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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, přihlásila jsem obec Děpoltovice do soutěže Vesnice roku 2022.
Do pátku 29. dubna podávaly obce své přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022. Po
dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, se do soutěže přihlásilo celkem 175
obcí, které budou usilovat o titul „Vesnice roku 2022“. V průběhu měsíců května a
června budou přihlášené obce navštíveny a zároveň hodnoceny krajskými
hodnotitelskými komisemi, které vyberou celkové vítěze v jednotlivých krajích. Ti
následně postoupí do celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu
srpna a září. Vítěze a nositele titulu „Vesnice roku 2022“ vyhlásí zástupci vyhlašovatelů
soutěže dne 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Nejvíce obcí (20) se
přihlásilo do letošního ročníku v Jihomoravském kraji. Největší přihlášenou obcí je Stráž
pod Ralskem (Liberecký kraj) s 4 057 obyvateli. Tou nejmenší obcí je naopak Suchá
Lhota (Pardubický kraj) s 86 obyvateli.
V Karlovarském kraji jsou přihlášeny tyto obce:
Březová (543 obyvatel), Děpoltovice (394) Doupovské Hradiště (162), Hájek (631),
Hroznětín (2 061), Krásno (704), Křižovatka (260), Kyselka (789), Luby (2 116), Ovesné
Kladruby (124), Podhradí (195), Sadov (1 311), Stará Voda (502), Těšovice (258), Tři
Sekery (990) a Velká Hleďsebe (2 375).
Chtěla bych moc poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do příprav návštěvy
krajské hodnotitelské komise dne 18. 05. 2022, občanům, kteří nám zapůjčili své
výrobky, jako ukázky své šikovnosti, hospodyňkám za to, jak dobře upekly a připravily
občerstvení nejen pro porotu, ale také pro přítomné občany, kapele Toníka Pecha a
jeho Old Boys za pěkné hudební uvítání poroty, farmářům, kteří umožnili nahlédnout
pod pokličku ekologického zemědělství a chovu zvířat, zástupci hotelu Riviera za
prohlídku jejich objektu, který reprezentuje naší obec a je známý i v zahraničí a také
zaměstnancům obce za pěkně upravené části Děpoltovice a Nivy včetně rekreační
oblasti.
První místo v Karlovarském kraji je již jisté, vyhrála obec Velká Hleďsebe a my jí tímto
gratulujeme, ostatní ocenění se dozvíme až v červenci, na vyhlášení krajského kola.
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26. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
26. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo dne 20. 06. 2022 od 17:00
hodin ve Společenském domě.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku 2021, návrh závěrečného
účtu za rok 2021 včetně zprávy Krajského úřadu Karlovarského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Na zasedání rovněž Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo Obecně závazné
vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, o regulaci hlučných
činností, o nočním klidu a o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Tyto OZV byly upraveny dle
požadavků Ministerstva vnitra ČR a po jejich zaevidování a vydání ve Sbírce zákonů
budou zveřejněny.
Návrh závěrečného účetu obce Děpoltovice za rok 2021
Závěrečný účet obce Děpoltovice za rok 2021, sestavený dle skutečnosti ke dni
31. 12. 2021
Příjmy
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem

8 244 698,76 Kč
847 026,09 Kč
469 999,00 Kč
1 491 202,76 Kč
11 052 926,61 Kč

Výdaje
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

8 632 264,64 Kč
3 627 518,64 Kč
12 259 783,28 Kč

Financování
Třída 8 – Financování
Financování celkem

1 206 856,67 Kč
1 206 856,67 Kč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14.12. 2021 (dílčí přezkoumání) a 12. 05. 2022
(konečné přezkoumání) na základě
písemné žádosti obce Děpoltovice
dne
19.05.2021. Místem uskutečnění přezkoumání byl Obecní úřad Děpoltovice.
Přezkoumání provedli pracovníci finančního odboru, odd. výkaznictví a přezkoumání
hospodaření územních celků Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména
předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich
majetkem, o účetnictví a o odměňování
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích
Podle § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na
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které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny závažné nedostatky
Při konečném přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se podávají v souladu s § 21 odst. 3
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů Magistrátu města Karlovy Vary (odboru vnitřních věcí),
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary nejpozději v úterý 19. července 2022 do 16:00
hodin.
Ke každé kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, musí být připojena též petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta
nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Vzory kandidátních listin a jejich příloh jsou k dispozici na adrese:
https://mmkv.cz/volby- do-zastupitelstev-obci.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Třídění odpadů se vyplácí
Obec Děpoltovice v roce 2021 předala k dalšímu využití tříděný odpad, za který
obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu. Poděkování
proto patří především těm občanům obce, kteří se na třídění odpadu podílí.

Rok 2021 celkem
1.čtvrtletí 2021
2.čtvrtletí 2021
3.čtvrtletí 2021
4.čtvrtletí 2021

Vytříděné odpady (t)
34,073
5,607
14,505
9,530
4,431

Částka odměny (Kč)
118 767,50
25 621,50
41 182,00
31 145,00
20 819,00

Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli představuje:
Emise CO2, ekv. 28,971 tun, úspora energie 764 914 MJ
Mýty v oblasti odpadu
1.Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo
zájem sesypávat odpady dohromady.
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý
tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako
je například směsný komunální odpad. S takovým
znečistěným tříděným odpadem je třeba nakládat jako
s odpadem směsným a odvést ho na skládku nebo do spalovny.
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2. Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde
Průměrná vzdálenost k nádobám na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální
vzdálenost je 89 metrů. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici
už dokonce 678 446 nádob na tříděný odpad.
Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás, jak si sami nastavíme
systém třídění v domácnosti. Záleží jen na nás, jestli dáme odpadu šanci na nový život
a vytřídíme ho.
3. Je to jenom módní výstřelek, který pomine
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit
by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. Především na
vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad
z kuchyní – využívalo se vše od skořápek až po slupky z brambor. Také si určitě někteří
z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby
mohly ještě několikrát posloužit.
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím
sběrových soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století
jsme se mohli setkat s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další
komodity jsme se začali setkávat v devadesátých letech.
Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit, aby se využitelné suroviny
dále využívaly a recyklovaly.
4. Jsem na třídění už starý, to je pro mladý
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění
pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a
řídilo se jednoduchými pravidly. Třídit odpady by měl každý, je to občanská
zodpovědnost a samozřejmost, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho
výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného
systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli
obklopeni skládkami s odpady.
5. Třídí málokdo
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění
odpadů za běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes
loňskou krizi na trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů
v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován.
6. Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy
chodit s odpadem častěji, právě naopak. Pokud budu odpady třídit, nádoba se
směsným odpadem se mi nenaplní tak rychle a bude stačit s ním chodit méně často.
S tříděným odpadem stačí jít většinou jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to
k nim nemám cestou do obchodu nebo do práce.
7. Třídění zabere doma spoustu místa
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí.
Nemusíme na to pořizovat speciální nádoby. Postačí k tomu jedna papírová krabice a
dvě plastové tašky od nákupu. Místo, které doma odpadu věnujeme, se
několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného místa v přírodě.
Nedopalky cigaret
Podle výsledků nedávného průzkumu to vypadá, že pokud by z každého nedopalku
odhozeného na zem v Čechách vyrostl strom, byla by naše krajina
plná hlubokých lesů a nikde nekončících porostů. Podle průzkumu
si totiž téměř polovina kuřáků v Česku myslí, že nedopalek je
biologicky lehce rozložitelný odpad, a každý pátý kuřák odhazuje
nedopalky na zem namísto do směsného odpadu. Cigaretový filtr
se přitom v přírodě rozkládá až 15 let!
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STRÁNKY HASIČŮ
Lesní požáry
V letních měsících kvůli suchému a teplému počasí dochází ke zvýšení rizika
vzniku požáru v přírodě. Při znalosti možnosti jeho vzniku, dodržováním
preventivních opatření a potřebné opatrnosti lze mnoha požárům předejít.
České lesy v posledních desetiletích procházejí viditelnou změnou. Kvůli
nedostatku srážek stromy nevytváří dostatek pryskyřice, slábnou, nedokáží
se ubránit kůrovcům ani jiným škůdcům a ve velkém hynou. Usychají a ubývá
tak hlavně jehličnanů. S tímto faktem my, návštěvníci lesů, mnoho
nezmůžeme, ale v dnešním článku si připomeneme několik zásadních zásad, jak se
správně chovat, abychom tuto situaci ještě nezhoršovali a svým chováním nezpůsobili
lesní požár.
V letních měsících kvůli suchému a teplému počasí dochází ke zvýšení rizika vzniku
požárů v přírodě. Vznik požáru není zapříčiněn pouze samotným ročním obdobím, kde
příčinou může být úder blesku, ale především neopatrným jednáním lidí.
Při znalosti možností vzniku požáru, dodržováním preventivních opatření a potřebné
opatrnosti lze mnoha požárům předejít.
Táborák s opékáním špekáčků či grilování patří k oblíbeným činnostem v létě na
zahradách i ve volné přírodě. Aby se nám posezení nezměnilo v nepříjemný zážitek, je
třeba dodržovat zásady rozdělávání ohně v přírodě:
 pamatujme, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech (obvykle
na oficiálním tábořišti)
 bezpečná vzdálenost pro oheň je minimálně 50 m od okraje lesa
 zcela nevhodné je rozdělávání ohně za silného větru, v období extrémního
sucha, na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině
 mějme vždy připravenu dostatečnou zásobu vody na uhašení
 nenechávejme oheň ani na chvíli bez dozoru dospělé osoby
 děti nenechávejme u táboráku samotné, hlídejme jejich pohyb kolem ohniště,
nenechávejme je hrát si s ohněm
 oheň řádně uhasme, pamatujme, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se
mohou ukrývat žhavé oharky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a oheň
roznést po okolí
 pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště a jsme schopni situaci zvládnout
sami, pokusme se ho uhasit dostupnými prostředky jako je voda, písek nebo
zemina, kterými oheň uhasíme. Nejsme-li si jistí, zda dostaneme požár pod
kontrolu, raději se vzdalme do bezpečí a ihned zavolejme hasiče na tísňovou
linku 150, popř. 112
 pokud se na nás vznítí oheň a nemáme dostatek vody k uhašení, nikdy
neutíkejme. Okamžitě si lehněme na zem, chraňme si obličej dlaněmi a
kutálejme se, dojde tak k uhašení hořícího oděvu.
Jak jsme již uvedli na začátku, nejčastější příčinou lesních požárů je lidská nedbalost.
Touto nedbalostí je mimo jiné i kouření. V lese je kouření ze zákona zcela zakázáno!
Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za
slunečního zafunguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla
dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít
hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné kvůli své schopnosti
šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy
nevyzpytatelné. Požár se může šířit i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde
se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a
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vyžadují povolání velkého množství hasičů, techniky a značné množství vody. Z těchto
důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady
chování.
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů může obec z důvodu ochrany lesa nebo
v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
Obdobně tak může být vydán hejtmanem kraje na doporučení Hasičského záchranného
sboru kraje a s přihlédnutím k předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu
zákaz rozdělávání ohňů.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Výsledky jarní části
22. kolo
TJ Děpoltovice – TJ Počerny 3:0 (0:0)
Branky: Jakub Slejška, Václav Hartmann, Pavel Bičaník
Rozhodčí: neuveden, 60 diváků
23. kolo
TJ Děpoltovice – TJ RZ Abertamy 5:2 (2:2)
Branky: Alexandr Dombrovskij, Pavel Bičaník, Roman Ruber 3
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 2:2, 65 diváků
24. kolo
TJ Slávia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice 1:4 (1:2)
Branky: Roman Ruber 2, Pavel Bičaník 2
Rozhodčí: Martin Jakubík, 18 diváků
25. kolo
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Hájek 5:2 (3:0)
Branky: Pavel Bičaník 2, Roman Ruber 2, Dominik Javorský
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 0:1, 30 diváků
26. kolo
FK Ajax Kolová B – TJ Děpoltovice 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 4:4, ČK 0:1, 45 diváků
30. kolo
27. kolo

(TJ Děpoltovice volno)
(TJ Děpoltovice volno)

28. kolo
TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice 1:3 (1:2)
Branky: Pavel Bičaník 3, 50 diváků
Konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V

R

P

S

B

P+

P-

19
19
16
14
14
12
13
11
10
9
8
8
7
5

1
1
2
4
2
5
1
2
3
2
3
1
3
4

6
6
8
8
10
9
12
13
13
15
15
17
16
17

100:37
84:46
75:61
72:58
70:60
68:53
61:62
81:68
55:65
49:77
41:58
34:72
40:74
35:74

58
58
50
46
44
41
40
35
33
29
27
25
24
19

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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Nejlepší střelci TJ Děpoltovice:
Roman Ruber 27 branek, Pavel Bičaník 24 branek a Jan Pavlovič 10 branek
Memoriál Jindřicha Kokšteina
Dne 9. 07. 2022 se uskuteční na fotbalovém hřišti 2. ročník Memoriálu Jindřicha
Kokšteina. Fotbalový turnaj v malé kopané bude zakončen večerní zábavou.
K poslechu a tanci bude hrát DJ Daffy & Retro VDj. Více informací viz plakáty.
CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Radošov – kostel sv. Václava
Původně gotický farní kostel sv. Václava byl vystavěn v 1.
polovině 14. století uprostřed vsi Radošov na mírném návrší
nad brodem přes řeku Ohři na historické obchodní cestě,
nazývané Královská cesta (Via regia), z Prahy do Chebu a
dále Porýní.
První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. V roce
1384 patřil kostel v Radošově k loketskému děkanství,
v době reformace byl však kostel opuštěn a postupně
chátral. Teprve v roce 1768 byl do Radošova dosazen nový kaplan a zdejší kostel se
stal filiálním ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově. Někdy v této době byl sešlý
kostel sv. Václava pozdně barokně přestavěn. V roce 1858 byla při kostele založena
opět samostatná farnost. Provedena byla tehdy poslední stavební adaptace kostela,
během které byla přistavěna nová zvonová věž před vstupním průčelím, klasicistně
upraveny vnější fasády objektu a renovováno bylo vnitřní zařízení kostela. Na svátek
patrona kostela, sv. Václava, byly v Radošově každoročně 28. září pořádány nákladné
slavnosti. Po roce 1945 byla však zdejší farnost zrušena a ke kostelu poté dojížděl
k celebrování pravidelných mší ostrovský farář. Ještě v 70. letech byla provedena
částečná rekonstrukce, následně však kostel opět chátral a na počátku 21. století byl již
ve velmi špatném stavu. Střechou zatékalo, vlhkostí byl poškozen krov a vnitřní omítky
lodi kostela opadávaly.
V roce 2011 byl kostel sv. Václava zapsán na státní seznam kulturních památek. Roku
2015 odkoupila nevyužívaný kostel obec Kyselka, která následně přistoupila k postupné
záchraně zchátralého objektu.
Gotický, pozdně barokně přestavěný jednolodní kostel byl vystavěn na obdélném
půdorysu se zaoblenými a zkosenými nárožími. K nim je připojen odsazený, zevně
trojboce uzavřený, uvnitř pravoúhlý presbytář, který je krytý valbovou plechovou
střechou. Při jihozápadní stěně presbytáře je připojena obdélná sakristie se zaoblenými
nárožími. Před vstupním jihovýchodním průčelím kostela s trojúhelníkovým štítem stojí
23 metrů vysoká hranolová věž s jehlancovou helmicí. V přízemí věže je prolomen
hlavní vchod, zvýrazněný portikem vyneseným dvěma sloupy. Zvonové patro je
doplněno kruhovými ciferníky věžních hodin. Vnější stěny kostela, prolomené velkými
polokruhově zakončenými okny, jsou členěny velkými vpadlými lizénovými rámci a
završeny mohutnou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor je
plochostropý, krytý rákosovým stropem se štukovým zrcadlem s malým
architektonickým a ornamentálním dekorem v barokních formách. Presbytář kostela je
zaklenut plackou. V lodi kostela je situována podstrojená kruchta s vypnutým středem.
Vnitřní zařízení kostela je převážně pozdně barokní z 2. poloviny 18. století, silně
obnovované v době po polovině 19. století. V presbytáři je postaven portálový hlavní
oltář s pozdně barokní sochou sv. Václava v nice. Při zaoblených nárožích lodi po
stranách triumfálního oblouku jsou postaveny postranní oltáře sv. Josefa a Panny Marie
s novodobými obrazy.
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Renesanční křtitelnice z roku 1575 nese iniciály „HW“. Na kruchtě kostela jsou
postaveny varhany z roku 1902 od chebského varhanáře Martina Zause. Ve věži
kostela je umístěn hodinový stroj z 20. či 30. let 20. století. Ve zvonovém patře je
zavěšen zvon z roku 1593 patrně od jáchymovského zvonaře Hanse Wildta.
Architektonické památky
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Rozhledna Krudum
Krudum je rozhledna nacházející se na jihovýchodním vrcholu (kóta 835 m n. m.) hory
Krudum ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov.
Rozhledna je volně přístupná po celý rok. Výška vyhlídkového ochozu
nad zemí je 29,5 m, nadmořská výška vyhlídkového ochozu je 864,9 m.
Na místě dnešní rozhledny stála 20 metrů vysoká kamenná hranolová
rozhledna. Její stavbu inicioval místní rodák Andreas Kempf (22. 1. 1865
– 2. 5. 1929), významná osobnost karlovarského regionu. Otevření
rozhledny 11. září 1932 se však Andreas Kempf nedožil. Ta však až do
jejího zániku nesla jeho jméno „Kempfova věž“. Rozhledna byla velmi
populární, ale její sláva trvala jen do konce II. světové války. Po odsunu původního
obyvatelstva rozhledna postupně pustla a rozpadala se.
Zchátralou rozhlednu převzal Státní statek Rovná, který ji v roce 1981 nechal srovnat se
zemí. Na původním místě zbyla jen hromada kamení.
V roce 2001 vznikla obecně prospěšná společnost Krudum, která se snažila o
opětovném postavení původní rozhledny. Pro nedostatek financí však od původního
záměru sešlo. V roce 2005 přišel s požadavkem Český telekomunikační úřad, který si
vrch Krudum vytipoval jako jednu z mála vhodných lokalit pro umístění stožáru a stanice
ke kontrole využívání rádiových kmitočtů – „Automatizovaný systém monitorování
kmitočtového spektra“. Došlo k jednání s vlastníkem, společností Loketské městské
lesy. Vlastník společnosti, kterým je město Loket, přišel s návrhem, jak využít stavbu
stožáru monitorovací stanice i jako rozhlednu. Došlo k dohodě a tak vznikla vysoká
štíhlá rozhledna s vyhlídkovou plošinou a přístupovým schodištěm.
Město Loket zajišťovalo výstavbu rozhledny po organizační stránce, na financování se
podílely i další subjekty, např. město Sokolov, Sokolovská uhelná, a.s., město Krásno,
město Horní Slavkov, Karlovarský kraj, KMK Granit, a.s. i město Loket. Slavnostní
otevření nové rozhledny se uskutečnilo 15. 10. 2008. Součástí je i technologický
kontejner v oploceném areálu u rozhledny. Vlastníkem je Český telekomunikační úřad,
správcem a provozovatelem rozhledny je společnost Loketské městské lesy.
K rozhledně je dobrý přístup od osady Hrušková po žlutě značené turistické stezce
okolo památníku vojenské přísahy pod Krudumem. Druhou možností je přístup po
zeleně značené turistické stezce od Lobezského potoka přes bývalou osadu Milíře.
Z rozhledny se nabízí kruhový rozhled na Slavkovský les, hřebeny Krušných hor a na
Doupovské hory. Za velmi dobrých podmínek lze dohlédnout až na vrcholky Smrčin
v Bavorsku (Ochsenkopf, Schneeberg) a na Jesenickou přehradní nádrž u města Cheb.
Panská rozhledna
Panská rozhledna či rozhledna na Panském vrchu je rozhledna na 650 metrů vysokém
Panském vrchu u Drmoulu. Skládá se z 55 metrů vysokého ocelového
stožáru systému základnových stanic pro šíření signálu pro mobilní
telefony; vyhlídková plošina je ve 40 metrech a vede k ní 207 schodů.
Rozhledna byla otevřena 15. listopadu 2008. Při oslavách otevření nové
rozhledny jí bylo uděleno jméno „Panská rozhledna“, jež bylo vybráno ve
veřejné anketě. U rozhledny je umístěna informační tabule s dalšími
zajímavostmi v okolí.
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K rozhledně je dobrý přístup od silnice Drmoul – Tři sekery. Od vrcholu stoupání
v lesním úseku je rozhledna vzdálená asi 50 metrů. Okolo rozhledny prochází naučná
stezka Panský vrch. Rozhledna je přístupná jen od 1. dubna do 11. listopadu, v zimním
období je z bezpečnostních důvodů uzavřena. Dětem do věku 10 let je vstup povolen
pouze za doprovodu osoby starší 18 let.
Z rozhledny se nabízí kruhový rozhled na Český les, Krušné hory, Slavkovský les a
Smrčiny.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O žlutém kvítí
Tento příběh začal buď v Odeři či v Oldřichově, v Lužci nebo na Pstruží, snad
v Merklíně či Perninku a možná ve vsi, která se už dávno rozpadla a nikdo o ní neví.
Jisté je, že se ona ves nacházela kdesi pod Vlčincem a žila v ní matka s jediným
synem.
Nikoho neměli, proto při sobě stáli. Spolu obdělávali pole, spravovali chalupu a tahali
z lesa dříví. Večer sedávali před chalupou a dívali se, jak v nebi rozsvěcují hvězdy.
Vesnice je považovala za párek podivínů: matka se sousedkami neklábosila, s nikým se
nehádala, nikoho nepomlouvala, zkrátka divná ženská.
Chlapec nechodil krást hrušky, neházel kamení po psech a nikdy se nepral, prostě
budižkničemu. Ani jim, nestydům, nevadilo, co si o nich kdo myslí.
Ale jednoho rána matka onemocněla. Lesklýma očima bloudila po místnosti, neměla
sílu vstát z postele, volala chlapce, ale nepoznávala ho. Chlapec se polekal a běžel pro
kořenářku.
„Je to uřknutí,“ řekla kořenářka. „Svař jí lžíci pampelišek a hrst netopýřích uší. Pomodli
se třikrát zdrávas, dostanu tři krejcary.“ Ale chlapec neměl netopýří uši. Přivedl tedy
kořenářku ze sousední vsi.
„Není to uřknutí, je to uhranutí,“ řekla kořenářka. Svař jí žejdlík bezinek s odpolední
kravskou močí. Až to bude pít, sešlehej jí kopřivami, dostanu pět krejcarů.“
Chlapce ani nenapadlo šlehat matku kopřivami, rozběhl se do třetí vsi. Kořenářka z třetí
vsi byla dvakrát tak stará jako
obě předešlé kořenářky, třikrát
tak ošklivá a její léčení bylo
šestkrát
strašlivější
Napřed
vykouřila světnici, a když
všechny div neudusila, nakázala
matce otevřít pusu. Koukla
dovnitř a řekla: „Je tam ďábel.
Velkej jako angorskej králík.
Neboj se, já ho vyženu. Znovu
vykouřila místnost a z dýmu
znělo její hrůzné mumlání:
„Zaklínám tě hadí slinou
třikráte přepálenou. Zaklínám tě
dřevem kříže, pod nímž se náš nejmilostivější Jéžiš krví potil. Zaklínám tě levým křídlem
archanděla Gabriela a pravým křídlem archanděla Michaela. Polez, zmetku! Neleze.
Nevadí. Vyleze. Dostanu dvanáct krejcarů. Chlapec zaplatil a rozběhl se pro felčara do
Hroznětína. V nejhorším prodám krávu, myslil si.„Matka umírá,“ řekl felčar bez obalu.
„Může jí zachránit jen žlutý květ. A ten roste pouze na hřebenu Vlčince, na Laubigen
Weg. Takže tvé matce není pomoci.“ Sousedé, kteří se natlačili do jizby, neboť nikdy
neviděli felčara z Hroznětína, zakvíleli.
Chlapec nevěděl proč. „Půjdu tam a přinesu tu kytku,“ řekl. Sousedé zakvíleli podruhé.
Brebentili, že měla matka chlapci něco říct, že je to trestuhodné, že byla vždycky divná.
Že kdyby si chlapec býval hrál s kamarády, dověděl by se to sám, že je hlupák, co
nezná základní věci. Že jej matka nepouštěla, a teď to má.
„Nemluvte tak o mamince,“ vykřikl chlapec, „vidíte, že umírá!“ „A ty umřeš taky, jak
vkročíš na Laubigen Weg,“ zvolal nejstarší dědeček. „Roztrhají tě!“ Po těch slovech se
sousedé polekaně rozhlédli a odplížili se domů.
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„Prý tam někde má hrad ten rytíř,“ zahučel felčar. „Jeho dogy roztrhají všechno živé. Ale
jejich pán je ještě krvelačnější. Proto nikdo na Vlčinec nechodí. „Tak tam půjdu já.
Nemysli si, že neumím utíkat.“ „Dogy ucítí na dálku, jak někdo vstoupí do lesa,“
zanaříkal felčar. „Nechci od tebe žádné peníze. Má rada není k ničemu.“
Chlapec vyběhl z chalupy a pustil se rovnou do svahu Vlčince. V nejhorším vyšplhám
na strom, říkal si. Ovšem chci-li zachránit matku, musím jednou dolů. Kromě toho může
rytíř zapálit strom. Nebo podsekat. Nebo mě sestřelit.
Na Jelením hřbetu se rozhlédl. Spatřil koberec žlutého kvítí. Sahalo chlapci po pás,
vonělo a lákalo. Natrhal si plnou náruč a nacpal si je za košili. Nemohl se nabažit. Natřel
si kvítím čelo a dlaně. Pak tvář. Pořád mu to nestačilo. Nakonec se v kvítí vyválel.
V té chvíli zaslechl psí vytí. Po Laubigen Weg se přihnaly dogy veliké jako odstavená
telata, z tlamy jim odletovala pěna. Řítily se přímo k němu. Vyrazil ze žluté louky, dogy
táhle zavyly. Funěly mu za zády, cvakaly čelistmi, z jejich pracek odletoval mech až do
korun stromů. Na pokraji rašeliniště zakopl chlapec o plazivou větev kleče a upadl.
Zůstal ležet, čekal, až jej psi začnou požírat. Nedělo se však nic. Chlapec zvedl hlavu.
Dogy stály kolem a zvědavě jej očuchávaly. Neštěkaly, nevrčely ani necenily chrup,
pouze vrtěly ohony. Olizovaly chlapce a dobrácky mu slintaly na záda. Žluté kvítí,
napadlo jej a přestal se bát. Posadil se, podrbal největší dogu za ušima. Hodný
pejsánkové, říkal jim a plácal je po nesmírných tlamách. Dogy se radostí stavěly na
zadní, opíraly se o chlapce a dýchaly mu do obličeje, takže opět upadl. Žluté kvítí
vonělo a vonělo.
Utěšenou chvíli přerušil však dusot kopyt. S neslýchanými kletbami se přihnal rytíř na
černém koni. Mlátil kolem sebe jezdeckým bičíkem, až se dogy rozprchly s vyděšeným
kňučením.
„A teď se pustím do tebe,“ vítězně zaryčel. Chlapci se hrůzou zježily vlasy, pustil se
svahem dolů, padal a koulel se po jehličí, rytířův meč mu neustále svištěl kolem hlavy.
„Napřed ti usekám uši,“ liboval si rytíř, „potom nos. Potom pravou nohu, levou nohu, to
si piš, že tě zastavím! Pak ti utnu obě ruce a nakonec hlavu. Pak tě budu pořád
osekávat, až z tebe zůstane jen srdce, a to srdce sním!“
V tu chvíli sklouzlo kopyto koně po obnaženém kořenu. Rytíř vyletěl ze sedla a dopadl
na kamenitý svah. Několikrát se překulil a zůstal ležet uprostřed malinové stráně
proboden vlastním mečem.
Chlapec seběhl do vesnice, svařil matce čaj ze žlutého kvítí. V podvečer, když vyděšení
vesničané našli v malinách za vesnicí mrtvé rytířovo tělo, vstala matka z postele,
zdravější než kdykoli před tím. „Tvůj syn je největší hrdina pod sluncem,“ volali sousedé
na dvorku. „Nikdo neumí vychovávat děti jako ty, ó, matko! Odvážil se na Laubigen
Weg! Zabil zlého rytíře! Přemohl dogy!“
„Nevšímej si jich,“ usmála se matka a zavřela okno. „Jsou hloupí. Myslí, že největší věc
na světě je hrdinství.“
Večer usedli na zápraží a dívali se do hvězd déle než jindy. Sedávali tak potom každého
večera. A pojednou nebylo ve vsi nikoho, kdo by jim jejich podivínství měl za zlé.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
Dobrota Karlovarského kraje
V šestém ročníku soutěže „Dobrota karlovarského kraje“ se o prestižní značku kvality
utkalo celkem padesát osm výrobků. Do pěti kategorií tyto produkty přihlásilo celkem
osmnáct výrobců z našeho kraje, kteří splnili soutěžní podmínky (produkt musí být
vyroben v Karlovarském kraji a hlavní surovina musí mít tuzemský původ).
Výsledky 6. ročníku soutěže Dobrota Karlovarského kraje
1) Masné výrobky
1. místo Josef Pelant – Uherský salám
2. místo Roman Krčma – Grilovací klobáska niva a pepř
3. místo Statek Bor ZEOS, spol. s r.o. – Hovězí maso ve vlastní šťávě
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2) Mléčné výrobky
1. místo Belina, s.r.o. – Tvarohový dezert KÁČA
2. místo Ing. Jiří Kubernát – Dvojník
3. místo Belina, s.r.o. – Přírodní čerstvý sýr
3) Pekařské a cukrářské výrobky
1. místo Karlovarská cukrárna, s.r.o. – Kostka se špaldou
2. místo Karlovarská cukrárna, s.r.o. – Chléb pivovarský
3. místo Veronika Amálie Kušnír – Bezé s lískovým oříškem
4) Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo Václav Lojín – Pivní medovina
2. místo Pivovar Krušnohor, s.r.o. – Summer ALE 100
3. místo Kynšperský pivovar, s.r.o. – Kynšperský zajíc, tmavý ležák 120
5) Ovoce, zelenina, medy a čaje v čerstvé nebo zpracované formě
1. místo Miroslav Dirno – Medový krém s ostružinami
2. místo Jitka Šimůnková Andělské čajování – Krušínek
3. místo Miroslav Dirno – Medový krém s višněmi
Dětský den
Dne 4. 6. 2022 pořádala Obec Děpoltovice s hotelem Lužec oslavu dětského dne, i
když nám počasí nepřálo, měli jsme se kde schovat před deštěm a soutěžit. Po hodině
se počasí umoudřilo a děti si mohly zařádit ve skákacím hradu, s hasiči stříkat na cíl
vodními pistolemi a počkat si u malířek, které malovaly na obličeje.
Děkujeme sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří nám při této akci pomáhali. Těšíme
se na další akci!

BENÁTSKÁ NOC
NA PLÁŽI V DĚPOLTOVICÍCH
30. ČERVENCE 2022 OD 20:00 HODIN
Program:

M.K.COLLECTIVE
(soul-funky-rock)
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