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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
Začal nám rok 2022a jak předpovídají kartářky a numerologové,
bude prý letošní rok lepší než rok 2021, kdy jsme byli všichni
omezováni a museli jsme, dodržovat pravidla omezení. Každá, i
ta špatná událost nás v životě posune a začneme si více vážit
času a věcí, které pro nás byli jindy samozřejmostí. Čas, který
můžeme společně trávit se svou rodinou nebo s přáteli. Čas,
kdy můžeme vyrazit do restaurace, divadla nebo na koncert bez
jakéhokoliv omezení. Budeme si proto všichni přát a věřit, že rok
2022 bude plný lepších změn.
V dubnu roku 2021 jsem dostala důvěru zastupitelů obce a byla jsem zvolena do funkce
starostky. Není to lehké, jak se někdy z pohledu občana zdá. Práce starostky není
pouze o reprezentaci obce a vycházet všem vstříc. Práce starostky obnáší mnoho
různorodých prací – dohled, kontrolu a udržování obecních lesů, pozemků, komunikací,
hřišť, stromů, budov, zajišťování dotací, finance držet v mezích schváleného rozpočtu,
tzn. zbytečně nerozhazovat a přitom udělat mnoho věcí, úspory zachovat na budoucí
investiční akce. Není to o tom, že ráno přijdu na radnici a dám si čaj. Pokud svou práci
chci brát zodpovědně, snažím se mít vše připravené na veškerá jednání. Občas
slýchám, že věci jdou pomalu, že se málo snažíme, ale věřte tomu nebo ne, jsou věci,
které opravdu neovlivním.
Musím být trpělivá, neboť někdy musím čekat na projekty i znalecké posudky několik
měsíců. Několikrát jsem při poptávce na tyto práce slyšela, že pro obce přednostně
dělat nebudeme a tak nám nezbývá než být trpěliví, neboť mít připravené projekty
potřebujeme. Jak nám říkají přednášející na školení, je lepší mít projekty v „šuplíku“ a
vyndat je, když jsou peníze, než čekat až budou peníze a pak teprve zadávat práci
projektantům. V loňském roce se nám povedlo být mezi vybranými žadateli při
rozdělování dotací a tím obec ušetřila peníze z rozpočtu a mohla tak investovat do
techniky pro údržbu obce.
Těší mě každá pochvala, která přijde od spokojených občanů obce nebo vlastníků chat
v rekreační oblasti. Každá pochvala mě posune o kus dál, kdy si říkám, že moje práce
není zbytečná.
Touto cestou bych chtěla poděkovat zastupitelům a zaměstnancům obce, bez nichž
bych svou práci nemohla dělat dobře. Do roku 2022 Vám všem přeji hlavně zdraví,
lásku a porozumění. Přeji nám všem, aby tento rok byl plný dobrých zpráv, abychom
k sobě byli vlídnější a dokázali se na sebe více usmívat. Budu si také přát, abychom se
mohli v tomto roce více setkávat na kulturních a společenských akcích, které pořádá
obec, spolky obce nebo místní podnikatelé. Přeji Vám všem, ať je rok 2022 lepší než
ten minulý!!!
Poděkování občanů představitelům obce:
- Děkujeme obci za solární osvětlení v rekreační oblasti a za opravu komunikace.
Obyvatelé z rekreační oblasti
- Děkujeme obci za opravu komunikace pod hotelem Riviera. Obyvatel rekreační
oblasti
- Děkujeme paní starostce za solární osvětlení u rodinných domů u obce Mezirolí.
Hned se nám vrací domů lépe, když vidíme na cestu. Majitelé rodinných domů
- Srdečně děkuji za milé osobní blahopřání paní starostce a panu místostarostovi
k mým narozeninám.Bačová Irena
- Paní učitelka Soňa Romportlová děkuje všem, kteří si na ní vzpomněli
- Děkujeme údržbě obce za péči o naší obec, je vidět, že je práce baví.
Děkujeme za pochvaly, které nás vždy potěší. Starostka, místostarosta, zastupitelé
obce a zaměstnanci obce a Obecního úřadu.
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ROZPOČET OBCE DĚPOLTOVICE NA ROK 2022
Příjmy
Položka
Daňové
1xxx
Nedaňové
2xxx
Kapitálové
3xxx
Přijaté transfery
4112
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
5xxx
Kapitálové výdaje
6xxx
Výdaje celkem
Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)
Financování
Zdroje z minulých let
8115
Dlouhodobý úvěr
8123
Financování celkem

Kč
7 145 000
604 000
540 000
82 000
8 371 000
9 623 500
1 321 000
10 944 500
2 573 500
2 573 500
2 573 500

Závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním § 11 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Rozpočet byl projednán a schválen dne 13. 12. 2021 na 22. Zasedání zastupitelstva
obce Děpoltovice
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz
https.//monitor.statnipokladna.cz
Návštěvy pana hejtmana po obcích a městech v karlovarském kraji pokračují
Dne 15. 12. 2021, jsem měla možnost přivítat pana hejtmana Petra Kulhánka a radního
Víta Hromádku v naší obci. Probrali jsme problémy jak v obci, tak v
rekreačních oblastech kolem Děpoltovického rybníka, kde někteří
lidé žijí stále, a vyžadují stejné služby, jako trvale žijící obyvatelé
obce. Ačkoliv je to otázka nemalých investic, obec se snaží
vybudovat základní infrastrukturu, opravuje místní komunikace a
plánuje do budoucna odkanalizování celé oblasti.
Jelikož oblast je rozsáhlá, bude muset obec
hledat vhodné dotační programy, což v současné
době bude obtížné. Dále jsme probírali
nedostatečné
pokrytí
signálem
mobilních
operátorů jak v obci, tak i v blízkých Nivách. Kraj
už mapuje „bílá místa“ v regionu a bude o možnosti zlepšení situace
jednat s operátory. Také jsme probrali těžbu v kamenolomu, kterou
bohužel není v moci obce ukončit, jak by si místní obyvatelé přáli.
Během návštěvy jsem jim také ukázala varhany v kostele sv.
Michaela, na jejichž opravu by obec chtěla získat také dotaci. Návštěvě z kraje jsem
předala výrobky z farmy Kubernát a popřála všem krásné svátky a do nového roku
pevné zdraví.
Poslední kompostéry na vás čekají
Posledních 20 kusů kompostérů čeká na umístění v zahradách
občanů s trvalým pobytem v obci Děpoltovice a Nivy.
Kompostéry je možné vyzvednout na OÚ Děpoltovice v úředních
hodinách u referentky obce.
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NECHOĎTE – VOLEJTE - PODEJTE
Finanční úřad pro Karlovarský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí
informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak,
abyste nemuseli podstupovat zdravotní rizika spojená s dopravou a osobní přítomností
na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“) v období zvýšených
návštěv veřejnosti.
ÚP v Chebu, Hálkova 32, 350 02 Cheb
354 411 360 354 411 373
ÚP v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 K. Vary
353 101 457 353 101 458
ÚP v Sokolově, Růžové nám. 1629, 356 01 Sokolov
352 328 352 352 328 399
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud
se místo pobytu nenachází v Karlovarském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve
Vašem případě vyřizující, volejte
FÚ pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 360 01 K. Vary

353 101 625

353 101 626

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených
telefonech věnovat každý pracovní den, vždy minimálně v době
Po, St 8:00 – 16:30 hodin
Út, Čt 8:00 – 14:30 hodin
Pá
8:00 – 13:30 hodin ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Obecně závazná vyhláška obce č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č.
7/1 usneslo vydat na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Obec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen poplatek).
2. Správcem poplatku je obecní úřad.
článek 2.
Poplatník
1. Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnujíc í byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce
2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně
článek 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
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článek 4.
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.
2. V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, vč. poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
c) další údaje rozhodné pro stanovení oplatku, zejména skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2
odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí
3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
5. Povinnost ohlásit údaj dle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce
článek 5.
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 700 Kč
2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické
osoby v obci, snižuje se o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc na
jehož konci:
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena
3. Poplatek v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé
Nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na
jehož konci:
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc
c) je poplatník od poplatku osvobozen
článek 6.
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního
roku
2 Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla
3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle
čl. 4, odst. 1.
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článek 7.
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku je osvobozená osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této obci bydliště
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení
f) hlášena k pobytu na adrese sídla ohlašovny, tj. na adrese Obecního úřadu
Děpoltovice, Děpoltovice č.p. 44, 362 25 p. Nová Role, na území obce se
nezdržuje a její skutečný pobyt není znám
2. Úleva se poskytuje:
a) osobám, které se soustavně připravují na budoucí povolání (žáci, učni, studenti)
a jsou ubytováni mimo obec, a to ve výši 50 % sazby poplatku
3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká
článek 8.
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
Správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud
článek 9.
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník
2. V případě podle odstavce 1. vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně
článek 10
Společná ustanovení
1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na
společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu
s podílem na tomto pozemku
2. Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální
odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci
článek 11
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Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku z a provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni
předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené
údaje ohlášené podle čl. 4, odst. 1 této vyhlášky
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů
3 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz,
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2020
článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022
Jiří Štikar
místostarosta

Štěpánka Luxíková
starosta
STRÁNKY HASIČŮ

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020 se konala ve středu
29. prosince 2021, neboť v termínech pro ni určenou nebylo možné z
pandemických důvodů a omezujících opatření tuto Valnou hromadu konat.
Na programu Valné hromady bylo zhodnocení činnosti za rok 2020, zpráva o
hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v roce 2020 a diskuze k činnosti této
dobrovolné organizace.
Bylo konstatováno, že v oblasti represe členové JSDH svojí úlohu splnili, ve
společenských a kulturních aktivitách došlo k výraznému útlumu činnosti s důvodů
omezení pandemií.
Z diskuze pak vyplynulo, že členové represivní složky Sboru dobrovolných hasičů
stárnou a je nutné členskou základnu v této oblasti posílit o mladší členy.
Obracíme se proto na všechny, kteří by měli zájem stát se členy Sboru dobrovolných
hasičů Děpoltovice a mohli by posílit jednotku SDH, aby se přihlásili u pana Jiřího
Štikara, který jim podá podrobnější informace.
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021 se koná v pátek 28. ledna 2022
od 17:00 hodin ve Společenském domě Děpoltovice.
Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021
4. Zpráva revizora
5. Volba nového výboru vč. revizora
6. Diskuze
7. Výsledek volby
8. Usnesení a závěr
Na Valné hromadě bude vybírán od těch, kteří tak dosud neučinili členský příspěvek ve
výši 200 Kč.
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Karlovy Vary 2021 A2A – III. Třída – podzimní část
Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TJ Děpoltovice
TJ Olympie Hroznětín B
TJ Sokol Sadov
TJ Baník Svatava B
FK Nová Role B
TJ Sokol Hájek
FK Ajax Kolová B
SC Stanovice
FC Nové Hamry
SK Kyselka
TJ Sokol Chyše B
TJ Slávia Krásné Údolí
TJ Budoucnost Otročín
TJ RZ Abertamy
TJ Počerny

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
10
8
8
7
8
7
7
6
3
3
3
3
1

R
1
0
0
2
0
3
0
1
1
0
2
2
2
0
2

P
1
3
4
4
6
4
6
6
6
8
9
9
9
11
11

S
69:22
56:32
46:29
38:29
60:32
44:32
44:41
35:34
33:34
43:39
37:52
17:42
21:47
14:52
19:49

B
37
33
30
25
24
24
24
22
22
18
11
11
11
9
5

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nejlepší střelci TJ Děpoltovice:
Roman Ruber
17 branek
Pavel Bičaník
12 branek
Jindřich Pachta
7 branek
Jan Pavlovič
7 branek
Jakub Slejška
6 branek
CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Hroznětín – kostel sv. Petra a Pavla)
Původní středověký farní děkanský kostel sv. Petra a Pavla byl založen tepelským
klášterem již na počátku 13. století na návsi uprostřed obce Hroznětín (Lichtenstadt).
Románský kostel byl dostavěn roku 1217.
Jednalo se o jednolodní románskou stavbu s délkou lodi kolem 16 m s křížově
zaklenutým presbytářem na pravoúhlém půdorysu o délce vnitřních stěn téměř 6 m.
Vrchol křížové klenby ještě
románské
architektury
bez
žeber dosahoval výšky 6 m.
Oproti tomu 4 m vysoký
triumfální oblouk kostela byl
již mírně hrotitě zalomen. Nad
presbytářem
se
vypínala
dvoupatrová
hranolová
věž
z úzkými okny. V roce 1643 se
zřítila větší část původní věže
kostela, která byla znovu
vystavěna teprve v roce 1678
tesařským mistrem Hansem
Georgem
Spanigerem
z Ostrova. V podobě barokní osmiboké zvonové věže. V letech 1732 – 1734 byl starý
kostel rozšířen do dnešní podoby. V roce 1732 je na stavbě doložen polír Veit Mannl,
v letech 1733 – 1734 na stavbu dohlížel polír Leopold Fischer. Dalšími mistry, kteří jsou
uvedeni v záznamech o stavbě kostele, byli sochař a kameník Jakob Reitzner z Nejdku,
truhlář Christoph Műller z Hroznětína, truhláři Johann Paul Grauss z Hroznětína a
Johann Mohr z Toužimi a sklář Georg Adam Schneider z Hroznětína. Původní presbytář
s nadstavěnou věží byl tehdy změněn v sakristii. Gotický mírně hrotitý triumfální oblouk
byl tehdy zazděn a doplněn menším portálem vchodu do sakristie.
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Nový presbytář byl poté zřízen v zadní části prodloužené lodi. V roce 1751 byl v Chebu
ulit nový zvon pro kostel jménem „Mariahilf“ k úctě sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a
sv. Donáta. Po požáru roku 1873 byl kostel obnoven s použitím starého zdiva stavitelem
Karlem Friedrichem Richterem z Potůček. Tehdy bylo pořízeno nové vnitřní
pseudorenesanční vybavení interiéru kostela. Kostel dostal nové lité zvony od zvonaře
Adama Pistoriuse z Chebu. V roce 1875 byl kostel znovu vysvěcen. Roku 1917 byly
zrekvírovány zvony kostela na válečné účely a ve zvonici zůstal pouze jediný zvon.
V roce 1921 ulil Richard Herold z Chomutova nový velký zvon. V roce 2009 proběhla
rekonstrukce fasády věže a klempířských prvků, na kterou přispěl Karlovarský kraj
částkou 200 tisíc korun.
Vnitřní pseudorenesanční zařízení kostela pochází z doby po požáru v roce 1873.
Hlavní sloupový portálový oltář s ornamentální výzdobou a s architrávem, završený
štítem vychází ještě z pozdně empírové podoby. Na pozadí oltáře visí obraz s apoštoly.
Dva postranní oltáře s jednoduchým pozadím jsou umístěny v rozích lodi po stranách
triumfálního oblouku. Vlevo se nachází boční oltář sv. Jana Nepomuckého, vpravo
boční oltář k úctě Annunziaty. V dalších výklencích kostela jsou umístěny dva menší
postranní oltáříky Čtrnácti sv. pomocníků a Dvanácti Apoštolů s podobně vyřezávaným
pozadím. V akantových rámcích jsou umístěny malé sošky Čtrnácti sv. pomocníků a
Dvanácti Apoštolů.
K vybavení interiéru, který byl zničen požárem kostela v roce 1873, patřilo rovněž
mnoho prací z dílny místních malířů a sochařů Wenzela Lorenze a jeho syna Karla
Lorenze. Od roku 1814 pracoval Karl Lorenz na zhotovení Svatého hrobu, se kterým
začal jeho otec již v roce 1807. Ve stejném roce vyřezal skupinu Jordánského křtu pro
křtitelnici.. Wenzel Lorenc vytvořil také velký krucifix, který byl považován za mistrovské
dílo.
Na věži kostela je umístěn litý zvon z roku 1873 o průměru 0,58 m. Zvon s uchem
dosahuje výšky 0,55 m. Na věnci a na ramenech zvonu se nacházejí reliéfy listových
věnců. Na plášti zvonu je umístěn reliéf Panny Marie a pod ní invokace ora pro nobis.
Na protilehlé straně pláště se nachází legenda mistra: „Fusa in fabrica companarum
Caroli Bellmann filiae Annae Pragae 1873“. Dále se zde nachází velký litý zvon od
Richarda Herolda z Chomutova z roku 1921, který nese legendu: „Mich goss Richard
Herold in Komotau“.
Wikipedie
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Blatenský vrch
Blatenský vrch (1043 m) je hora v Krušných horách v katastrálním území obce Potůčky
cca 1,5 km severovýchodně od města Horní Blatná v Karlovarském kraji. Na západním
úbočí vrchu se nachází přírodní památka Vlčí jámy. Západním a severním úbočím
protéká Blatenský vodní příkop. Na vrcholu stojí rozhledna a televizní přivaděč.
Nejstarší stavbou na Blatenském vrchu je rozhledna, která pochází z roku 1913. Za svůj
vznik vděčí Spolku pro zimní sporty, působícímu tehdy v nedalekém
městečku Horní Blatná, jehož členové měli velké ambice přeměnit okolí
na centrum turistiky a sportu. Požádali známého chebského architekta
Karla Matusche o vypracování projektu hotelu s rozhlednou, spojujícího
v sobě možnosti ubytování, stravování a vyhlídky do kraje. Stavba horské
chaty s rozhlednou byla zahájena v létě roku 1912 a první návštěvníky
uvítaly 5. Července 1913, ještě před zahájením zimní sezóny. Při této
příležitosti byla věž hotelu slavnostně pokřtěna jménem rakouské
arcivévodkyně Zity. V poválečném období připadl objekt pohraničníkům. Ti jej zanechali
v takovém stavu, že musela být chata zbourána a zůstala samotná rozhledna. O ní se
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již řadu let dobrovolně starají ochránci přírody, kteří mají na Blatenském vrchu také
svojí chatu.
Přístup k Blatenskému vrchu:
 Po červené značce od silnice mezi Horní Blatnou a Božím Darem. Od rozcestí
Pod Blatenským vrchem je vrchol asi 700 m severozápadně.
 Po naučné stezce ze severní části Horní Blatné okolo Vlčích jam (1 km)
 Po žluté značce z Potůčků, kterou kopíruje i modrá cyklotrasa č. 2001 (asi 6 km
s převýšením přes 400 m)
Bučina (rozhledna)
Bučina je rozhledna nacházející se pod vrcholem hory Bučina 582 m n.
m., jižně od obce Kyselka a 1,5 km od bývalých lázní Kyselka po červené
turistické stezce.
Rozhlednu nechal postavit Jindřich Mattoni kolem roku 1880. Po 2.
světové válce začalo okolí zarůstat a výhled zakrývat stromy. Je zde
výhled na obec Kyselka a údolí řeky Ohře. Po roce 1990 byla rozhledna
špatně přístupná kvůli popadaným stromům a neudržovaným cestám.
V roce 2003 nechala obec Kyselka rozhlednu opravit. Bylo vyspraveno zdivo, ochozy a
bylo vybudováno nové zastřešení, dále se vykácely stromy, které bránily výhledu na
údolí.
Od roku 2016 je rozhledna nově opravena, opravu provedla organizace Vojenské lesy a
statky ČR (divize Karlovy Vary. Vedle rozhledny jsou vyřezány sochy ze dřeva a je zde
vytvořeno posezení.
Přístup k rozhledně:
Přístup k rozhledně je po lesní cestě od lázní Kyselky, která je značena jako červená
stezka KČT. Vede sem i žlutá turistická stezka. Rozhledna je volně přístupná celoročně.
.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O ovčákovi a krásné panně
Pasák Heinz neuměl nic jiného než pást ovce. S úsvitem vyháněl stádo pod svahy
Hartenštejna, posadil se na kámen a spřádal sny o budoucnosti. Třeba jak najde pod
jahodou dukát a koupí si nového psa.
Jednou se před ním zjevila panna nesmírné krásy. Byla zřejmě přespolní. Nebo je to
sama panenka Maria,
pomyslil si Heinz a ostražitě se
přikrčil. Chvíli se na
Heinze koukala a pak povídá:
„Co na mne koukáš?“
Heinz polkl a přikrčil se ještě víc.
„Líbím
se
ti,
viď?“
zajásala panna. „A chtěl bys mě,
viď?“
Heinz
potlačil
nutkání schovat se mezi ovce a
třikrát zděšeně zakýval a
zavrtěl hlavou. „Za ženu, viď?“
položila mu panna další
sugestivní otázku. Heinz zašilhal
po stádu. Bylo příliš
daleko. „To jsem si myslela,“
řekla panna spokojeně.
„To ale není jen tak. Abys věděl,
ty jeden ovčáku, já jsem zakletá princezna. Když mě vysvobodíš, stanu se tvou ženou.
Vysvobodíš mě?“ Vrchnostem a nadpřirozeným bytostem se nemá odporovat. Heinz
tedy přikývl.
„Dobrá,“ řekla princezna. „Tak sem přijeď dneska o půlnoci a já se zjevím. Ale pozor - ,“
panna pozvedla prst a Heinz sebou trhl, „- kdyby ses mě sebevíc bál, pamatuj si:
nesmíš utéci! Kdybys utekl, já bych byla moc nešťastná,“ vzlykla a Heinz dojatě potáhl
nosem. „Neutečeš?“ zašeptala princezna. Heinz zavrtěl hlavou, až mu z ní lítalo jehličí
na všechny strany. Když přestal, princezna byla pryč. Heinze to ohromilo. Vyskočil,
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nakoukl za buk, podíval se nahoru, dolů, marně. Vlezl do mlází a mezi ovce. Tak to už
je jistý, že to byla princezna.
Bože, zasnil se Heinz, já a princezna. Ovšem sňatek ovčáka s princeznou je holá
nemožnost, to bylo jasné i Heinzovi. Za půl hodiny už mu to tak jasné nebylo. Nakonec,
říkal si, je to taky jenom ženská. Když mě bude chtít a nastěhuje se k nám do chalupy –
vždyť já bych moh být i králem, jako tendlencten Honza. Po dvou hodinách dospěl
k názoru, že je vlastně velice hezký a chytrý poddaný, že ho mělo už dávno napadnout
ucházet se o nějakou princeznu a že tady nadarmo ztrácí čas. Zahnal ovce do vsi,
pojedl chleba s cibulí, narazil beranici, umyl si nohy, a když se smrklo, vyrazil zpátky na
Hartenštejn.
O půlnoci usedl na kámen a čekal, co se bude dít. Nedělo se nic, v nedalekém močále
chrochtali kanci, v lese houkaly sovy, skučel vítr a po cestě nesli nějakou rakev. Heinz
se začínal nudit. Po půlnoci se před Heinzem ozvalo: cho-cho-cho. Zaharašilo mlází a
z něho se vykolébala žába veliká jako býk. Z nozder se jí valily jiskry a odporně
mlaskala. To je jistě má přespanilá princezna, pomyslil si Heinz, povstal a hrdě hleděl
na žábu. Cho-cho-cho, řekla znovu žába a začala se nafukovat. Už byla větší než dva
býci a za chvíli byla větší než sám Hartenštejn. Přistoupila k Henzovi a začala ho
ohmatávat. Heinzovi se zježily všechny chlupy na beranici, ale nehnul se o krok. Občas
praštil žábu klackem, když si moc dovolovala. A taky zavřel oči. Když je otevřel, stála
před ním princezna, byla ještě krásnější než ve dne a řekla doslova toto: „Jsi statečný
chlapec, Heinzi. Ještě dvě noci vydrž a budu tvoje.“ Na rozloučenou ho políbila.
Doslova. Heinz se připotácel domů, pozdravil psa a zadupal na matku, vypustil ovce a
hnal je ku Praze. Po šesti mílích se vzpamatoval, obrátil stádo na Hartenštejn a tam
usnul. Zdálo se mu, jak sedí s princeznou pod švestkou a jedí brambory na loupačku.
Večer už zase čekal na Hartenštejně. Padla půlnoc, v močále chrochtali kanci a
vlkodlaci, houkaly sovy a skučel vítr, někde v lese vraždili hajného, jinak byl všude klid.
Heinz se začínal nudit. Po půlnoci se k Heinzovi snesl bílý drak. Byl delší než silnice do
Bratislavy, blýskal rudýma očima, ze všech tělesných otvorů mu lítaly jiskry a hrůzně
syčel. Začal se sápat na Heinze, ale ten nic, jen ho občas praštil klackem po hlavě. Při
každé ráně zavřel oči, neboť nemiloval násilí. Když je otevřel, stála před ním princezna.
„Jsi obdivuhodný muž, Heinzi,“ řekla doslova. „Ještě jednu noc vydrž a budu tvoje.“ Na
rozloučenou Heinze vášnivě objala. Heinz se připotácel domů, políbil psovi ruku, zahnal
matku do boudy, vypustil ovce a hnal je na Karlovy Vary. Po dvanácti mílích se
vzpamatoval, obrátil stádo k Hartenštejnu a tam usnul. Zdálo se mu, že krade
s princeznou panské dříví.
Večer čekal na obvyklém místě. Padla půlnoc, v močále běsnili kanci, vlkodlaci a
strašidelná světýlka, v lese houkaly sovy, výři a hejkalové, nahoře na hradě skučel vítr a
bezhlavý pes. Opodál se přetahoval ohnivý muž s ježibabou o rakev, někde v lese
vraždili sirotky, jinak se nedělo nic. Heinz se začínal nudit. Tu k Heinzovi přistoupila
scvrklá babizna a skuhravě se rozesmála. Heinz ji pro jistotu praštil klackem, stařeně to
však nevadilo a milostně se na Heinze sápala. „Abys věděl,“ žvatlala ta stará rachejtle,
„já jsem tvá princezna a takhle budu vypadat po dvaceti a ještě jednou po dvaceti
letech.“ Jak to Heinz uslyšel, rozklepala se mu kolena a dal se na útěk. Doma se zamkl,
přistavil ke dveřím postel, skočil do ní a přetáhl si peřinu přes uši. Nezabránil však
tomu, aby neslyšel nářek princeznin. „Ach běda,“ plakal sladký hlas, „teď musím dalších
sto let čekat na své vysvobození. Ach přeběda, zdali po těch sto letech potkám
mládence statečnějšího?“
Heinz z toho nářku umíral lítostí, umíral až do rána. Ráno se umyl u studny, pozdravil
matku, zapískal na psa a hnal ovce k Hartenštejnu. Tam usedl na balvan, těšil se ze
sluníčka a radoval se, jak chytře vyzrál na pekelné síly. Nakonec se oženil s krasavicí
ze vsi, takže mu to po čtyřiceti letech vyšlo na stejno. A každých sto roků bloudí
hradbami Hartenštejna zakletá princezna. Hledá hrdinu, který neuteče před obrazem
jejího stáří. Je svěží, něžná, pružná a zářící. Opravdu není pro každého.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
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Hospůdka „U kostela“ NEPŘEHLÉDNĚTE!
Protože v současné době hospůdka „U kostela“ nemá kuchaře, prodlužuje se platnost
poukázek pro seniory na odběr oběda do konce dubna 2022.
Odešel Stanislav Burachovič
Stanislav Burachovič se narodil 13. října 1950 v Karlových Varech. V letech 1971 –
1976 vystudoval historii, knihovnictví a informační vědy na Filozofické fakultě Univetzity
Karlovy. Celý svůj život žil v Karlových Varech věren citátu Otokara Březiny „Stejně jako
květina, tak i člověk působí nejlépe tam, kde vyrostl“.
Od roku 1976, tedy hned po ukončení vysokoškolského studia, nastoupil na pozici
odborného pracovníka v Muzeu Karlovy Vary. Jako specializaci zvolil vlastivědu a
kulturní dějiny Karlových Varů a Karlovarského kraje. Jeho badatelská činnost se od
počátku zaměřovala na památky a umění v regionu západočeských lázní, rudné
hornictví v Krušných horách a Slavkovském lese, vlastivědné písemnictví Karlovarska,
národopis bývalého Loketského kraje, historie lázeňství v česko-moravských zemích a
česko-sudetoněmecké vztahy.
V oboru regionální historiografie Karlovarska publikoval jako autor či spoluautor více
než 50 knižních prací a stovky článků a odborných studií.
Nedílnou součástí pracovní aktivity Stanislava Burachoviče byla přednášková činnost
v oblasti dějin Karlových Varů a Karlovarského kraje, kterou soustředil na dospělé i
mládež. Přednášel též německy a anglicky v zahraničí – nejvíce v Německu a
Rakousku, ale také v Japonsku v letech 1992 a 1998.
Stanislav Burachovič zemřel 2. ledna 2022 V Karlových Varech ve věku 71 let..
(Také já jsem čerpal z jeho knih mnohé zajímavosti z historie Krušných hor a
seznamoval tak čtenáře Děpoltovických listů s krajem, ve kterém žijí. Jaroslav Kareš)
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