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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Proč jít volit v komunálních volbách?
Blíží se komunální volby. Podle mého názoru jsou tyto volby aktem
mnohem důležitějším, než volby do státních orgánů. Jsou to volby
rozhodující o osudu obyvatel té které obce či města. Volby o tom,
kdo bude rozhodovat o dění v obci či městě následující čtyři roky.
V těchto volbách máme ještě jednu velkou příležitost. Měli bychom
volit ty, které známe. Známe je proto, že se s nimi vídáme, potkáváme je, známe je
z jejich aktivit pracovních, známe je jako své sousedy i s jejich klady, i s jejich zápory.
V drtivé většině nejde o profesionální politiky, jde o občany, které spojují stejné
představy o rozvoji obce, a chtějí mít obec přátelskou ke všem slušným a pracovitým
lidem. Jde o občany, kteří neslibují nedosažitelné, ale mají cíle skutečné, které chtějí
společně realizovat. Těm bychom měli dát svůj hlas!
Jaroslav Kareš - redaktor
Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Děpoltovice podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů
1. Volby do zastupitelstva obce Děpoltovice se uskuteční v pátek 23 září 2022
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v soboru 24. září 2022 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku je sál ve Společenském domě Děpoltovice č.p. 44
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena
Štěpánka Luxíková - starostka
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OZNÁMENÍ
o době a konání voleb do Parlamentu České republiky podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 23. září
2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
Ve volebním okrsku je sál ve Společenském domě Děpoltovice č.p. 44
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky obdrží voliči ve volební místnosti
5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena
Štěpánka Luxíková - starostka

Dotace obce – proplacené, schválené a podané
Vážení spoluobčané,
V letošním roce požádala obec Děpoltovice celkem o devět dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje a ministerstva zemědělství, pokud budou všechny žádosti
schváleny, obec ušetří z rozpočtu obce 890 997,- Kč, což nejsou malé finanční
prostředky. Je proto dobré i nadále využívat dotační tituly a šetřit tím peníze obce.
V letech 2018 – 2021 byly obci schváleny dotace ve výši 1 735 143,- Kč.
V letošním roce byla bez využití dotace opravena místní komunikace u pláže,
komunikace kolem bytového domu, komunikace u garáží odstavná plocha u
malometrážních bytů pro seniory, hřiště v rekreační oblasti Nivy a kaplička v Nivách.
V příštím roce by mohla být využita dotace na opravu místní komunikace u zahrádek,
na opravu místní komunikace v rekreační oblasti Nivy, na opravu varhan v kostele, na
opravu hřbitovní zdi, na další úpravu zeleně v obci, na projektovou dokumentaci nové
požární zbrojnice, na kompostéry pro občany obce a vlastníky rekreačních objektů
v oblasti Děpoltovice a Nivy, na naučnou stezku obcí, na menší nákladní automobil pro
údržbu obce a také na oslavu obce k 750 letům svého vzniku.

3

Podle dalších vyhlášených dotačních titulů se nově zvolení zastupitelé obce rozhodnou,
které další vhodné dotace by bylo dobré využít.
V září nás čekají volby do zastupitelstva obce (a také volby senátora za naší oblast), tak
bude záležet na Vás občanech, jaké zastupitele si zvolíte, a na zastupitelích pak bude,
aby všechny šance na dotační tituly využili a ušetřili tak peníze z rozpočtu obce. Obec
má ušetřeny finanční prostředky z minulých let, které by měly být využity hlavně na
větší investiční akce (např. v souvislosti s rekonstrukcí komunikací III. třídy v obci), na
které nejsou dotace vyhlášeny. Dotační programy mají přísná kritéria a zastupitelé na
ně musí být dobře připraveni.
Občané z rekreačních oblastí se nás ptají, proč obec nežádá o dotace na vodovodní
řády a kanalizace v těchto oblastech. Obec není vlastníkem vodovodu a kanalizace,
z tohoto důvodu nemůže žádat o dotace obec. Vlastník upřednostňuje lokality, kde žijí
převážně občané s trvalým pobytem a kde je ekonomická návratnost investic dobrá.
Končí volební období a tímto bychom chtěli poděkovat za důvěru, kterou jste nám
v roce 2018 dali.
Štěpánka Luxíková - starostka
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje za období 2018 – 2022
2018

Obnova venkova

2020

Podpora JSDH

Oprava místní komunikace
v rekreační oblasti
Materiálové vybavení

2021

Prevence proti suchu

Lipová alej

2021

Obnova venkova

2021
2022

Podpora aktivit cestovního
ruchu
Obnova venkova

Oprava.
komunikace
propustku
v rekreační oblasti
Herní prvky na pláži rybníka

2022

Prevence proti suchu

Oprava místní komunikace
V rekreační oblasti
Údržba stromů v parku

2022

Prevence proti suchu

Výsadba keřů v obci

2022

Podpora JSDH

Vybavení JSDH - elektrocentrála

2022

Ochrana před povodněmi

Digitální povodňový plán

Individuální dotace –
památky
Lesy

Obnova hrobky na hřbitově

2022
2022
2022

Lesy

Obnova porostů

Úhrada nákladů na těžbu

a

Celk. náklady
778 386,Celk. náklady
75 748,Celk. náklady
156 186,80
Celk. náklady
375 390,-

Schváleno
202 000,Schváleno
40 000,Schváleno
99 000,Schváleno
263 529,-

Celk. náklady
182 944,Celk. náklady
352 582,Celk. náklady
72 190,Celk. náklady
28 900,Celk. náklady
81 070,Celk. náklady
116 765,Celk. náklady
70 000,Celk. náklady
172 991,90
Celk.náklady
146 694,-

Schváleno
54 000,Schváleno
245 000,Požádáno
o 50 533,Požádáno
o 20 230,Schváleno
64 000,Schváleno
93 412,Požádáno
o 50 000,Požádáno
o 13 906,Požádáno
o 146 694,-

Celk. náklady
434 324,Celk. náklady
857 829,50
Celk. náklady
207 222,-

Schváleno
347 459,20
Schváleno
729 155,07
Schváleno
207 222,-

Dotace z ministerstva zemědělství
2021

Podpora místního rozvoje

Modernizace parku a památek

2021

Operační program život.
prostředí 2014 - 2020
Zlepšení funkčního stavu
zeleně

Podpora domácího
kompostování
Výsadba dřevin

2022
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Příspěvek od firmy Eurovia Kamenolomy, a.s.
Obec Děpoltovice obdržela od firmy Eurovia Kamenolomy, a. s. příspěvek ve
výši 30.000 Kč. Tento peněžitý dar bude použit na veřejné akce pořádané obcí.
Opravy komunikací v roce 2022
Kolem bytového domu č.p. 116/117
U garáží a domu č.p. 62
U pláže
U zahrádek
K penzionu Honoré
Celkem

254 100 Kč
84 700 Kč
63 688 Kč
120 000 Kč
302 029 Kč
824 517 Kč

Náklady na opravy komunikací jsou vysoké, proto se snažíme opravit komunikace dle
daných možností. Oprava kolem bytového domu č.p. 116/117 byla dělána tryskovou
metodou a vyšla na 254 100 Kč. Jedná se o levnější variantu, na kterou nemusí být
projektová dokumentace. Někteří obyvatelé bytového domu nejsou s opravou
spokojeni, neboť požadovali mnohem náročnější variantu. Pokud bychom komunikaci
chtěli opravit tak, jak bylo původně v plánu, musela by obec nechat vypracovat
projektovou dokumentaci na tuto komunikaci vč. odvodnění a následně zajistit výběrové
řízení na její realizaci. Příprava a realizace by trvala cca dva roky a náklady byly
odhadnuty přibližně na 2 miliony Kč. Z tohoto důvodu byla vybrána levnější a rychlejší
varianta. I tak si myslíme, že je komunikace v mnohem lepším stavu, než před opravou.
Je lehké kritizovat druhé za jejich snahu, ale až když se stanete zastupitelem obce,
poznáte, že některé věci nejdou tak, jak by si člověk přál. Musíme se držet různých
zákonů, vyhlášek, směrnic a v neposlední řadě schváleného rozpočtu a podle toho
postupovat.
Například v listopadu roku 2020 jsme zahájili jednání s projektovou kanceláří na
vypracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodu, kanalizace a
komunikace v lokalitě „U zahrádek.“ Ještě ani v dnešní době nemáme na tuto stavbu
stavební povolení a přáním nás všech je, aby ho obec měla do konce roku 2022 a
v příštím roce se mohla stavba realizovat. Náklady na rozvod vody a kanalizace budou
hradit vlastníci rodinných domů a pozemků v této lokalitě, náklady na komunikaci bude
hradit obec. Ta se bude snažit najít na tuto stavbu vhodný dotační titul, aby náklady byly
co nejnižší.
Děkujeme všem, kteří jste nám ve volbách v roce 2018 dali svůj hlas. Snažili jsme se
pracovat co nejlépe, pro blaho naší obce. Pokud se rozhodnete jít v září 2022 k volbám
a dostaneme Vaší důvěru, budeme se snažit i nadále pracovat pro naší pěknou obec!
Štěpánka Luxíková – starostka a současní zastupitelé obce Děpoltovice
Barevné stuhy soutěže Vesnice roku jsou rozdané – velký úspěch naší obce!
Ve Velké Hleďsebi, která letos zvítězila v krajském kole Vesnice roku
2022, se v neděli 21. srpna konalo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže. Velká Hleďsebe získala Zlatou stuhu a postoupila do
celostátního kola Vesnice roku. Ceny převzaly i další obce. Soutěž
každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo
zemědělství ČR. Do soutěže se mohly přihlásit obce vesnického charakteru, které mají
maximálně 7 500 obyvatel a splňují další soutěže.
Získaná ocenění jsou úspěchem nejen pro konkrétní starostky a starosty, ale především
důkaz aktivity a práce všech občanů jednotlivých obcí.
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Obce přihlášené do soutěže každoročně navštěvuje komise hodnotitelů, které aktuálně
předsedá starosta Nového Kostela Oto Tauber:
„Naše komise razí heslo, že každá obec má něco, za co si zaslouží ocenit. Snažíme se
posuzovat obce jako celek, ale také vybrat jednu nejvýraznější věc, která nás na místě
zaujala, nebo se na ní sama obec zaměřila při své prezentaci. Může to být mimo jiné
činnost mládeže nebo péče o zeleň, letos jsme dokonce ocenili i místní pochoutky, jež
si sami obyvatelé obcí připravují. Chceme z toho udělat tradici pro každý další ročník.“
Díky Vám občanům, podnikatelům, farmářům a spolkům, naše obec získala
Oranžovou stuhu. Bez Vaší pomoci a aktivního zapojení by obec tak velkého úspěchu
nedosáhla. Za to, že se aktivně zapojujete do dění v obci Vám všem ze srdce
děkujeme.
Z Karlovarského kraje se letos do krajského kola soutěže přihlásilo 17 obcí: Andělská
Hora, Březová u Karlových Varů, Doupovské Hradiště, Kyselka, Sadov, Hájek,
Hroznětín, Těšovice, Děpoltovice, Krásno, Ovesné Kladruby, Tři Sekery, Luby,
Křižovatka, Podhradí, Stará Voda a Velká Hleďsebe.
Oceněné obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022
STUHY:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola Velká Hleďsebe
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Děpoltovice
Modrá stuha – za společenský život Hájek
Bílá stuha – za činnost mládeže Krásno
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí Andělská Hora
DIPLOMY:
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – Andělská Hora
Diplom za vzorné vedení kroniky – Velká Hleďsebe
Diplom za kreativní přístup k rozvoji obce – Křižovatka
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – Luby
Diplom za příkladnou péči o kulturní dědictví obce – Sadov
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci – Podhradí
Diplom za zvýšení dopravní bezpečnosti v obci – Těšovice
Diplom za rozvoj kulturního a sportovního života – Stará Voda
Zvláštní cena za zvelebení návsi – Tři Sekery
Mimořádné ocenění za příkladnou péči o německé hroby a příhraniční spolupráci –
Luby
Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost
v obci – Hroznětín
Objev roku – Březová u Karlových Varů
Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji – starostka Jarmila Bošková
z Doupovského Hradiště
CIHLY:
Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek
místního významu – Kyselka (kino)
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – Doupovské
Hradiště (obnova návsi s autobusovou zastávkou)
Kategorie C – nové venkovské stavby – Ovesné Kladruby (vyhlídkový altán)
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Ňamka Vesnice roku 2022 Karlovarského kraje
Slaná ňamka – chléb a pečivo v Pekařství Štěpánka – Hájek
Sladká ňamka – andělské koláče v Andělské Café Galerii – Andělská Hora
Tekutá ňamka – domácí limonáda ve Vinttage Coffee Bartákovi - Podhradí
Návštěva hodnotitelské komise v rámci celostátního kola ocenění Oranžová stuha
v obci Děpoltovice
Kdy: v pondělí 5. září 2022
Kde: Společenský dům Děpoltovice
Hodnotící kritéria pro ocenění „Oranžová stuha České republiky roku 2022“
- spolupráce se zemědělci, myslivci, rybáři a včelaři
- péče o celkový vzhled obce
- společenské aktivity
- místní produkty a jejich marketing
- využití zdrojů energie
- nezemědělské aktivity
Srdečně Vás zveme na uvítání komise z Ministerstva zemědělství!
Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 20. 06. 2022 usnesením
č.7/4 usneslo vydat podle § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tyto závazné vyhlášky (dále jen
„vyhlášky“)
Obecně závazná vyhláška k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství k ochraně životního prostředá, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně
Čl. 1 – Úvodní ustanovení
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce
a zajištění zdravého životního prostředí.
3. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 2 – Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných
prostranství.
2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit.
3. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své
péči.
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Čl. 3 – Ochrana veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou
pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2x ročně. Po provedené seči musí
být posekaná hmota odstraněna nejpozději do tří dnů.
2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) Veřejnou zeleň jakkoliv poškozovat nebo ničit (zejména trháním listí, větví,
kůry, květů a plodů, ořezem, poškozováním kořenového systému)
b) Veřejnou zeleň jakkoliv znečišťovat (zejména odhazováním odpadů,
vylepováním plakátů a pod.)
c) Jezdit na veřejné zeleni na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích,
skateboardech apod., s výjimkou ploch veřejné zeleně, které jsou
k tomuto účelu určeny
d) Spát a nocovat na veřejné zeleni, tábořit, kempovat a rozdělávat ohně
mimo místa k tomuto účelu vyhrazená vlastníkem veřejné zeleně
e) Skladovat materiál
Čl. 4 – Zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku ze dne 16. 10. 2013
Čl. 5 – Účinnost
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne
následujícího po dni jejího vyhlášení
Obecně závazná vyhláška obce o regulaci hlučných činností
Čl. 1 – Předmět a cíl
1) Předmětem této Obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou
denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy v obci.
2) Cílem této Obecně závazné vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci.
Čl. 2 – Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.
Čl. 3 – Účinnost
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne
následujícího po dni jejího vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu
Čl. 1 – Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
Čl. 2 – Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.
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Čl. 3 – Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) V noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku
b) V době konání tradičních kulturních slavností – stavění a hlídání májky a setkání
občanů – zpravidla od 30. dubna do 1. května
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 01,00 hodin do 6,00 hodin:
a) V noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v době konání tradiční akce
„Zahájení letní sezóny“ pořádané druhý nebo třetí víkend v měsíci květnu.
b) V noci ze soboty na neděli v době konání tradiční akce „Den dětí“ pořádané první
víkend v měsíci červnu.
c) V noci ze soboty na neděli v době konání tradičního „Memoriálu Jindřicha
Kokšteina“ pořádaného druhý víkend v měsíci červenci.
d) V noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v době konání letního
koncertu na pláži pořádaného třetí nebo čtvrtý víkend v měsíci červenci.
e) V noci ze soboty na neděli v době konání tradiční akce „Guláš Fest“ pořádané
druhý víkend v měsíci srpnu.
f) V noci ze soboty na neděli v době konání akce „Loučení s létem“ pořádané
poslední víkend v měsíci srpnu nebo první víkend v měsíci září.
g) V noci z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v době konání tradiční akce
„Zakončení letní sezóny“ pořádané druhý víkend v měsíci září.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 této
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5
dnů před datem konání
Čl. 4 – Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
následujícího po dni jejího vyhlášení.

účinnosti

počátkem patnáctého

dne

Obecně závazná vyhláška obce o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Článek 1
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Děpoltovice stanoví, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou na některých veřejných
prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajišťování
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a
zeleně v zástavbě.
Článek 2
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou chodníky, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru, to vše v zastavěném území obce Děpoltovice.
Článek 3
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a) ponechat psy a jiná domácí a hospodářská zvířata (např. ovce, slepice, koně …),
(dále jen „zvířata“) volně pobíhat na veřejném prostranství
b) vstupovat se psy a zvířaty, případně je vpouštět na hřiště a pískoviště
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Článek 4
1. Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého
majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být
uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba
odpovídá za odstranění případného znečištění tímto psem a to bez zbytečného
odkladu.
2. Zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem
odpovědné osoby (vlastník nebo držitel zvířat). V případě úniku těchto zvířat na
veřejném prostranství je osoba, která má zvíře v držení, odpovědná za
odstranění případného znečištění těmito zvířaty a to bez zbytečného odkladu.
3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy
občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.
Článek 5
Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto OZV se nevztahují na:
a) použití služebního psa podle zvláštních předpisů
b) použití psa osobou nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu.
c)
Článek 6
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne
následujícího po dni jejího vyhlášení.
Jiří Štikar, v.r.
místostarosta

Štěpánka Luxíková , v.r.
starostka
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ

Jak jsme se vypořádali s odpady v 1. pololetí 2022
V 1. pololetí 2022 bylo svozovou firmou odvezeno a uloženo na řízené skládce 60,20 t
komunálního odpadu.
Separovaný odpad za 1. pololetí 2022
Papír
Sklo
Plasty
Nápojový karton
5,679 t
6,290 t
2,225 t
0,279 t

Kovové odpady
0,193 t

Celkem
17,146 t

V porovnání s 1. pololetím roku 2021 se vytřídilo méně separovaného odpadu o 2,966 t
STRÁNKY HASIČŮ
Hasiči z Karlovarského kraje pomáhali v Hřensku
Na žádost kolegů z Ústeckého kraje vyslali na místo událostí hasiči
z Karlovarského kraje speciální techniku. Na místě pracoval
velitelský vůz, který pomocí kamer zprostředkovával on-line přenos
místa zásahu. Dále do Hřenska odjelo velkoobjemové čerpadlo a
hadicový přívěs. Ten zajišťoval dodávku požární vody na místo
zásahu v řádech kilometrů. S čerpadlem odjela i šestičlenná
obsluha.
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Pálení klestí
Pálení většího rozsahu je nutno nahlásit na příslušném místě HZS Karlovarského kraje.
Pálení biologického materiálu po úklidu zahrad nebo těžbě dřeva lze provádět, ale za
dodržení vícero podmínek:
• ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude
nejméně 50 metrů vzdálené od lesních porostů a v dostatečné vzdálenosti od budov a
všech hořlavých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny stromů, větve apod.)
• ohniště by mělo být ohraničeno např. kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření; v okolí
nejméně 1 metru odstraňte hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
• k zapálení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín, líh apod.
• velmi důležité je také vybavit se dostatečným množstvím hasebních látek
• při silném větru nebo v období extrémního sucha raději oheň v přírodě nebo na
volném prostranství vůbec nerozdělávejte; při náhlém zhoršení počasí nebo silném
větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit
• ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru, neroznášejte jej po okolí a nikdy do
něj nevhazujte výbušné předměty
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen
dozor; po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste; místo lze opustit až po úplném
uhašení ohně; při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel a i půda pod
ohništěm musí být chladné
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• pálit klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských budov
• osoba mladší 15 let nemůže odpad pálit bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je
pálením pověřena; děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Výsledky podzimní části
13.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Jáchymov 6: 1 (5:0)
Branky: vlastní, Tomáš Kolařík, Roman Ruber, Jan Zahradník, Martin
Schmitt, Alexandr Dombrovskij
Rozhodčí: Václav Bouše, ŽK 0:1, 65 diváků
1.kolo
Sokol Pernink – TJ Děpoltovice 1:5 (1:3)
Branky: Filip Lembacher, Roman Ruber 3, Martin Schmitt
Rozhodčí: Miroslav Cvrk, ŽK 2:1, 30 diváků
2.kolo
TJ Děpoltovice – SK Božíčany 3:1 (1:1)
Branky: Tomáš Kolařík, Roman Ruber, Jan Šiler
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 4:3, ČK 1:1, 80 diváků
Tabulka podzim 2022/2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Vojkovice
TJ Děpoltovice
DDM Stará Role
FK Merklín
Sokol Útvina
Sokol Štědrá
Slavoj Bečov n.Teplou
FK Nejdek B

Z
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
3
3
2
1
1
1
1
11

R
0
0
0
1
2
2
0
0

P
0
0
0
0
0
0
2
2

S
20:6
14:3
15:6
12:3
9:1
6:5
8:10
5:11

B
9
9
9
7
5
5
3
3

P+
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0

9.
10.
11.
12.
13.
14

Čechie Dalovice
Olympie Hroznětín B
TJ Jáchymov
Sokol Pernink
FK Bochov
SK Božíčany

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

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

2
2
1
1
1
0

1
1
2
2
2
3

FK Bochov – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov n. Teplou
Sokol Útvina – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FK Nejdek B
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – DDM Stará Role
TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice
FK Merklín – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá
Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice

3:7
7:13
3:9
7:15
2:12
6:16

2
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

So 3.9. od 17:00 hod.
Ne 11.9. od 15:30 hod.
So 17.9. od 16:30 hod.
Ne 25.9. od 15:30 hod.
So 1.10. od 10:30 hod.
Ne 9.10 od 15:30 hod.
Ne 16.10. od 14:00 hod.
So 22.10 od 15:00 hod.
Ne 30.10 od 14:00 hod.
Ne 6.11 od 14:00 hod.

CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Dalovice – kostel Panny Marie Utěšitelky
Kostel Panny Marie Utěšitelky leží v jižní části obce Dalovice. Byl
postaven roku 1929 v pseudorománském stylu podle plánů architekta
Karla Ernstbergera. Byl prohlášen kulturní památkou, památkově
chráněn je od 16. dubna 2002.
Z peněžních sbírek občanů Dalovic byla v roce 1898 ve svahu nad
Vitickým potokem postavena stavitelem J. A. Schöberlem
pseudorománská obecní kaple Panny Marie Utěšitelky. Sloužila věřícím
z území Dalovic, Všeborovic a Vysoké, a její velikost přestala být
postupem času dostačující. Dne 27. září 1925 tehdejší kněz Paul Fritz oznámil svůj
záměr postavit nový kostel.
Plány vypracoval architekt Karl Ernstberger, žák slavné školy Otto Wagnera z Vídně,
jeden z nejvýznamnějších architektů působících v Karlových Varech. Kostel byl
postaven v roce 1929 a jeho součástí se stala i část původní obecní kaple. Stavba
začala 1. července, stavební práce prováděla firma Josef Götzl a Much z Dalovic a
betonářská firma Burda a Fusch z Karlových Varů. Vysvěcení kostela proběhlo 17.
listopadu 1929.
Koncem 70. let 20. století byl kostel uzavřen a postupně chátral. V 90. letech, zásluhou
místních občanů i německých rodáků, prošel celkovou rekonstrukcí.
Do roku 2015 byl filiálním kostelem římskokatolické církve, připadal plzeňské diecézi,
farnosti Karlovy Vary-Stará Role. Od listopadu 2015 je ve vlastnictví obce Dalovice.
Wikipedie
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Rozhledna Tisovský vrch
Tisovský vrch se tyčí do výšky 976 m n.m. severně od Nejdku nad
vesnicí Tisová. Na vrcholku stojí 24 metrů vysoká rozhledna. Jedna
z mála rozhleden, která je kulturní památkou byla postavena ze žulových
kvádrů v roce 1897 Nejdeckou krušnohorskou jednotou. Z ochozu lze
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spatřit okolí Nejdku a západní část Krušných hor. Nahoru vedou kamenné schody, dole
se rozhledna zavírá železnými vraty. Věž byla do poloviny osmdesátých let dvacátého
století v katastrofálním stavu, a hrozilo její zřícení. V letech 1986-1897 proběhla její
velká rekonstrukce: oprava ochozu, výměna části dřevěného přístřešku a byla položena
nová hliníková střecha s novým snímačem a hromosvodem. Přístřešek byl osazen
novým dřevěným pláštěm s bezpečnostními skly. Opraven byl pilíř schodiště a
obvodový plášť, kde bylo přidáno pět ocelových výztuh. Běžně je za dobré viditelnosti
zřetelný vrch Dyleň a Třebouňský vrch. Při výborné viditelnosti pak i další vrcholy v okolí
města Stříbra a Tachova.
Technická data: výška na ochozu 18 m, základna rozhledny 5,1 x 5,1 m, počet schodů
uvnitř schodiště 111.
Rozhledna Hamelika
Hamelika je rozhledna nacházející se na stejnojmenném vrchu, kóta
723 m n.m., jižně od lázeňského centra Mariánských Lázní. Vrch
Hamelika náleží Tepelské vrchovině a leží v jejím západním cípu, poblíž
hranic se Slavkovským lesem a Podčeskoleskou pahorkatinou. Název
pochází z německé výslovnosti dřívějšího označení „Homolka“.
Označuje se také rozhledna Panorama podle nedaleké kavárny.
Plány na stavbu rozhledny na vrchu Hamelika jsou dílem architekta
Fridricha Zicklera, který stavbu pojal jako romantickou zříceninu fiktivního
mariolázeňského hradu. S výstavbou bylo započato v létě roku 1876 a téhož roku byla
rozhledna dokončena. Na starých mapách je zanesena pod názvem Vyhlídka Františka
Josefa I. Od roku 1926 měla název Engelsberg-Warte podle skladatele písní, který
několikrát pobýval ve městě. Jde o kamennou válcovou věž o výšce 20 metrů s jedním
vyhlídkovým ochozem. Ten byl původně otevřený, ale při rekonstrukci roku 2007 byla
rozhledna zastřešena. Na vrchol vede 120 schodů.
Přístup je pěšky z ulice Anglická po červené turistické značce. Autem lze dojet k hotelu
Panorama a odtud dále po červené značce. Lze též využít služeb lanovky, vyjet k hotelu
Krakonoš a po červené značce kolem parku miniatur dojít k rozhledně. Rozhledna je
přístupná po celý rok.
Původně byl z rozhledny výhled jižním a východním směrem, tento je však dnes zakrytý
vzrostlými stromy. Zbývá výhled západním až severním směrem na lázeňskou část
města Mariánské Lázně, Slavkovský les či Zelenou horu s vysílačem. Při vhodných
podmínkách (zejména večer) je na rozhledně slyšet Zpívající fontána.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O velikém činu
Mladého saského šlechtice odsoudili k trestu smrti. Jistě šlo o delikt vpravdě bestiální,
neboť šlechta nebývá popravována pro nic za nic. Za čin, který vynese podanému
řekněme vpletení do kola, může osoba s modrou krví obdržet i vysoké státní
vyznamenání.
Když mladík uslyšel rozsudek, přepadl jej hysterický záchvat. Rozmazával si slzy po
napudrované tváři, vzlykal a nebyl k utišení. Sudího to dojalo: kdyby poslal na smrt
nějakého pacholka, sper to ďas, ale panebože, šlechtic, a jaké má něžné lokýnky!
„Vyslov své poslední přání, rytíři,“ zamumlal sudí rozechvěle. Ale šlechtic nereagoval,
pouze vykřikl“ „Per bacco, tak mladý mám zemřít, a dosud jsem nic velkého nevykonal.
Ó, jak rád bych ještě vykonal něco velkého!“ Sudí to pochopil jako poslední přání
odsouzencovo a zahnal soud k poradě. „Je naší povinností dát mu příležitost,“ hřímal
na užaslý tribunál. „Ve vězení ještě nikdo nic velkého nevykonal, nepočítám-li betlémy
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z chleba nebo legendární útěky. Proto ho musíme ihned pustit na svobodu!“
„Jenže ctihodnosti,“ namítl stařičký prokurátor, „než ten floutek něco velikého vykoná,
uteče řada let. Jakpak ho pak popravíme, vždyť se toho nedožijeme!“ „To mě nezajímá,“
řekl sudí, „my, soud, jsme povinni splnit poslední přání odsouzencovo. Dáme mu
patnáct let podmíněně, a když za tu dobu nic kloudného nevykoná, setneme mu hlavu,
a když vykoná, tak se uvidí. Ve jménu kurfiřta a šmytec. Má snad někdo něco proti
kurfiřtovi?“ Proti kurfiřtovi nikdo nic pro jistotu neměl, a tak byl šlechtic propuštěn na
svobodu. „Za patnáct let, nejjasnější uličníku,“ neodpustil si poznamenat písař a obdržel
za to dvacet ran holí.
Mladý šlechtic zatím ujížděl na svůj zámek a přemýšlel, co velikého by mohl vykonat.
Přemýšlel měsíc, dva, půl roku, rok. Značně se změnil. Kupce okrádal jen ojediněle a
znásilňované venkovanky většinou nezabíjel.
Seděl před krbem, hladil psa a dumal. Učení mužové mu radili věci zcela nepřijatelné,
jako vyhlásit válku silnějšímu sousedu válku a vyhrát (zmrskáni důtkami na psy).
Vyřezat klec ze sloního klu, v té kleci ještě jednu klec ze sloního klu, uprostřed toho
vyřezat slavíka, který by třepotal křídly a zpíval, ačkoliv by byl ze sloního klu (sedm let
vězení). Odejít do pustých lesů a stát se svatým (svržení z hradeb). Založit řád
žebravých mnichů se základním kapitálem milion dukátů. Vynalézt perpetuum mobile.
Když by zlikvidoval neschopné rádce, propadl rytíř trudomyslnosti a vydal se na cestu.
Jednak kvůli inspiraci, jednak že léta plynula a v případě nedodržení termínu bylo
bezpečnější nalézat se jinde. V Krušných horách chtěl založit rozhlednu, dokud mu
nevysvětlili, že by se z ní v nekulturním středověku stejně nikdo nekoukal. V částečném
pomatení ducha se rozhlížel po princezně, kterou by mohl osvobodit, jenže široko
daleko nebyla žádná zajatá. Uvažoval i, kterých bitev se zúčastní, jenže buď v nich o
nic nešlo, nebo v nich šlo o život. Vtipálkové z horských vsí jej posílali pro semtele, do
Palestiny a do jiných míst, jeho autorita valem upadala.
Konečně se dostal na Hroznětínsko. Původně zde chtěl podniknout pogrom na Židy,
pogromy na Židy však nebyly v jeho době na Hroznětínsku ničím výjimečným. Kromě
toho putoval sám a místní šlechtici mu odmítali zapůjčit jediného knechta. Někteří mu
dokonce nabízeli, aby se stal jejich dvorním šaškem.
Tak se smutný rytíř posadil jednoho dne nad mělkým údolím nedaleko Ruprechtova a
bezradně složil hlavu do dlaní. Potkal jej tam rozježený venkovan a povídá: „Copak se
děje mladej?“ Rytíře se drsný tón netkl: byl už zvyklý na horší věci, neboť v okolí jej
považovali za neškodného blázínka. Jen vzdychl: „Já se asi utopím knechte.“ „Toho
knechta si nech vod cesty, cucáku,“ odtušil venkovan. „A klidně se utop, aspoň vás
bude míň.“ Rytíř zatřásl lokýnkami a postavil se proti venkovanu. Zjistil, že venkovan je
o tři hlavy větší, a zase se posadil. „Beztak se utopím,“ opakoval umíněně. „Dobrej
nápad,“ přitakal venkovan, „Jenže nemáš kde.“ „To tady nemáte žádný rybník?“ podivil
se šlechtic. „Nemáme. Jen takový loužičky. Skočíš tam, párkrát sebou mrskneš a
vystříkáš husám vodu. Kdepak, to chce hloubku. Například tady,“ namířil hráběmi do
údolí, „tady by byl krásnej rybník. Tamhle dole, jak se ty stráně sbližujou, tam je to jako
dělaný na hráz. A kraji by to pomohlo, chlapče, protože ty louka dole by se tak netopily.
Nasadili bysme tam ryby a vůbec. Kdyby se dole udělala ta hráz, to by byl velkej rybník.
„Velkej rybník, říkáš,“ zajíkl se rytíř a pohleděl do nanicovatého údolí.
Okamžitě se vydal do Saska, vrátil se s penězi a s autoritou, domluvil se s vládcem
panství, najal dělníky a dal se do práce. Není vyloučeno, že se sám brodil bahnem,
tahal kameny, kopal, čistil a
mlátil palicí, vždyť to bylo jeho
první velké dílo. V každém
případě se změnil k dobrému a
lidé se přestali smát, neboť
kdo se dře pro něco velkého, ten
si posměch nezaslouží. Vedl
dlouhé vodní příkopy až od
Odeře a Ruprechtova, aby se
rybník rychleji zaplnil. Když se
dílo podařilo a na místě
mělkého údolí zazářila stříbrná
hladina, možná zesmutněl.
Neboť jeho poslední přání bylo
splněno.
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Nevíme, co se s rytířem stalo dál. Snad mu trest odpustili, snad mu přece jen usekli
hlavu. Snad to všechno vůbec není pravda. Ale rybník se od té doby nazývá Velkým
rybníkem až po naše časy. A vesnice na jeho břehu právě tak.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
Zpráva z klubu Pegas Děpoltovice
Ve dnech 17.8 až 21. 8. 2022 se konalo ve Zduchovicích Mistrovství České republiky
pony 2022, jehož se z našeho klubu Pegas Děpoltovice zúčastnilo sedm dětí
s jedenácti poníky.
Naši nejmenší benjamínci se zúčastnili kombinované soutěže parkur + drezura v jízdě
na pony, kde se umístili následovně:
Leontýna Dobrá s Harry – 5. místo
Elizabeth Sattler se Samem – 16. místo
Charlootte Ujčíková s Ivy – 15. místo
Veronika Čápová s Princem – 16. místo
Kategorie 8 – 10 let
Nikola Lahodná s Herrym – 6. místo
Kategorie 11 – 13 let
Jana Lahodná ml. s Hildou – 5. místo
Největším úspěchem se však stala bronzová medaile ze soutěže družstev za
Karlovarskou oblast, kterou vybojovala Nikola Lahodná s Morlynem a Leontýna Dobrá
s Matesem.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu
Marenska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 220 – 269 Kč / kus
Prodej: 17.9. , 15.10. a 12.11.2022 – Děpoltovice u dětského hřiště
v 11:00 hodin
Info: Po – Pá 9:00 – 16:00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
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