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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
XV. setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje
Dne 7. února 2019 se zúčastnil starosta Jiří Štikar a místostarostka Štěpánka
Luxíková setkání starostů a místostarostů v hotelu Zámku Lužec.
Na programu bylo financování a hospodaření obcí, povinnosti představitelů obcí,
správný postup při uzavírání smluv a tvorba obecně závazných vyhlášek, což bylo
přínosné pro všechny, ať již dlouhodobé nebo nové starosty a místostarosty.
V programu vystoupil také Ing. Luděk Tesař, ekonom a odborník na hospodaření a
financování územních samospráv a aniž by tušil, že jsou přítomni i zástupci obce
Děpoltovice, pochválil naší vesnici za postupnou přeměnu do krásy. Měl na mysli
hlavně budování chodníků a přechodů pro zajištění bezpečnosti občanů. Nejvíce ho
potěšilo, že obec vše vybudovala bez dotace, z úspor minulých let. Vyzdvihl
zejména to, že představitelé obce umí hospodařit a svou obec nezadlužují. Pochvala
samozřejmě potěšila, vždyť kdo rád neposlouchá chválu! Pochvalu samozřejmě
zaslouží všichni, kdo se na práci pro obec podílejí.
Štěpánka Luxíková
Hospodaření obce Děpoltovice za rok 2018
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy – výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-) ztráta (+)

Schválený
rozpočet
6 114 000,00
576 000,00
58 000,00
75 000,00
6 823 000,00
5 623 000,00
1 200 000,00

Rozpočet po
změnách
6 134 000,00
576 000,00
58 000,00
325 931,00
7 093 931,00
6 603 931,00
3 490 000,00

Plnění k
31.12.2018
6 672 390,00
472 127,54
122 105,00
325 931,00
7 592 553,73
5 398 832,93
3 469 562,56

6 823 000,00 10 093 931,00
8 868 395,49
-3 000 000,00 - 1 275 841,76
3 000 000,00
1 275 841,76
0,00
0,00
0,00
8 333 138,14
10 430 136,35

% plnění k
rozpočtu
108,78
81,97
210,53
100,00
107,03
81,75
99,41
87,86
42,53

1 275 841,76

Přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
Přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za rok 2018 se uskutečnilo ve dnech
27.11.2018 (dílčí přezkoumání) a 13.2.2019 (konečné přezkoumání, na základě
žádosti obce.
Přezkoumání výběrovým způsobem vykonali kontroloři Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
Předmět dílčího přezkoumání:
a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími
právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
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c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a
podmínek jejich použití
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem
přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového
řádu.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za rok 2018 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Je to tady zas
Oteplení, které oblevu a tající sníh, odhalilo každoroční nešvar takzvaných pejskařů.
Někteří z nich totiž neuklízí po svém zvířeti psí exkrementy, kterých jsou někde plné
chodníky. Chůze lidí pak připomíná slalom.
Jistě to každý z vás zná – jdete a šlápnete do něčeho hnědého. Nepříjemný pocit.
Proto je důležité uklízet po svých zvířátkách. Každý kdo si chce pořídit psa, musí
s úklidem počítat. A proto vás všechny prosíme, uklízejte po svých miláčcích,
koneckonců je to vaše (naše) povinnost!
Co mám dělat, když si pořídím psa?
Každý, kdo má psa, ho musí přihlásit do 15 dnů na obecním úřadě. Zde vyplní
přiznání k poplatku ze psů a zároveň obdrží evidenční známku, která slouží
k identifikaci psa. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Kdo platí poplatek ze psa?
Poplatek ze psa platí všichni, kteří jsou majitelem psa steršího tří měsíců a mají na
území obce trvalý pobyt.
Ordinační hodiny KV Medic s.r.o.
KV Medic s.r.o. – ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Milena Skuhravá
Dělnická 932/5, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: 353 567 403, E-mail: kvmedic@seznam.cz
Po
Út
St

7:00 – 8:00 hod.
odběry krve
7:00 – 8:00 hod.
odběry krve
-

7:00 – 8:00 hod.
odběry krve
7:00 – 8:00 hod.
Pá
odběry krve
Čt

8:00 – 11:00 hod.
akutní, kontroly, konzultace
8:00 – 11:00 hod.
akutní, kontroly, konzultace
12:00 – 15:00 hod.
akutní, kontroly, konzultace
8:00 – 11:00 hod.
akutní, kontroly, konzultace
8:00 – 11:00 hod.
akutní, kontroly, konzultace

11:00 – 13:00 hod.
pouze pro objednané
11:00 – 13:00 hod.
pouze pro objednané
15:00 – 18:00 hod.
pouze pro objednané
11:00 – 13:00 hod.
pouze pro objednané
11:00 – 13:00 hod.
pouze pro objednané

V pondělí ordinuje MUDr. Marie Vaculíková, v úterý až pátek MUDr. Milena Skuhravá
Od 1.4.2019 bude ordinace v provozu pouze v pondělí, úterý, ve středu a pátek.
Změna provozních hodin v místní knihovně
Od dubna 2019 budou provozní hodiny změněny takto:
Pondělí – od 8:00 do 12:00 hod. / od 13:00 do 17:00 hod.
Středa - od 8:00 do 12:00 hod. / od 13:00 do 17:00 hod.
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Jak pořídit roční karlovarskou jízdenku zdarma pro děti, studenty a seniory?
Ti, kdo už mají Karlovarskou kartu, to mají jednodušší. Pro využití tarifu zdarma je
totiž nezbytná. Ostatní si ji samozřejmě mohou pořídit. Co je k tomu potřeba a jak
postupovat?
Senioři nad 65 let
A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
 Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na
místě nebo je možno si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v
záložce Jízdné/Karlovarská karta)
1. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
2. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu
platnosti nahraného ročního jízdného
B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
3. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného
ročního jízdného
Žáci a studenti 6 – 19 let
A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
 Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
 Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti a vyzvednutí karty zákonný
zástupce, uvedený na žádosti na základě svého občanského průkazu a
rodného listu dítěte
 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na
místě nebo je možno si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v
záložce Jízdné/Karlovarská karta)
1. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
2. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu
platnosti nahraného ročního jízdného
B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
3. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného
ročního jízdného
Studenti 19 – 26 let
A) Nejsem držitelem platné Karlovarské karty
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1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. Požádat o vystavení Karlovarské karty
3. S sebou přinést:
 Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
 Platný žákovský nebo studentský průkaz, či potvrzení o studiu na příslušný
školní rok
 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty – lze vyplnit na
místě nebo je možno si předem vytisknout a vyplnit doma – www.dpkv.cz (v
záložce Jízdné/Karlovarská karta)
1. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
2. Po absolvování kroků 1. – 4. je teprve možné využívat MHD zdarma po dobu
platnosti nahraného ročního jízdného
B) Jsem držitelem platné Karlovarské karty
1. Dostavit se do předprodejní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary
v Zeyerově ulici
2. S sebou přinést platný žákovský nebo studentský průkaz, či potvrzení o
studiu na příslušný školní rok
3. Nechat si na Karlovarskou kartu nahrát roční jízdné za 0,- Kč
4. Teprve poté je možné využívat MHD zdarma po dobu platnosti nahraného
ročního jízdného
Zdroj: www.dpkv.cz
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Množství odpadů a náklady na odpady za rok 2018
Komunální odpad
Odvoz (Kč)
146 297,00
270 574,00
416 871,00

Hmotnost (t)
75,92
195,92
271,84

Popelnice
Kontejnery
Celkem

Uložení (Kč)
87 724,00
226 492,00
314 216,00

V porovnání s rokem 2017 se snížila hmotnost komunálního odpadu z popelnic o
31,72 % a naopak hmotnost komunálního odpadu z kontejnerů se zvýšila o 16,47 %.
Znamená to, že obec zaplatila za likvidaci komunálního odpadu o 65 106 Kč více
než v roce 2017.
V nebezpečném odpadu a v kontejnerech bylo navíc uloženo díky nezodpovědným
občanům rovněž 119 ks pneumatik za jejichž likvidaci zaplatila obec dalších 7 863
Kč
Separovaný odpad (t)
Papír
Sklo
10,624

5,815

Plasty
7,546

Nápojový
karton
0,325

Kovové
obaly
0,116

Biologický
odpad
3,810

Celkem
28,236

V porovnání s rokem 2017 se zvýšila hmotnost separovaného odpadu z obce o
11,033 t (bez biologického odpadu). Za pronájem nádob zaplatila obec 88 562,00 Kč
a na odměnách od firmy EKO-KOM získala za období od 1.10.2016 do 30.9.2017
celkem 70 050,00 Kč. Separovat odpad se vyplácí!
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Kontejnery nebo automaty
Zastánci recyklace oprášili starý nápad na zálohování PET lahví. Podle jejich
odhadů by instalace sběrných automatů stála pár miliard, drahý by byl i jejich
provoz. Kritici myšlenky namítají, že se jindy lajdáčtí Češi po čtvrtstoletí
přesvědčování naučili třídit odpad tak dobře, že patří k rekordmanům. Co patří do
žlutých kontejnerů, už ví každé malé dítě. A
nebojí se tam plastový
odpad odnést, protože tyto sběrné nádoby
jsou na každém rohu.
Většinu
obsahu
pytlů
s plastovým
odpadem tvoří PET lahve,
obvykle doplněné dalšími umělohmotnými
obaly. Otázkou však je,
zda by je tam byli Češi ochotni i nadále
odnášet,
kdyby
se
plastové láhve vracely v automatech u
obchodů. Na zkušenosti
ze zahraničí se spoléhat nelze – někde se
zavedení
zálohování
vyplatilo více, jinde méně. Úřady změna neláká, protože nyní s přehledem plníme
cíle, které si EU v recyklaci stanovila. Co se stane, až přílišné používání plastů
zhorší naše životní prostředí ještě více? Možná nebude tak důležité, která varianta
zvítězí. Hlavně jde o to, aby nám všem plastový odpad pěkně cirkuloval a nekončil
na skládkách nebo ve spalovnách.
STRÁNKY HASIČŮ
V lednu hasiči hodnotili i diskutovali
V pátek 18.ledna 2019 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů na Valné
hromadě, aby zhodnotili svojí činnost za uplynulý rok 2018 a vytýčili si úkoly pro ten
letošní. Ve zprávě o činnosti bylo mimo jiné konstatováno, že spolupráce mezi obcí
a Sborem dobrovolných hasičů je velmi dobrá. Obec ve svém rozpočtu na rok 2019
počítá na činnost hasičů s částkou 70 500 Kč.
Potěšující je, že členská základna byla posílena o čtyři nové členy a její počet tak
stoupl na 24 příslušníků Sboru dobrovolných hasičů.
Po schválení usnesení byla ukončena formální část Valné hromady a po tradičním
občerstvení výborným gulášem pana Luďka Vápeníka s „jedním pivkem“, nastala
volná zábava. Hasiče přišla pozdravit polovina „šramlu“ Toníka Pecha. A tak se ještě
chvíli diskutovalo, zpívalo a bavilo …
A hned v sobotu byl pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů vyhlášen poplach
k zásahu u hořící rekreační chaty!
V únoru se hasiči bavili
V sobotu 16. února 2019 se konala ve Společenském domě Děpoltovice pod
patronací hasičů „Sousedská taneční zábava.“ Sál zaplnili nejen hasiči, ale také
jejích přátelé a příznivci. K tanci a poslechu hrála skupina Toník Pech a jeho Old
boys. Zábavu zpestřila tombola, kterou nám pomohli naplnit námi oslovení sponzoři.
Druhý den, aby se hasiči nenudili, zasahovala jednotka Sboru dobrovolných hasičů
u druhé hořící rekreační chaty!
Vypalování trávy a pálení zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi
zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně
vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení
přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za
dodržení vícero podmínek.
Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři
k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává
názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku.
Vypalování trávy má největší dopad na živočichy, kteří se pohybují pomalu (měkkýši)
a na hmyz v různých stádiích vývoje (vajíčka, larvy, kukly). K úhynu a následnému
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poklesu populací dochází i u ostatních živočichů (obojživelníci, plazi, druhy
mravenců žijících na loukách). Dalším nepříjemným důsledkem vypalování porostů
je zničení úkrytů živočichů (ježci, ptáci).
Vypalování staré trávy nepříznivě ovlivňuje složení travních porostů. Čím je travní
porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Vypalováním dochází ke
zvýhodnění plevelů a mechů. Oheň totiž poškozuje především kulturní druhy trav,
které z větší části přezimují v zeleném stavu. Mechy obsahují vždy podstatně více
vody než ostatní rostliny, takže bývají jen slabě poškozeny. Opakovaným
vypalováním stařiny ochuzujeme půdu o humus a dusík.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět
fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými orgány (zákon o požární
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek
stanovených vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti
dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Pravidla pro pálení biologického materiálu
velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě
přítomen dozor
při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a
oheň uhasit
místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně
kontrolovat
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena
Podle § 17 odst. 3 písm. F) zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se
dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí
plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše
500 000 Kč
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor jarní část sezony 2018/2019
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec
TJ Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Ajax Kolová
TJ Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ FK Nejdek B
TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice
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So 23.03. od 15:00 hod.
So 30.03. od 10:30 hod.
So 06.04. od 16:30 hod.
So 13.04. od 10:30 hod.
So 20.04. od 16:30 hod.
So 27.04. od 17:00 hod.
So 04.05. od 16:30 hod.
Ne 12.05. od 14:00 hod.

22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

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

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
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
14. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

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

Ne 24.03. od 14:30 hod.
Ne 31.03. od 14:30 hod.
So 06.04. od 15:00 hod.
Ne 14.04. od 14:30 hod.
So 20.04. od 14:00 hod.
Ne 28.04. od 14:30 hod.
Ne 05.05. od 17:00 hod.
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
Likérka Jan Becher
Drogista Josef Vitus Becher (1769 – 1840) začal roku 1807
prodávat v krámku U tří skřivanů žaludeční kapky Carlsbader
English Bitter. Bylinný likér si vzápětí získal oblibu. V roce 1838
převzal firmu Johann Nepomuk Becher (1813 – 1895) a dále ji
rozvíjel. V létech 1866 – 1867 zřídil novou továrnu na pravém břehu Ohře a brzy na
to její vedení předal synovi Gustavovi (1840 – 1921), který zaregistroval obchodní
značku Johann Becher a také zavedl reklamní kalíšky z bílého porcelánu. K továrně
v č.p. 691 na Alte Bahnhofstraβe (dnes Dr. Davida Bechera) nechal přistavět v roce
1881 patrovou novostavbu č.p. 282 na Neue Bahnhofstraβe (dnes T.G. Masaryka),
směrem k Ohři obě budovy spojovala zahrada (oplocení sloužilo propagačním
tabulím).
K č.p. 691 v roce 1913 přibyla veranda ve dvoře, určenému k manipulaci a od roku
1922 v přízemí pracovala plnírna a laboratoře. Roku 1928 stavební firma Kubíček a
Baier již pro Alfréda Bechera zřídila prodejní sklady ve spojovacím křídle při č.p.
282 a dostavěla druhé patro pro kanceláře. Jejím dílem (za spolupráce firmy Statik,
Ing. Viktor Oertl, Karlsbad) je také novostavba oválného traktu s deseti skladištními
místnostmi segmentového půdorysu, kde později roku 1947 národní správa firmy
Jan Becher instalovala linku na balení zboží a lepení etiket. V roce 1951
Severočeské lihovary a drožďárny, závod karlovarská Becherovka, nechaly prokopat
klenutý tunel k protějšímu domu č.p. 820 k adaptovaným sklepům pro uložení
ležáckých sudů. V posledních letech budovy likérky prošly náročnou rekonstrukcí a
bylo zde otevřeno i firemní muzeum, nabízející exkurzi do historických prostor
závodu.
(citováno z knihy Industrální topografie-Karlovarský kraj)
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STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Kryštof a Permon
Domy horníků v Jáchymově měly daleko do výstavných kamenných budov panstva
a úředníků. Spíše to byly chýše napůl zahrabané v zemi, aby byly alespoň trochu
chráněné před nepřízní počasí. V jedné takové chaloupce s chatrnou střechou žil se
ženou a kupou dětí žil i Kryštof Wattner, původem z Neudorfu. Zatímco on rubal
rudu, oni čekali doma. K jídlu hornický pokrm – chlebovou polévku a cibuli. Mléko a
máslo neznali, maso jen o svátku – malý kousíček pro všechny.
Když se na ně Kryštof koukal, na jejich bledá a vyhublá tělíčka, smutně přemýšlel o
návratu do Neudorfu. Jeho bratr tam měl malý dvůr s políčkem, snad je u sebe
nechá.
S truchlivými
myšlenkami šel spát. Zdál se mu
děsivý sen. Pracoval ve
štole, když se v ní strašně
zahřmělo, skála pukala a
země se sypala, že ani dýchat
nemohl. Nikdo o něm
nevěděl a tak ho nikdo nehledal.
Cítil jen hroznou žízeň a
strach o své blízké. Vzbudil se
zpocený hrůzou a jen
starost o rodinu jej přiměla
k tomu, aby šel do práce.
Do
štoly
vstupoval
s obavou, co bude. Nejen pocit
byl špatný, i práce se
nedařila. Skála byla tvrdá, že
želízka jen marně odskakovala. Napřáhl mlátkem a vší silou udeřil. Skála se otřásla
a ze stropu začalo padat kamení. Kryštof si s hrůzou vzpomněl na svůj sen a krve by
se v něm nedořezal. Z otvoru, který svou ranou otevřel, se náhle vyřinulo světlo.
Otvor se sám od sebe zvětšoval, až vyplnil celé čelo štoly. Když si jeho oči přivykly
světlu, ke své hrůze spatřil jakousi postavu. Vousatý muž vyplňoval celou štolu, za
pasem měl mlátek a želízko a v ruce držel kahan, ze kterého se linula nadpozemská
záře. Na Kryštofa klečícího na zemi hleděl zlostným zrakem. Když viděl hrůzu
nebohého Kryštofa, promluvil vlídným hlasem: „Neboj se, Kryštofe. Kdyby to nebyla
má vůle, nikdy by ses do mého dolu nedostal. Ale nic není zadarmo. Zítra mi musíš
přinést z města housku za krejcar. A žádný o mně nesmí vědět.“ Kryštof se Pánu hor
hluboce uklonil a vyšel z dolu. Neřekl nikomu nic, ráno doma vzal poslední krejcar,
za něj koupil housku a šel pracovat. Permon na něho už čekal. „Dobře jsi učinil, že
jsi mlčel. A za tvou housku Ti je můj důl k dispozici. Můžeš si zde narubat stříbra,
kolik uneseš. Ale to si pamatuj, nikomu ani slovo, sic Tě trest nemine.“
A tak se Kryštofovi pomalu začalo dařit. Každé ráno kupoval housku za krejcar pro
Permona, těžil stříbro a pomalu bohatnul. Děti i žena kypěly zdravím, brzy si koupil
dům na náměstí a děti poslal do škol. Ba i služebnou pro ženu najmul. Dlouhá léta
plynula a Kryštof se začal cítit unaveně. Práce ho zmáhala den ode dne více. Až
jednou se zamyslel, nejstarší syn již byl celkem statný a tak mu Kryštof vyjevil své
tajemství. Ráno koupil housku za krejcar otec i syn a do dolu šli společně.
Sotva vstoupili do dolu, zjevil se jim Permon. Zrak mu plál rudým světlem, a když
promluvil, jako by se zahřmělo a zem se otřásla. „Zradil si své slovo, chtivost Tě
přemohla, slib jsi nedodržel. Navěky své bohatství zavírám před Tebou i Tvými
potomky!“ S těmito slovy udeřil do skály. Ta se otřásla a ze stropu štoly začalo pršet
kamení, země se jim vzdouvala pod nohama a oni běželi ven, co jim nohy stačily.
Sotva holou kůži zachránili. Když vyběhli ven, zahřmělo a zem se otřásla, až oba
upadli. Když vše utichlo, pomalu vstali a otočili se k hoře. Tam kde byl důl, byla
pouze jednolitá skála. Kryštof ani jeho potomci už nikdy do žádného dolu ani
nevkročili, dobře věděli, že trpělivost Pána hor nelze beztrestně pokoušet.
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RŮZNÉ
Historie starosty Tomáška
Starosta Tomášek se vracel spokojeně z Domažlic domů. Bylo mu neobyčejně
blaze, neboť si koupil klobouk. Když přišel za Domažlice, bylo mu nějak nápadno,
jak to přijde, že najednou nesedí v hospodě pod podloubím a že vidí Babylónský
rybník. Pak si zas vzpomněl na svůj nový klobouk a těšil se, že dobře koupil a že se
dobře napil. Když si vzpomněl, že se dobře napil, šel nalevo.
To byl jeho zvláštní zvyk. Když vypil deset sklenic piva, šel jen drobátko nalevo, když
vypil patnáct, šel o půl metru, a když dvacet, šel již o metr nalevo, a když pětadvacet
sklenic vypil, chodil do kruhu.
Případy takové jsou známé. Kdysi sedlák Kutinka opustil ho o jedné hodině noční
v Domažlicích na rynku, když Tomášek chodil do kruhu. O třetí hodině našli Tomáška
ponocní na témže
místě a Tomášek stále chodil do
kruhu. Obrátili ho
směrem k Babylónským rybníkům, a o
čtvrté hodině ranní
objevil ho četník v bezprostřední
blízkosti
Domažlic,
když Tomášek nevěda si rady úpěnlivě
volal o pomoc a
chodil zase do kruhu.
Dnes Tomášek jde o
metr nalevo; z toho vidíme, že vypil
jen dvacet sklenic.
Nálada jeho byla pohnutá. Chtěl
časem
dát
svou
spokojenost
nějakým
způsobem
najevo, i pokoušel se zatančit nějaký neznámý tanec. Bohužel zůstalo jen při pokusu
a starosta zvedal se ze země a hledal svůj nový klobouk. Měsíc svítil a tu Tomášek
bystrým zrakem seznal, že klobouk není nikde na silnici. „Mám ho na hlavě,“ usoudil
a šel dál, bruče si nějakou písničku. Bručení přešlo ve škytání a starosta bavil se
tím, že škytal do taktu. Em, em, em, ememememe, em, em, em, em.
„Doma budou mít z klobouku radost,“ myslil si, „já jim ho ukážu hned večer. Vzbudím
toho holomka, toho čeledína, vzbudím ženu. Ne! Ženu nevzbudím. Vytáhnu jen
kluka z postele. Vidíš, Frantíku, jaký má tvůj táta nový klobouk!“
Úvahy starostovy dostoupily vrcholu nadšení, které ochladlo klopýtnutím starosty o
hromadu štěrku. Starosta po chvíli opět a díval se kolem, zdali mu klobouk nespadl.
„Mám ho tedy, sláva, na hlavě,“ rozvážlivě pronesl, když neviděl klobouku, „bodejť,
to by tak hrálo, abych ještě ztratil nový klobouk.“
„Kdybys, Tomášku, ztratil klobouk,“ uvažoval, opřen o telegrafní sloup, „bylo by ti
zima na hlavu, takhle ti zima není, protože máš klobouk na hlavě. Klobouk je těžkej,
máš těžkou hlavu!“ Po těchto logických úvahách opustil přátelskou telegrafní tyč a
kráčel dál k Babylónským rybníkům.
Podíval se na hvězdnaté nebe a vzdychl: „Svět je sakramentsky hezký!“ Pocítil
potřebu zaklít, řekl tedy: „Himl, hergot, mordié.“ „Kousek dál to řeknu zas,“ rozhodl
se a za chvíli opakoval: „Himl, hergot, mordié!“ Zčistajasna dostával jakousi zlost.
„Svět je mizernej,“ láteřil, svět je lumpáckej, já jsem taky lump.“ Copak se někoho
leknu,“ hulákal, opřen o strom na silnici, „já, Tomášek, že bych se někoho bál!“
Podíval se do černých lesů a vykřikl: „ Tisíc jich může na mne přijít!“
Chtěl se postavit do bojové pozice a padl do příkopu. Chvilku zůstal ležet. Tráva se
vlnila kolem, hřebíček ho počal šimrat do nosu, starosta kýchl a zlost ho opouštěla.
Dostával lítostivou náladu. Vyškrábal se z příkopu a bylo mu líto, že předtím
nadával.
„Dyť já ani kuřeti neublížím,“ pronesl a klekl si na silnici. „Já jsem Tomášek a takto
hodný člověk a mám rád každýho.“ Nějak se mu se země nechtělo. Pozoroval, když
klečí, že se kolem něho krajina netočí. Uznal za dobré chvíli klečet, přičemž věnoval
celou tu dobu lítostivým úvahám: „Dyť já nejsem žádnej raubíř, že jsem klel, to jen
namátkou.“ „Dyť jsem křesťan, dyť jsem křesťanskej starosta, dyť jsem křesťanskej
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Tomášek, dyť jsem to já, dyť jsem –„ Nemohl si vzpomenout, co má ještě říci po
novém dyť, proto hlasitě zaplakal a zvedl se ze země a dal se do běhu. V běhu
naříkal: „Já nešťastnej člověk, jaký je ten svět špatný, jak člověka pronásledujou!“
Přišlo mu na mysl, aby se pomodlil k svému patronu sv. Josefu. Počal se tedy
modlit, přičemž si utíral rukávem slzy: „Svatý Josefe, patrone můj, ty mě vidíš, jak se
nemůžu dostat domů, a já se těšil, že ještě dnes ukážu novej klobouk, svatý Josefe,
chraň moje tělo …“ Tato modlitba nebyla vyslyšena, neboť starosta udělal hrozný
nucený skok přes novou hromadu štěrku a jel hezký kousek cesty v silničním
prachu. „Copak jsem něco cestáři udělal?“ naříkal Tomášek, leže v prachu. „Copak
jsem něco cestáři udělal?“ naříkal Tomášek, leže v prachu. „Cestáři, proč mně
nastavuješ nohy?“ Slzel a vzdychal: „Cestáři nešťastnej, copak ti škodím? Just tady
zůstanu ležet!“
Přestal plakat a škytat. Poloha ta však byla pro něho nějak přece nepohodlnou,
poněvadž do sebe vdechoval silniční prach, a proto po krátké úvaze pokusil se vstát.
Po několika pokusech se mu to podařilo a Tomášek nastoupil dále svou trudnou
pouť k domácímu krbu. Nálada jeho se střídala. Z pláče propukl v smích, když se
mu cestáře podle jeho úsudku podařilo oklamat. Obešel totiž hromadu štěrku
obdivuhodným způsobem. Z veselé nálady upadal v melancholii, která opět
přecházela v strašnou zlost. Nato zas plakal, a tak se bavil na té své kamenité cestě
domů.
Tomášek vpadl do svého statku. Tomášek je již ve světnici a tahá synka Frantíka za
nohy z postele, aby mu ukázal svůj nový klobouk. Nešťastník! Zapomněl na to, že
Frantík se lekne jako každý jiný klidně spící člověk, který pozoruje, že ho cosi
násilím za nohy vleče z postele. Přirozeně spustil rámus a křik. Hlukem tím se
probudila starostová. Seznala hned situaci. „Aha,“ křičela tato něžná manželka a
matka, „starej je namazanej, he, starej osle, co děláš?“ Rozsvítila svíčku. „ale,
panímámo,“ řekl Tomášek, „já ukazuju Frantíkovi svůj nový klobouk.“ „A kde ten
klobouk máš, kořalko jeden?“ Starosta si sáhl na hlavu a vykřikl: „Ježíšmarjájosef, já
ten klobouk někde ztratil!“ Beranici měl v kapse. Lidé potom říkali, že tu noc bylo u
starostů boží dopuštění, o čemž nikdo nepochybuje.
Starosta Tomášek chodil tedy zase jen v beranici. První jeho krok v staré beranici byl
do Mejšovic. Šel se poradit do hostince k strýci Pulíčkovi stran nějakých sáhů
borového dříví. Přijde do hospody, dá si sklenici piva a najednou se diví. Strýc
Pulíček povídá: „Ale hned platit, Tomášku!“ „Copak jsem zůstal někdy něco dlužen?“
diví se Tomášek. „Jen plať a nemluv,“ vybízí ho energicky Pulíček. „Tu máš, otroku,“
hází Tomášek peníze na stůl, dopije a odchází.
„Kam teď? Inu půjdu do Čečnova!“ „Copak se ti lidi zbláznili,“ myslí si Tomášek,
pokrčí rameny a vchází do hospody. „Máš peníze?“ ptá se Milouch. „Báť bych
neměl, co to povídáš, copak jsem ti někdy nezaplatil?“ „Nu – když máš peníze, tak
na dřevo a pak ti naleju sklenici piva. „Blázne!“ Tomášek utíká ze dveří. „Že je to
druhej blázen, to už vidím!“ Uvažuje, Kam by měl jít.
„Tak do Prasečnice půjdu“ rozhodl se a za hodinu vchází v Prasečnici do hospody.
Jde k Drábkovům. Hostinská Drábková naleje mu sklenici a mlčí, jen tak po očku se
na Tomáška dívá. Tomášek mlčí a pije. Vypije a dá si druhou a mlčí zas. K čertu, on
přece nebude začínat řeč! Co ta baba na něho tak divně kouká? Pije, vypije a dá si
třetí. Drábková pivo přinese, zakašle a jde ven. Za chvíli se vrátí s čeledínem
Tondou, přistrčí mu židli ke dveřím a povídá: Sedni si Tondo, a hlídej ho!“ Pak
odejde.
„Hlídej ho!“ Neslyšel dobře? Slyšel dobře Tomášek to „Hlídej ho!“ Napije se a povídá
k Tondovi: „Koho máš hlídat, Toníku?“ Toník kroutí očima, odkašle si, utře nos a
řekne: „Vás mám hlídat, pantáto!“ „Copak se všichni v okresu zbláznili!“ diví se
Tomášek, „proč mě máš hlídat, Toníku?“ Toník opět rozvážně zakašle, utře si nos a
pak spustí: „To je tak, pantáto, nezloběj se na mě, já jsem ve službě. Dyž voni jsou
divnej patron. Posledně v Domažlicích v hospode pod podloubím vypili dvacet
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sklenic piva, neplatějí, seberou se a jdou domů. Ještě že tam nechali ten svůj novej
klobouk … Proto hlídám, aby neutekli.“
Tím byla rozluštěna ztráta nového klobouku a zároveň tím končí historie starosty
Tomáška.
Jaroslav Hašek Veselá Praha – březen 1907
Na vědomost se dává, masopust nám končí, všichni se s ním loučí
Masopust a zvláště několik posledních dní tohoto období byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Poté
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst až do velikonoc. V době masopustu se na
panských dvorech konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnicích vepřové
hody. Těm, kdo se nemohli hodů zúčastnit se posílala bohatá výslužka v podobě
huspeniny, klobás, jelítek, jitrnic, ovaru a škvarků.
Také u nás v Děpoltovicích jsme 2. března masopust oslavili. Zahájení
masopustního průvodu bylo u Společenského domu, odkud se průvod vydal na
cestu naší obcí. Cestou nás čekali hojné zastávky u domů, kde nás nejen
hospodyňky ale i hospodáři pohostili různými dobrotami v pevném i tekutém stavu.
Průvod byl ukončen tam, kde začal a kde jsme také ve společenském sále
pokračovali v zábavě, tanci a „mírném“ popíjení tak, jak se na masopust sluší.
Akce se vydařila a všem, kteří se průvodu zúčastnili i těm, kteří nám připravili cestou
tak báječné pohoštění moc děkujeme!
Štěpánka Luxíková - místostarostka
Oslava Mezinárodního dne žen se vydařila
V sobotu 9. března jsme v naší obci oslavili Mezinárodní den žen. Slavnostní
zahájení provedl i přes dočasnou indispozici pan starosta a o hladký průběh večera
se starala paní místostarostka. Zábava se vydařila a byla plná dobré nálady. Došlo i
na tanec za doprovodu hudební skupiny Toníka Pecha a jeho Old boys.
K oslavě našich žen se připojili také myslivci se sdružení při farmě Kubernát, kteří
pro naše ženy připravili pohoštění ze zvěřiny a svou přítomností přispěli k pěkné
atmosféře celého večera.

Obec Děpoltovice a spolek děpoltovických žen
Vás srdečně zvou na

JARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu 13. dubna 2019 od 20:00 hod.
ve Společenském domě Děpoltovice
Hraje skupina Toníka Pecha a jeho Old boys
Vstupné 60 Kč

Velmi zajímavá tombola
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