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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Evropského parlamentu 2019
Datum a hodiny konání
24. 5. 2019 (pátek) – od 14,00 do 22,00 hodin
25. 5. 2019 (sobota) – od 8,00 do 14,00 hodin
Právo volit
1) Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu (dále
jen EU) na území ČR za předpokladu že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu
- je u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu zapsán v seznamu voličů
pro volby do EU, popř. hlasuje na voličský průkaz
2) Občan jiného členského státu EU (dále jen volič) má právo hlasovat ve
volbách do EP za předpokladu, že:
- nejpozději dne 25.5.2019 dosáhne věku 18 let
- je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10.4.2019)
- nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá
omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.
- Je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP
Seznamy voličů
Volič si může na obecním úřadě ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro
všechny druhy voleb na území ČR, nebo po 14.4.2019 svůj zápis přímo v seznamu
voličů pro volby do EP..
Možnosti hlasování na území České republiky
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková komise
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do EP. Při
hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud hlasuje
na voličský průkaz.
Voličské průkazy
Volič s trvalým, resp. přechodným pobytem (cizinec EU) musí žádost o
volební průkaz doručit obecnímu úřadu některým z níže uvedených způsobů:
a) V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče na adresu: Obecní
úřad Děpoltovice, Děpoltovice 44, 362 25 p. Nová Role, nebo
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b) V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do
datové schránky obce Děpoltovice: znjbkuz (žádost nemusí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem voliče) a to nejdéle do do 17. května
2019 do 16:00 hodin, nebo
c) Osobně na obecní úřad Děpoltovice, a to nejdéle do 22. května 2019 do
16:00 hodin. Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po
prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.mmkv.cz nebo
v listinné podobě na obecním úřadě Děpoltovice.
Voličský průkaz je možné:
1) Předat osobně voliči, nebo
2) Předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, aby bylo zabráněno
jeho možnému zneužití nebo
3) Zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu, nejdříve však 15 dnů
přede dnem voleb, tj. nejdříve 9.5.2019.
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území
ČR.
Jak volit a jak kroužkovat
Ve volební místnosti volič prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo
pasem a popřípadě odevzdá voličský průkaz. Následně obdrží obálku, do které
vybere hlasovací lístek té strany, které chce dát svůj hlas, vloží do obálky a
následně vhodí do volební urny. Pokud je v obálce vloženo více lístků, hlas je
neplatný.
Před vložením do obálky může volič využít možnosti dát kandidátům preferenční
hlas, maximálně však dva, zakroužkováním jejich pořadového čísla. Tato možnost
není povinná, ale zvyšuje vybraným kandidátům šanci na jejich zvolení. Pokud
zakroužkujete více kandidátů, komise hlasovací lístek vyhodnotí jako bez kroužků,
ale hlas pro vybranou stranu stále platí a je započítán.
Hlas je neplatný také v případě, je-li hlasovací lístek vhozen do volební urny v jiné
obálce, než je určena pro daný typ voleb.
4. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
4. Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 22.05.2019 od 17:00 hodin.
Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č.1/2019
2. Závěrečný účet obce za rok 2018
3. Zpráva o hospodaření obce obce za rok 2018
4. Projednání záměrů na pronájem a prodej pozemků
5. Různé
Karlovarský kraj zve na semináře ke kotlíkovým dotacím
Ačkoliv bude příjem elektronických žádostí spuštěn až 1. července ve 14 hodin, již
nyní si můžete žádost předvyplnit a připravit k odeslání. Úředníci, kteří mají na
krajském úřadě kotlíkové dotace na starosti, vám ochotně poradí, jak na to.
K dispozici budou samozřejmě i mimo termíny seminářů. Potřebné kontakty
naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje.
Termíny seminářů pro veřejnost (uvádíme vám dostupných úřadů)
14.05.2019 Chodov
15:30 (městský úřad)
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22.05.2019 Ostrov
27.05.2019 Nejdek

15:30 (městský úřad)
15:30 (kinokavárna)

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Odpady, odpady, odpady
Ať člověk dělá cokoliv, produkuje odpady. Vypadá to jako konstatování příliš příkré a
černobílé, ale je to tak. Prakticky v každém oboru lidské činnosti od kolébky až do
hrobu produkujeme odpady. A nejen my osobně, odpady vznikají v obchodech,
továrnách, nemocnicích, na polích i v lesích, v Antarktidě i na Sahaře.
Odpadů bylo donedávna minimálně – zbytky z jídel a jejich přípravy, i vodu z nádobí
spotřebovala domácí zvířata (nepoužívaly se saponáty na mytí nádobí). Prakticky
všechno bylo z přírodních materiálů, takže jakmile se takový předmět stal
„odpadem“, tj. nebyl už potřebný, zanedlouho někde v rohu dvora nebo blízké strži
shnil nebo se rozpadl. V dnešní době kvalitních a trvanlivých materiálů je třeba
s odpady nakládat uvážlivěji a snažit se o jejich efektivní využití.
Množství odpadů roste – ještě na počátku minulého století bylo v komunálním
odpadu nejvíc popela z kamen, proto také dodnes říkáme nádobám na odpad
„popelnice“. Jenže postupně roste množství spotřebního zboží a dalších předmětů,
které používáme a „točíme“ v domácnosti, a kamen ubývá. Dnes je komunální
odpad tvořen hlavně obaly od potravin a spotřebního zboží. A množství odpadů,
které vzniká v domácnostech, stále roste. U nás je to kolem 200 kilogramů za rok na
obyvatele. Při 10 milionech lidí v České republice to znamená produkci 2 milionů tun
odpadů.
Využívá se krátce, rozpadá dlouho – vynález plastů přinesl materiály s vynikající
užitnou hodnotou, z nichž se dá udělat skoro všechno, a navíc za velmi nízkou cenu.
Takže se jich dělá stále víc a víc. Je však velký nepoměr mezi tím, jak dlouho určité
věci používáme, a jak velká je jejich trvanlivost. Plastové pytlíky na nákupy
v obchodě mají cenu pár haléřů, proto je dostáváme zadarmo. Použijeme je jednou
a zahodíme někdy už za pár minut. Takový plastový pytlík se ale rozkládá několik
desítek let.
Nikdo vám nechce doporučovat, abyste se vrátili někam na statek, prali na valše a
jezdili s koňmi. To by byl nesmysl. Můžeme však zařídit, abychom produkovali co
nejméně odpadů.
(pokračování příště)

Kompostéry
Na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2019 byl vznesen
dotaz na pořízení kompostérů pro občany obce. Zajištění dotace do
určitého termínu je velice časově náročné a je potřeba udělat
několik kroků:
▪ obec udělá průzkum, který zjistí, kdo z občanů má zájem o
umístění kompostéru na svém pozemku
▪ na základě dat z průzkumu obec zpracuje žádost o dotaci
▪ v případě přiznání dotace musí proběhnout výběrové řízení
▪ vybraná firma dodá kompostéry do zajištěného skladu obce a proškolí občany
▪ občané si kompostéry v tomto skladu vyzvednou, sestaví si je a mohou začít
kompostovat
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▪ po uplynutí udržitelnosti projektu (po 5-ti letech) obec převede kompostéry do
vlastnictví občanů
V letošním roce jsme se proto rozhodli o kompostéry nežádat. Nadále budou na
fotbalovém hřišti a v rekreační oblasti uložené kontejnery na bio odpad.
Žádáme proto občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali věci, které do nich
nepatří, neboť takto znehodnocený bio odpad není možné odvést na kompostárnu.
Kontejner je pak odvezen na skládku komunálního odpadu za zvýšených sazeb za
odvoz a uložení odpadu. Děkujeme, že třídíte odpad!
Štěpánka Luxíková – místostarostka
STRÁNKY HASIČŮ
Lesní požáry
Vysoké teploty a menší množství srážek obvykle na jaře a v létě zvyšují riziko vzniku
lesních
požárů
v přírodním
prostředí. S příchodem teplého
počasí do lesů obvykle zavítá
větší množství lidí, což významně
zvyšuje nebezpečí vzniku požáru.
Naprostá
většina
požárů
v lesích (ale i v jiných přírodních
porostech) je totiž způsobena
lidskou nedbalostí – ať již při
zakládání
ohně
nebo
kvůli
neopatrnosti při kouření (odhození
nedopalku cigaret).
Kouření v lese je ze zákona zakázáno, rozdělávat a udržovat otevřený oheň lze
jen na k tomu vyhrazených místech. V případě porušení tohoto striktního zákazu
mohou provinilci dostat pokutu až do výše 15 000 Kč., pokud dojde k požáru a
nejedná se o trestní čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může
vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících
nebo doutnajících předmětů.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené
možnosti zásobování hasební vodou (vodu je třeba dopravovat na větší vzdálenost
apod.). Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod
zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požární ochrany.
Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požáru a neohrozit
sebe i jiné:
 V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky,
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do
jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár
 V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně lze jen na vyhrazených místech
 Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících či doutnajících předmětů
 Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném
minimálně 50 m od okraje lesa
 Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin
 Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném
prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej
důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy
 Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice
nebezpečná činnost, za kterou hrozí pokuty
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Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na
zahrádce předem nahlaste hasičům
Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ta nesmíte ani
na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může
snadno způsobit požár

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor jarní část sezony 2018/2019
14. kolo

TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec 2:1 (1:1)
Branky: Luboš Moravec, Roman Ruber
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 2:0, 70 diváků

15. kolo

Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice 2:0 (2:0)
Rozhodčí: Martin Jakubík – Marian Varga, Jiří Kaucký, ŽK 1:2,
50 diváků

16. kolo

TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry 0:0
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 4:3, 75 diváků

17. kolo

SK Božíčany – TJ Děpoltovice 3:2
Branky: Jan Šiler, Lukáš Drápalík
Rozhodčí: Marian Varga – Kobielský Július, Jiří Zázvorka,
ŽK 2:4, ČK 0:1, 70 diváků

18. kolo

TJ Děpoltovice – FK Ajax Kolová 3:0 (2:0)
Branky: Karel Hubálek, Roman Ruber, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 4:2, ČK 1:0, 56 diváků

19. kolo

Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice 2:1 (2:0)
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí: Jiří Kaucký, ŽK 0:6, 20 diváků

20. kolo

TJ Děpoltovice – TJ FK Nejdek B 2:1 (1:1)
Branky: Marcel Verebely, Jan Šiler
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 1:1, 50 diváků

Tabulka
KLUB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Čechie Dalovice
FK Ajax Kolová
Slavoj Bečov
KSNP Sedlec
TJ Vojkovice
Jiskra Březová
SK Toužim B
SK Božíčany
FK Nejdek B
Sokol Pernink
TJ Děpoltovice
Sokol Žlutice B
FC Nové Hamry
FK Verušičky

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
19
20
20

17
17
12
11
9
10
8
8
7
7
5
5
3
2

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

2
2
6
7
5
9
6
8
9
11
13
12
16
15

93:21
82:25
63:43
56:40
53:43
71:55
53:48
48:57
53:58
57:62
36:43
41:76
23:91
30:97

52
52
38
35
33
31
30
28
25
22
17
17
10
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Jiskra Březová
FK Verušičky – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SK Toužim B
TJ Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Sokol Pernink

Ne 12.05. od 14:00 hod.
So 18.05. od 16:30 hod.
So 25.05. od 17:00 hod.
So 01.06. od 16:30 hod.
So 08.06. od 17:00 hod.
So 15.06. od 16:30 hod.

III. třída – skupina o 9 – 12 místo části sezony 2018/2019
1. kolo

TJ Děpoltovice B – SK Kyselka 1:2 (0:0)
Branka: Martin Wendler, 40 diváků
Rozhodčí: Marian Varga

2. kolo

TJ Děpoltovice B – Sokol Hájek 7:1 (3:1)
Branky: Luboš Moravec, Stanislav Bernátek, Martin Wendler 2,
Tomáš Kiška, Jan Bolotnikov, Lukáš Drápalík
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK: 2:2, 56 diváků

3. kolo

TJ Stružná – TJ Děpoltovice B 0:2 (0:0
Branky: Stanislav Bernátek, Jakub Šejna
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, 80 diváků

4. kolo

TJ Děpoltovice B – TJ Počerny 2:1
Branky: Milan Skoupý, Marcel Verebely
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 1:2, 32 diváků

5. kolo

RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B 3:2 (0:2) pen. 4:2
Branky:Tomáš Kiška, Martin Wendler
Rozhodčí: Josef Kubánek, 50 diváků

6. kolo

TJ Děpoltovice B – Budoucnost Otročín 1:5 (1:3)
Branka: Jiří Závodský
Rozhodčí: František Kaňka, 14 diváků

7.kolo

SC Stanovice – TJ Děpoltovice B 2:3 (1:1) pen. 3:5
Branky: Jiří Závodský, Vladimír Schlosser
Rozhodčí: Josef Kubánek, ŽK 0:1, 42 diváků

Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KLUB
SK Kyselka
SC Stanovice
TJ Děpoltovice B
TJ Počerny
TJ Stružná
RZ Abertamy
Budoucnost Otročín
Sokol Hájek
..

Z
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
4
4
3
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
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P
0
2
3
3
4
4
5
7

S
28:4
22:9
17:13
17:12
12:14
11:21
13:24
8:31

B
21
15
12
11
10
7
7
1

P+
0
1
1
2
0
2
0
0

P0
1
1
1
1
0
1
1

14. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

TJ Děpoltovice B – SC Stanovice
SK Kyselka – TJ Děpoltovice B
TJ Sokol Hájek – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice – TJ Stružná
TJ Počerny – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ RZ Abertamy
TJ Budoucnost Otročín – TJ Děpoltovice B

St 08.05 od 14:30 hod.
So 11.05. od 15:00 hod.
So 18.05. od 14:00 hod.
Ne 26.05. od 14:30 hod.
So 01.06. od 14:00 hod.
Ne 09.06. od 14:30 hod.
Ne 16.06. od 13:00 hod

KARLOVY VARY - PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY
Sklárna Ludwig Moser a synové
Firmu založil Ludwig Moser (1833 – 1916) v roce 1857 na
Zámeckém vrchu, kde si otevřel vlastní ryteckou dílnu a obchod
se sklem. Sklo, většinou číšky a poháry, dovážel
s Harrachovských skláren v Novém světě a ze Šumavy, od roku
1873 také prodával zrcadla z hraběcí Kinské továrny ve Sloupu.
Zaměstnával téměř 60 lidí, převážně rytců. V letech 1892 – 1893 vybudoval vlastní
sklářskou huť v obci Dvory, moderně zařízenou dvěma regeneračními pecemi
systému Siemens a dvaceti čtyřmi pánvemi. Pracovalo zde 350 zaměstnanců,
vyrábělo se speciální solnodraselné sklo s vysokou světelnou propustností a
bezolovnatý křišťál. Sklárna provozovala též brusírnu o 88 brusech poháněných
parním strojem, leptárnu, ryteckou a malířskou dílnu. Spolumajiteli se postupně stali
Ludwigovi synové, a od roku 1898 nesla firma název Karlsbader GlasindustrieGesellschaft, Ludwig Moser & Söhne. První desetiletí 20. století patřilo
k nejúspěšnějším, výrobky propagované na světových výstavách pak byly
prodávány prostřednictvím obchodních zastoupení. V roce 1908 se ředitelem stal
Leo Moser (1879 – 1974), který spolupracoval s výtvarníky, kromě jiných
s karlovarským architektem Rudolfem Welsem. Wels se také stal projektantem
četných stavebních úprav objektů sklárny ve dvacátých letech. Novou přístavbou
byla rozšířena brusírna, zmodernizována administrativní budova (sál vzorkovny),
zprovozněno nové zázemí pro zaměstnance a vybudován pavilon s jídelnou.
V letech 1922 – 1924 pokračovala výstavba obytných domů v sousedství továrny.
Stavby prováděly podnikatelství Geier& Rott z Bohatic a karlovarská firma Paul
Fischer & Cie. Ve třicátých letech byla sklárna prodána České Unionbance. Za
druhé světové války získala výsadní postavení, takže vyráběla s omezením do roku
1944, poté byl provoz pozastaven. V letech 1962 – 1968 byl pro n.p. Karlovarský
porcelán areál rekonstruován podle projektu gottwaldovského Centroprojektu.
Západní polovina při tom byla zbořena, na severní straně přistavěna nová budova
brusírny a instalovány tři osmi-pánvové pece na dálkový plyn. Výroba se
v sedmdesátých letech pozvolna vracela k tradičnímu sortimentu. Od roku 1991
sklárnu provozuje akciová společnost Moser, která v areálu vybudovala rovněž
firemní muzeum.
(citováno z knihy Industrální topografie-Karlovarský kraj)
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STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Mlýnky
Kdysi dávno přišel do města Jáchymov chudý tesařský tovaryš Jakub. Protože byl
šikovný a město rostlo, brzy našel práci u bohatého mistra. A protože jeho mistr byl i
představeným cechu a Jakub byl šikovný a spolehlivý, zdálo se, že má před sebou
světlou budoucnost. Protože byl nejen šikovný, ale i pohledný, zalíbil se brzy i
mistrově dceři Marii. Svou lásku tajili, protože věděli, že by její otec vztahu nepřál.
Jenže jedna klevetivá babka ze sousedství si všimla a hbitě mistra informovala. Ten
si nechal Jakuba i Marii zavolat a zeptal se, co je na tom pravdy. Když se mu ke své
lásce doznali, rozhněval se a Jakuba vyhnal ze své dílny s tím, že se má vrátit, až
bude mít dost peněz. Marie ho v slzách prosila, ale nic platno, Jakub musel jít.
Protože věděl, že v Jáchymově ho proti vůli jeho mistra nikdo nezaměstná, odešel i
z města. Nenapadlo ho ale jít až ráno, a proto sotva prošel branou, padl soumrak.
Jakub nechtěl jít do Ostrova kolem mlýnů podél cesty, kde by ho v jeho smutku viděli
lidé, a tak zamířil lesní pěšinou. Tma houstla a Jakub brzy neviděl ani na krok. Proto
si nahrabal hromádku listí a ulehl ke spánku.
V noci ho ale cosi vzbudilo. Pozorně naslouchal a zdálo se
mu, že slyší plakat malé dítě. Bylo mu to divné, kde by se
v lese vzalo děcko, a šel tedy opatrně po hlase. Naštěstí
mezitím, co spal, zalilo krajinu stříbrné světlo měsíce. Po
malé chvilce došel až na mýtinku, kterou protékal potůček.
A na jeho břehu plakal malý hastrmánek. Marně ho otec
vodník s matkou vílou tišili. Čím více se snažili, tím silnější byl jeho pláč. Jakub
opatrně z mýtinky vycouval, protože nevěděl, co by mu nadpřirozené bytosti mohli
způsobit. Protože byl ale dobrého srdce, bylo mu hastrmánka líto. Našel si proto
kousky dřívek a vyřezal z nich malý vodní mlýnek. Ten opatrně umístil do potoka,
kousek od vodnické rodiny. Mlýnek se roztočil a vesele zaklapal. V tu chvíli
hastrmánek přestal bědovat a po chvíli se vesele rozesmál. Starý vodník byl v mžiku
u Jakuba a vážně si ho prohlížel. Zajímalo ho, proč to udělal a zda se nebojí.
V Jakubovi byla chvíli malá dušička, ale protože neudělal nic zlého, vodníkovi
odpověděl po pravdě, že mu bylo hastrmánka líto. A strach necítí, neboť nikomu nic
zlého nezpůsobil. Vodníka zajímalo i to, jak se tam Jakub vůbec ocitl a proč. Tak
Jakub vodníkovi převyprávěl svůj příběh. Vodník viděl, že Jakub opravdu konal jen
z dobroty srdce, a proto mu poradil, ať si natrhá plné kapsy potočních listů. Varoval
ho ale, že se nesmí nikomu zmínit o tom, čeho byl svědkem. Jakub sice nevěděl,
k čemu mu budou mokré listy, ale ke svému štěstí poslechl. Když měl kapsy plné,
vodník se s ním rozloučil a zmizel i s hastrmánkem. Jakub se vrátil ke svému
listnatému loži a hodlal dospat noc. Náhle měl pocit, že ho někdo pozoruje a
opravdu, kousek od něho kdosi stál. Byla to lesní víla, maminka hastrmánkova. Víla
Jakubovi přišla poděkovat a přinesla mu velikou říční perlu. Jakub ji sice nechtěl, ale
nedala jinak. Položila ji a zmizela jako fouknutím větru. Jen slabý hlásek radil
Jakubovi, ať ji dobře uschová.
Jakub konečně klidně usnul, ale nespalo se mu dobře, zdálo se mu, že odpočívá na
lůžku z kamení. Sotva se ho ráno dotkl první sluneční paprsek, otevřel oči a
přemýšlel, co se mu to podivného zdálo. Jenže v mechu se cosi zatřpytilo a Jakub
s údivem hleděl na nádhernou perlu. Navíc se mu zdálo, že listí po kapsách značně
ztěžklo. Sáhl do kapsy a místo mokrých listů vytáhl stříbrné tolary. Tak byl odměněn
za svou dobrotu. Šel se podívat i k potůčku, kde vesele klepal jeho mlýnek.
Jak šel večer smutný z města, tak se do něho zvesela vracel. Zamířil hned za
Mariiným otcem. Ten se velice podivil, že je Jakub zpátky tak brzo a ještě více se
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podivil, když Jakub vysázel na stůl řádku lesklých tolarů. Mistr samozřejmě
požadoval vysvětlení, kde Jakub k tolika penězům přišel, ale ten byl pamětlivý
varování vodníka. Proto mistrovi odpověděl, že to mu prozradit nemůže. Nicméně
odpřisáhl, že jde o peníze poctivé. Mistr viděl, že Jakub Marii opravdu miluje a
nechal se jejich láskou odměkčit. Vystrojil Jakubovi s Marií slavnou svatbu a přijal ho
jako syna. Perlu Jakub věnoval Marii a ta ji uschovala k rodinnému majetku.
Když byl mistr stár, Jakub převzal celou dílnu a dařilo se mu vše, na co sáhl. Nikdy
ale neprozradil, kde získal své peníze. Když jednou Jáchymov zasáhly silné deště,
jejichž voda protrhla hráz rybníka, mnoho domů bylo poškozeno. Jen Jakubův a
Mariin byl nepoškozený. Tak se odměnila víla, když říční perla ochránila dům před
prudkým proudem.
Klepajícího mlýnku na potůčku si brzy povšimli pocestní, kteří zvěst o něm přinesli
do města. A protože se veselý klapot všem líbil, začaly se na potůčku objevovat
další mlýnky, Jen vodníka s vílou a malým hastrmánkem už nikdo nespatřil.
RŮZNÉ
Česká kuchyně
I poslanci jsou přístupni vůni moravských klobás. Pan poslanec Skuherský dával
přednost klobásům drobně sekaným před hrubosekanými, stejně jako dával
přednost vínu dalmatskému před vínem dolnorakouským a uherským. Jaká tedy
byla jeho radost, když v osmém vídeňském okrese v zastrčené ulici, kde se spíše
nadál. Že potká podezřelé dámy, objevil dalmatinskou vinárnu, za jejímž oknem
skromně krčila se tabulka s českým nápisem „Pravá dalmatská vína. Dnes
moravské
klobásy
drobně
sekaným se zelím“. V druhém
okně byl transparent, kde
velkými písmeny bylo totéž
psáno německy na průsvitném
papíru. A pod tím „Johann
Růžička“. Pan poslanec vešel
dovnitř. Bylo to za nevlídného
dne, kdy obloha i politika je
zachmuřena, kdy v kuloárech
sněmovny nedají člověku spáti hlasité hovory kolegů poslanců u vedlejších stolů. Za
těch okolností je nejlépe vyjíti si z parlamentu a hleděti se zotaviti někde a probrat
z rozespalosti.
„Vida,“ pomyslil si poslanec Skuherský, když cítil teplou vůni zelí a moravských
klobás, „tohle musím říci zítra kolegům v klubu.“
Ve vinárně nebyl doposud nikdo. Vinárník Růžička chodil kolem poslance, najednou
se zastavil a řekl: “Zítra máme patnáctého!“ To byla čistá pravda, proti tomu nedalo
se ničeho namítat. Pan poslanec kývl hlavou a vinárník zřejmě potěšen nad tím, že
navázal rozmluvu, sedl si naproti na židli a pokračoval: „Zítra máme patnáctého,
úterý, a to děláme špekové knedlíky a máme domácí uzené!“
Pan poslanec příjemně překvapen položil vidličku na okraj talíře a přátelsky
odpověděl: „To přijdu rozhodně!“ Před očima vykouzlil si v tom okamžiku porci
vonných špekových knedlíků a viděl černý, domácně uzený bůček, lákavě prorostlý,
kde jemná vrstva masa pod vláčnou kůží prostoupena je tenkými vrstvami špeku.
V tom okamžiku člověk lehce zapomíná na vyřízení státního rozpočtu.
„U nás máme pro pány hosty českou kuchyni,“ sděloval vinárník. Stával se sdílným
a mluvil o prosté české kuchyni spíše s úctou než ze stanoviska obchodního. Hlavní
důraz kladl na knedlíky a rychle přešel na bramborovou polévku s houbami, jakou
dělají u nich na českém jihu.
„Také jsem odtamtud,“ pravil poslanec měkkým hlasem. Byla to pravda, neboť
právě v jeho volebním okresu vaří tak znamenitou bramborovou polévku s houbami.
Když ho volili, bylo sychravo a talíř takové výtečné polévky dělal dobře žaludkům
jeho voličů. Opět se ocitli u knedlíků, jež na našem jihu jsou velmi oblíbeny. Jsou to
knedlíky zvané „bosáky“, které se vyrábějí ze syrových bramborů.
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Bylo to tak poutavé, že poslanec Skuherský úplně zapomněl na státní rozpočet,
který právě se četl za malého napětí sněmovny, poněvadž se poslanci většinou
nudili těmi číslicemi, kde stálo: 320 miliónů na vojenské účely, 22 miliónů na školství
…
Z toho všeho zoufalství a nudy vytrhl příjemně poslance Skuherského hovor o
knedlíkách, bosákách. „Ty děláme,“ pravil vinárník, „také se zelím a s vepřovou.“
Starost spadla náhle poslanci Skuherskému z beder, o kterých tvrdil vždy svým
voličům, že od nich budou se odrážet rány vídeňské vlády.
Pil čtvrtku za čtvrtkou, stával se sdílným a viděl v duchu ty roviny mezi jehličnatými
lesy, v nich rybníky, náležející schwarzenberskému panství, odkud byl kádr jeho
voličů. Viděl ty statné postavy, z nichž mnohý plakal nadšením, když zvolili
Skuherského za poslance. Zřel ty řady nadšených, kterým sliboval všechno na
světě, malá stavení na českém jihu, kde o posvícení voní koláče a husa se zelím.
Bylo mu tak nějak příjemně po osmé čtvrtce vína, že řekl: „Přivedu vám zítra pány
kolegy na špekové knedlíky.“ Dal si ještě čtvrtku a zazpíval trochu falešně píseň
z Blat, z které zapomněl začátek: „ …zákolník dá kovář, když se dobře platí …“ Pak
zaplatil, stiskl ruku vinárníkovi a šel do klubu.
Pány kolegy poslance z klubu velice těšilo, že objevili špekové knedlíky s domácím
uzeným masem. Bylo to příjemné zotavení, když se debatuje o rozpočtu. Mimoto je
dosti těžko najíti ve Vídni útulnou vinárnu, kde si nedělají z českých poslanců
legraci. A k tomu česká kuchyně …
První den přišlo jich na špekové knedlíky osm. Potom druhý den byly bramborové
knedlíky ze syrových bramborů, kousek vepřové a trochu zelí. To jich přišlo už
dvanáct. Pak chodili k obědu, odpůldne, večer, dopoledne. Střídali se ve
vyhledávání této místnosti, zatímco se projednával rozpočet. Měli radost, že cítí vůni
domácích krbů, jejichž představitelé je sem vyslali. Pan Růžička byl spokojen a a
v českém listě, vycházejícím ve Vídni, dal uveřejnit tento inzerát:
DOMÁCÍ ČESKÁ KUCHYNĚ
Dovoluji si upozornit české obyvatelstvo Vídně na svou vinárnu, kde dopoledne,
v poledne i večer scházejí se čeští poslanci, aby si pochutnali na domácí české
kuchyni. Jako specialitu dovoluji si podávati špekové knedlíky se zelím a domácím
uzeným masem. Dalmatská vína v hojném výběru. Jan Růžička, Vídeň VIII,
Scheirellschestrasse.
A pan Růžička se velmi diví dodnes, proč po tomto inzerátu žádný z těch pánů už
tam nechodí …
Jaroslav Hašek – Karikatury 9.5.1910

Jarní taneční večer
Dne 13.4.2019 jsme ve Společenském domě Děpoltovice uspořádali „Jarní taneční
večer.“ V příjemné atmosféře celého večera se všichni dobře bavili.
K tanci i poslechu hrála místní kapela Toník Pech a jeho Old boys. Také tombola
svým obsahem byla bohatá a není divu, že se po lístcích „jen zaprášilo.“
Všem, kteří se podíleli na přípravě večera moc děkuji. Velké poděkování patří také
všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do této tomboly.
Štěpánka Luxíková – místostarostka
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Stavění máje a pálení čarodejnic
Tradiční stavění máje a pálení čarodejnic proběhlo tak jako každý rok 30.04.2019 na
fotbalovém hřišti v Děpoltovicích.
Přibližně v 17:00 hodin byla postavena místními „chlapy“ májka a
následně zapálena krásně připravená vatra s čarodějnicí.
Přestože nebylo úplně vlídné počasí účast na této akci byla
pěkná – lidé se hřáli u ohně, opékali špekáčky, popíjeli pivo a
hlavně se dobře bavili.
Až do samého rána u májky zůstali „hlídači májky,“ aby splnili
svůj hlavní cíl - májka se uhlídala!!!
Farma Kubernát Děpoltovice
Farma je zaměřena na ekologické zemědělství. Víte že se farma
pravidelně zúčastňovala soutěže „Regionální potravina?“ V roce
2013 získala farma v kategorii mléčné výrobky 1.místo za Bio
Děpoltovické máslo a 2.cenu za Bio Děpoltovický kefír, v roce
2014 3.místo za ovocný jogurt Vánočník, a v roce 2016 1.místo
za Bio Děpoltovický kefír. V nové soutěži „Dobrota
Karlovarského kraje“ v roce 2017 obsadila 1.místo za Bio
Děpoltovické máslo a v loňském roce 2018 pak 1. místo opět za ovocný jogurt
Vánočník.
Farma Kubernát, Děpoltovice 12, 362 25 Nová Role
Otevřeno pondělí – pátek od 8:00 do 15:00

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou
maminkou, paní Marií Gregorovou, která nás opustila dne 27.4.2019.
Děkujeme také všem přátelům a známým, kteří zpříjemnili naší mamince poslední
roky a dny jejího života.
Děkuje rodina
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