trvám od věčnosti po věčnost. Znám vše budoucné, i ukládám do nitra
paměť minulosti, jako Pstružná řeka den po dnu svou vodou přináší nové a odnáší
zaniklé. Proto jsem dovedla Zbyně poradit. Připravila jsem jí těžkou zkoušku, kterou
podstoupila.
„Reptáte a zlobíte se!“ skoro nepříčetně křičel z božiště čaroděj kouzelník Videgast.
„Ubývá zvěře v lese, zlata v říčních nánosech.. Kupci se tudy neubírají. Přišlo několik
dlouhých krutých zim a studených lét. Hladovíte, slábnete. Vím co za tím vězí!“ zvolal.
„Ta černokněžnice!“ a ukázal na Zbynu.
Nikdy ji neměl v lásce. Zbyniny rady se na rozdíl od jeho věšteb neminuly účinkem,
zatímco on selhával.
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„Vyžeňte ji, a bude nám všem dobře!“ popouzel dál Videgast. Lidé zkoprněli. Vyhnat
Zbynu? Jedinou dívku vlasů barvy ohně? „K čemu nás nabádá?“ hřměl dál.
„Muži našeho rodu snad přestanou být statečnými lovci a budou rýt zemi jako hnojná
myš nebo slepý krtek? Ženy ztratí volnost sběru v lesích a budou ohnuté připoutány
k zemi? A sblížit se s cizími, potulujícím se okolím? Což jste ztratili sílu v pažích, že
neuzvednete meč, nehodíte kopím, nenapnete tětivu luků? Jsem snad čarodějem
slabochů, slepců a zoufalců?“
Zbyna nečekala. Dobře věděla, že rod podlehne Videgastovým slovům. Sama odešla.
Zakrátko nastaly časy ještě horší. Přišly tři dlouhé strašlivé zimy. V deštivých létech
vše shnilo. Zimě se podobaly i měsíce, jimž měl vévodit slunečný bůh. Děti se nerodily
a nejslabší těch několika, přišlých na svět, nevydržely. Mnoho starých, moudrých a
zkušených se odebralo do říše zemřelých. Rod skomíral.
„Vyhnal jsi Zbynu a je hůř a hůř!“ opovažovali se muži říci pravdu Videgastovi. Mohl
kouzlit jak nejlépe znal, nepomohl. Uměl moc dobře vyvolávat zlo, ale sám zlu
zabránit nedokázal.
„Přivolej pomoc. Děti se nerodí a žádnou dívku s ohňovými vlasy nemáme. Kdo má
střežit naše teplo, pomoci novému pokolení vdechnout životodárnou sílu ženám a
přičarovat dobré? Zbynu jsi vypudil, pomoz tedy!“ pobouřeně volali.
Navečer Videgast kouzlil. Zapálil velikou hranici. Snad některé dívce zbarví oheň
vlasy! Do veliké výše šlehaly plameny. Rod mlčky přihlížel čarovnému obřadu.
Neodvážil se ani slůvkem porušit posvátné ticho. Co kdyby se Videgastovi kouzlo
podařilo?
Když plameny klesaly k zemi a oheň pohasínal, nestačili se divit! Kouzlo se podařilo!
Za clonou řídnoucího dýmu se zjevuje dívčí postava. Přichází blíž a blíž. Dívka s vlasy
barvy ohně!
„Vždyť je to naše Zbyna!“ propukli v jásot, když prošla zbytky kouře a překročila
doutnající oharky. Videgast zesinal. Tušil svou porážku.
„Přišla jsem od lidí jiného rodu. Ujali se mě po vašem vyhnání, přijali dobrotivě, jako
svou. Víte, že se v okolí občas objevují. Hledají místo pro budoucí domovy. Chtějí žít
v míru, boj a násilí jsou jim cizí. Přijměte je v pokoji a klidu jako dobré, hodné sousedy.
Naučí vás mnohému. Dovedou chovat zvěř v stádech a na polích jim vyroste, co
pracně hledáte v lesích,“ zvěstovala své poselství.
Videgast se chopil poslední příležitosti: „Dělit se o posvátné dědictví rodu
s přivandrovalci? Skutečně rýt v zemi podobni myším, krtkům a červům? Ne pokojně,
nýbrž se zbraní v ruce přivítejte vetřelce!“
Je jich mnoho, vím to, zahlédl jsem je, když jsem při lovu překročil Pstružnou řeku a
dostal se k veliké zlaté řece,“ řekl jeden z rodu. Zbyna přitakala. Ano, je jich daleko,
daleko víc.
„Což muži pozbyly síly a rozumu? Počítají nepřátele podle prstů na rukou a klepou se
předem strachy? Neuzvednou zbraň a utíkají zbaběle předem jako plachá lesní zvěř?“
vyzýval Videgast muže.
Vystoupil nejstarší bělovlasý muž. Vážený stařešina rodu. „Obelhával jsi nás
Videgaste. Rod vymírá a slábne. Tvá kouzla se dávno minula účinkem. Poslechněme
Zbynu a ty od nás odejdi.
Více říci nemohu, jen to, co
svým srdcem cítím,“ zastal
se Zbyny. Ozval se souhlasný
šumot. Přerůstal v hněvivé
výkřiky
namířené
proti
čaroději. „Jdi pryč, jsi zlý,
prolhaný,
věříme
Zbyně!“
uslyšel za sebou odcházející
Videgast poslední výkřiky. Vzal
si s sebou jediné. Obrovitou
medvědí
kůži,
kterou
přehazoval přes sebe při
magických obřadech. Dávala
mu sílu medvědů!
„Ty, Zbyno, přiveď ten rod. Budeme žít v přátelství, silní a velicí počtem,“ pokynul
stařešina.
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Zbyna brzy opravdu nové lidi přivedla. Byli jiní. Kosmatí sršatci starého rodu si
zpočátku nedůvěřivě prohlíželi nové sousedy. Muže širokých plecí, svalnaté,
s dlouhými vlasy. Jejich ženy měly plavé vlasy spletené do umných vrkočů. Byly
silnějších oblých postav. Z očí nově příchozích vyzařovaly klid, dobrota a touha žít se
starousedlíky v míru.
Brzy se naučili společné řeči i velikému umění po sousedsku žít a prací získat obživu.
Zanedlouho v sobě našli zalíbení mladí obou rodů a kouzlo lásky brzy pečetili nově
narozenými potomky. Zbyna zářila. Rody postupně splývaly v jeden silný kmen. Ovládl
a dál osidloval údolní nivu i okolní hornatiny Pstružné řeky.
Zbyna zůstala v žití osamocenou. Takový je úděl vědmy a kněžky. Život s mužem a
poslání matky by ji připravilo o mnoho potřebných sil. Na její pokyn zbudovali nové
pevné sídlo, z něhož vládl náčelník. Když Zbyna zemřela, pohřbili ji u mě a své sídlo
nazvali Zbyniniu horou. A jak dopadl Videgast?
Uchýlil se nepříliš daleko. Osamocen se potloukal žitím, jak se dalo. Nikdy se nezbavil
touhy rozsévat dál zlo a konal své ponuré obřady. Jenže Zbynina síla mu dílo pokaždé
zmařila. Mnohokrát Videgasta napomínala. Nepolepšil se. Jednou vyvolal tak silné
kouzlo, že jím sám sebe pohltil a proměnil se v kamenného medvěda. Zbyna
proměnila jednu svou v mládí zemřelou družku ve vílu, střežící Videgastovu medvědí
podobu. Hravě zmaří všechny nové pokusy medvědího kamene o navrácení
ztracených sil.
(Tak vypráví skála. Střeží nad vískou Zbynicemi na Zbynné hoře klid dávného hradiště
lidu Zbynina kmene a za měsíčních úplňků dokáže vyprávět. Ostřím dvou hran
směřuje jako hledím k blizké hoře Vidhošti. Tam, mezi rozsochatými mohutnými buky
se skrývá Videgast, zakletý do kamenného medvěda. Nikdo se nemusí bát ani mluvící
skály na temeni Zbynné, ani vidhošťského medvěda. Ze skály sálá dobro, medvědí
zlo je spoutáno kamenem.)
Citováno z knihy Milana Pokorného „Co vyprávěla Pstružná řeka“

RŮZNÉ
Úklid kostela
Dne 9.10.2016 jsme se sešli a společnými silami připravili náš kostel sv. Michaela na
adventní čas. Ženy umyly a vymetly vše co se dalo a přítomní muži „vysmejčili“
pavučiny v oknech.
V kostele se během adventního času i o vánocích budou konat kulturní akce a
vánoční mše.
Všem, kdo přiložili ruce k dílu moc děkuji. Štěpánka Luxíková

JÓGA – ÚČINKY NA TĚLO A MYSL
Účinek jógy se dosahuje sebezdokonalováním, snahou brát život jako přirozený
proces, a tím získat sílu, schopnost problémové situace vyřešit správně
Sál ve Společenském domě Děpoltovice – každé úterý v 19:30 hodin
Vstupné 60 Kč
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Sobota 3.12.2016 od 17:00 hod. – kostel sv. Michaela v Děpoltovicích

Advent se sborem Chorea Nova
pod vedením paní Pavlíny Petříkové
a poté

Mikulášská nadílka

Na fotbalovém hřišti (v případě nepříznivého počasí na sále ve
Společenském domě) v Děpoltovicích s ukončením ohňostrojem
Vstupné na akci dobrovolné – vybrané vstupné bude předáno na pomoc malému
Martínkovi na rehabilitační pobyty v Klimkovicích

V neděli dne 18.prosince 2016 v 15:00 hod.zveme všechny seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Které se koná ve společenském domě Děpoltovice

O dobrou náladu s písničkami Vašeho mládí se bude starat
Toník Pech a jeho Old Boys
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Štědrý den 24.prosince 2016 od 22:00 hod. – kostel sv. Michaela
v Děpoltovicích

VÁNOČNÍ MŠE

Svátek vánoční 26.12.2016 od 15:00 hod. – kostel sv. Michaela Děpoltovice
Zveme Vás na koncert kantorské skupiny SILBEGRIM

VÁNOCE V EVROPĚ
Putování za zvyky času adventního a vánočního

České i evropské koledy a písně provedou vokály a rozličné instrumenty
Hana Silovská, Ondřej Bednář, Helena Grimmerová a Ondřej Bednář jr.
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