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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Závěrečný účet obce Děpoltovice za rok 2012
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)

Schválený
rozpočet
Třída 1 – daňové příjmy

Rozpočet po
změnách

Plnění
k 31.12.2012

% plnění
k upravenému
rozpočtu

4 150 000,00

4 162 885,00

4 168 117,47

100,13

Třída 2 – nedaňové příjmy

595 000,00

745 000,00

616 318,51

82,73

Třída 3 – kapitálové příjmy

150 000,00

150 000,00

43 615,00

29,08

70 000,00

212 915,00

212 915,00

100,00

Příjmy celkem

4 965 000,00

5 270 800,00

5 040 965,98

95,64

Třída 5 – běžné výdaje

4 945 000,00

5 107 300,00

4 203 021,52

82,29

20 000,00

163 500,00

163 500,00

100,00

4 965 000,00

5 270 800,00

4 366 521,52

82,84

Třída 4 – přijaté dotace

Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje

674 444,46

Třída 8 - financování

254 444,46

Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěru

420 000,00

Fond rezerv
Prostředky minulých let

3 075 890,06

3 330 334,52

Financování celkem

-674 444,46

Přebytek (-), ztráta (+)

Přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
Přezkoumání se uskutečnilo dne 26.7.2012 – 27.7.2012 a 9.1.2013 na základě
písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Karlovarského kraje s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Změna správce obecního majetku
Od 1.1.2013 se stal novým správcem obecního majetku Jiří Štikar. V případě
potřeby ho můžete volat na mob.tel.: 606 622 489
Upozornění pro řidiče
Letos končí povinná výměna řidičských průkazů, které byly vydány v rozmezí od
1.1.2001 do 30.4.2004. Jejich držitelé jsou povinni si je vyměnit nejpozději do
31.12.2013. Proto nenechávejte vše na poslední chvíli, aby jste nemuseli stát velké
fronty koncem roku.
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Výroční zpráva knihovny Děpoltovice za rok 2012
Čerpání rozpočtu
Knihy a časopisy
Materiál

27 950 Kč
112 Kč

Služby

1 314 Kč
29 376 Kč

Celkem
Výpůjční činnost (srovnání s rokem 2011)
2011

2012

Čtenáři/děti

76/30

67/28

Návštěvníci

2 476

1624

Výpůjčky celkem

2 209

1 886

Naučná literatura

444

503

Beletrie

692

614

Naučná literatura pro děti

407

260

Beletrie pro děti

180

118

Časopisy

504

391

Akce pro veřejnost

45

17

Výpůjčka z jiných knihoven na
vyžádání

74

Stav knižního fondu z knihovny Nová Role
Celkem

Naučná
literatura

Beletrie

Naučná
literatura děti

Beletrie děti

MěK Nová Role

2 033

219

1 140

158

516

KK Karlovy Vary

806

128

460

62

156

2 839

347

1 600

220

672

Celkem

Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 9 souborů – 233 knih a bylo odvezeno 5
souborů – 444 knih. Dále knihovna dostávala soubory knih cirkulačního fondu
Krajské knihovny v Karlových Varech – 6 souborů – 215 knih.
Mimovýpůjční činnost
Výtvarné dílničky:
Výroba májek na masopust, výzdoba oken (vystřihovánky, výroba papírových květin
k MDŽ, zdobení májky, výroba čarodějnice, podzimní výzdoba (malování, stříhání),
výroba vánočních ozdob, vánoce-malování obrázků, zdobení vánočního stromu.
Soutěže:
Stolní hry, luštění křížovek a kvízů
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Jak jsme volili prezidenta republiky v obci
I. kolo
Volební účast na české poměry byla vysoká – 63,46 % a výsledek?
Jan Fišer
52 hlasů
Miloš Zeman
41 hlasů
Karel Schwarzenberg 35 hlasů
Jiří Dienstbier
30 hlasů
Vladimír Franz
11hlasů
Jana Bobošíková
9 hlasů
Taťana Fischerová
5 hlasů
Zuzana Roithová
3 hlasy
Přemysl Sobotka
3 hlasy
Dva hlasy byly neplatné
II. kolo
Volební účast 58,09 % a výsledek?
Miloš Zeman
97 hlasů
Karel Schwarzenberg
78 hlasů
Posun odjezdu spojů na lince 421190 Karlovy Vary – Nejdek
Po jednáních dopravce Cvinger bus s.r.o s firmou Witte Nejdek o zajištění dopravy
pracovníků ve směru Karlovy Vary – Mezirolí – Fojtov do zaměstnání na ranní
směnu je navržen koordinátorem IDS Karlovarského kraje posun odjezdů spojů
takto:
Spoj 1 odjezd z Nejdku na 4:30, nyní 4:55
Spoj 35 odjezd z Nejdku na 18:15, nyní 18:20
Spoj 2 odjezd z Karlových Varů na 5:10, nyní 5:40
Spoj 20 odjezd z Karlových Varů 12:50, nyní 12:55
Přestože návrh předpokládá spíše pozitivní dopad na kvalitu poskytovaných služeb,
případné námitky nahlašte na Obecní úřad Děpoltovice do 6.2.2013, neboť poté
bude návrh realizován.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Komunální odpady z obce za rok 2012
Celkový objem komunálního odpadu z obce a rekreačních oblastí za rok 2012 činil
251,95 t s nákladem na jeho svoz a uložení ve výši 594 010 Kč.
Hmotnost odpadu z popelnic byla 95,12 t a náklad na jeho
odstranění 253 264 Kč
Hmotnost odpadu z kontejnerů pak byla 156,83 t s nákladem
340 746 Kč
Oproti roku 2011 se jedná o mírný pokles objemu komunálního odpadu, celkem o
15,64 t . Dosáhnout snížení množství komunálního odpadu ukládaného do
kontejnerů je možné ještě větší kázní. Neukládat do kontejnerů to, co tam opravdu
nepatří. V každém městě je sběrný dvůr, kde je možno bezplatně ukládat odpad
uvedený v níže uvedeném upozornění – Co do kontejneru nepatří ! Vždyť peníze
takto ušetřené je možné skutečně použít na mnohem naléhavější věci, které trápí
vás i nás; třeba na tolik diskutované místní komunikace.
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CO DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ !!
Elektroodpad (např.televize, ledničky)
Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany apod.)
Stavební suť
Pneumatiky, části autovlaků
Ořezané větve, shrabané listí a tráva
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Počerny
První písemná zmínka o vesnici Počerny je z roku 1523. Vesnice byla příslušná
k loketskému panství. Do vsi patřilo 17 usedlostí a mlýn. V tu dobu zde žilo 84
obyvatel. Víc o nejstarších dobách kroniky neuvádějí.
V roce 1845 zde ve 30 domcích žilo 173 obyvatel, na konci 19.století žilo v 68
obydlích celkem 986 obyvatel. V roce 1910 se počet obyvatel zvýšil na 1062 osob,
pak ale přicházelo vylidnění, takže v roce 1930 měly Počerny jen 694 obyvatel.
Totální úbytek nastal po odsunu Němců. Dnes je v Počernách evidováno 95 adres,
kde trvale žije 241 obyvatel.
Podle kronikářů byly Počerny z poloviny rolnická a z poloviny hornická obec. Část
obyvatel, zejména ženy, pracovala v okolních porcelánkách ve Dvorech a ve Staré
Roli. Muži se živili jako horníci nebo dělníci v kovozávodě Wolf a ve Schrammově
cihelně ve Dvorech. Část obyvatel byli zemědělci. Samostatně hospodařících
sedláků bylo jen několik. Statek v obci měl asi 90 hektarů a byl majetkem sedláka
Walderta. Pak přešel statek na jeho nevlastního syna Kliera, který ho nakonec
prodal akciové společnosti Sedlecké kaolinové závody. Ze všech profesí
zastoupených mezi místními měli tradičně navrch horníci. Kolem Počeren bylo od
druhé poloviny 19.století několik menších hnědouhelných šachet. Na Rudolfově
výšině vznikl důl Karoli-Johanni Zeche. Důl byl uzavřen v roce 1900. O třicet let
později se na Rudolfově výšině otevřel ještě malý hlubinný důl Ilse-Zeche, který měl
zásoby kvalitního hnědého uhlí, Vedl do hloubky 60 metrů a těžilo se v něm až do
roku 1947. Poblíže železničního viaduktu byla další šachta Bayer, kde se kromě uhlí
těžily i keramické jíly. Po zániku dolu byl u křižovatky silnic Stará Role, Rybáře a
Dvory otevřen hlubinný důl Rudolf II (naproti cihelně Franz Schramm-dnes jezdecký
areál u vysílačky). Za obcí Dvory u Chodovského potoka byla též Prokopova šachta,
která ale zanikla někdy po roce 1920. Vpravo za obcí směrem na Chodov byl další
malý povrchový důl Marta. Těžilo se v něm uhlí a jíly. Majitelem byl hostinský Moder,
který šachtu pronajímal. V roce 1945 důl převzaly kaolinové doly Sedlec.
Nejlepší období své historie zažily Počerny za první republiky, kdy i v tak poměrně
malé obci kvetla řemesla a živnosti. Na pár obyvatel tu byli dva řezníci, dva holiči,
zahradník a osm obchodníků s potravinami a smíšeným zbožím. Kromě toho zde
podnikali mlynář, kovář, krejčí, švadlena, dva ševci a dva truhláři, také kolář, dva
zámečníci, dva zedníci a dva tesaři, rovněž sedlář, samozřejmě pekař a dařilo se i
šesti hostinským. Ještě po skončení druhé světové války byl v Počernech válcový
obchodní mlýn v národní správě Rudolfa Vyhnala, Pak podnikatelský život v obci
ustal.
Zapomenutá obec na periferii slavných a bohatých lázní žila svým životem. Místní se
bavili muzikou a k hostincům patřily tradiční zábavy. Počerny měly vlastní
dobrovolný hasičský sbor, mužský pěvecký spolek Höhenklang, Dělnický pěvecký
spolek a sportovní spolek (ATUS). Ve vyhlášeném hostinci Antona Hellera
vystupovala kapela Franze Willandera, která se těšila velké oblibě.
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Nejcennější památkou v Počernech byla kaple Panny Marie v novogotickém slohu.
Postavili ji karlovarští bratři Franz a Josef Schrammové. Vlastnili místní cihelnu a
další ještě ve Dvorech. Stávala na místě dřívější starší kaple z 18.století. Po roce
1945 byla kaple ponechána svému osudu a v 60.letech byla zbourána. Dalšími
uctívanými památkami byly smírčí kříže. První stál u cesty, dříve zvané Kirchsteig
nedaleko šachty Rudolf. Nezachoval se. Druhý smírčí kříž stál u polní cesty, která
vede kolem dnešního karlovarského vysílače, na místě zvaném Am Kreuzsteinen.
Ani ten se nezachoval.Podobně jako železný kříž u cesty, postavený na kamenném
pilíři vysokém 1,90 m a označený monogramem AB a letopočtem 1867. Stával vedle
domu č.7. Další zničenou památkou byla kamenná boží muka v horní zahradě domu
č.23, tvořil je sloup s kuličkovitým ukončením pro tři obrazy namalované na plechu.
Počerny byly rodištěm průkopníka fyziky profesora Jana Josefa Loschmidta, autora
Loschmidtova čísla. Narodil se zde 15.března roku 1821. Proslavil se tím, že jako
první vypočítal velikost molekuly vzduchu. Byl profesorem fyzikální chemie na
vídeňské univerzitě. V roce 1936 mu byla na jeho rodném domě v Počernech čp.10
odhalena pamětní deska.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
149) Počerny – Počerenský dub
(obvod 390 cm, výška 21 m)
Ve svažité travnaté proluce, která je součástí návsi, stojí nepřehlédnutelný dub letní.
Jeho chloubou je doširoka rozložená koruna z mnoha dlouhých, obloukovitě
vystoupavých větví. Esteticky působivý dominantní dub zkrášluje urbanisticky
nevlídné prostředí.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Valná hromada SDH Děpoltovice
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů se konala v sobotu
12. ledna 2012. Na programu měla zprávu o činnosti Sboru za
rok 2012, zprávu revizora o hospodaření Sboru v roce 2012, diskuzi
a náměty k činnosti v roce 2013. Po přijatém usnesení Valné
hromady Sboru dobrovolných hasičů byla ukončena formální
část jednání a zahájena druhá, neoficiální (na kterou se vždy
všichni těšíme) s velmi dobrým gulášem připraveným kuchaři hospůdky „U kostela“.
Za vydatného zkoumání kvality piva jsme diskutovali a občas i zpívali za doprovodu
heligonkáře Toníka Pecha a jeho starých brachů až do ……
Integrovaný záchranný systém - tel.112
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek orgánů státní
zprávy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních pracích a přípravě na mimořádné události. Tak aby bylo
stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich
nepřekážel.
Základní složky IZS:
 Hasičský záchranný sbor České republiky
 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany
 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
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 Policie České republiky
Ostatní složky IZS:
 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 Obecní policie
 Orgány ochrany veřejného zdraví
 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
 Zařízení civilní ochrany
 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a
likvidačním pracím
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného
záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek
IZS, na místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí
součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační
středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje
potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na
strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými
orgány krajů a Ministerstva vnitra.
Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění
záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo
omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná
dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, velitel
zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí
osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o
pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.
STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O obrovi Koberovi
Kdysi dávno žil v centrální části Císařského lesa, nedaleko obce Smrkovec, veliký
obr, kterého místní obyvatelé nazývali Kober. Původně prý byl obr Kober dlouho
jediným obyvatelem Císařského lesa. A právě tento obr byl příčinou, proč se
obyvatelé do lesů a kopců báli a raději se místům, kde žil a kde se pohyboval,
zdaleka vyhýbali.
Všechno tak bylo až do jednoho velice krásného dne, kdy se obr rozhlížel
z nejvyššího cimbuří svého tzv. skalního hradu po širokém údolí, které bylo v tuto
chvíli zalito zářivým svitem
letního slunce. Tu spatřil, jak
se k jeho skalnímu obydlí
svižně
škrábe
silný
mládenec
ozbrojený
loveckým kopím a lukem. Byl
to velice statečný muž,
kterého však potkalo veliké
neštěstí.
Jmenoval
se
Markuš.
Mladý
junák
pocházel
z jedné hájenky na pokraji
Císařského lesa v místech,
kde se v nedávné době
usadil. Původně tam byl les,
ale mládenec za pomoci
svého nejlepšího kamaráda Šeda vyklučil celý velký prostor, hájenku zde postavil a
v lese hospodařil. Oba dva kamarádi pocházeli původně z nedalekých Horních
Frank, ale do zdejšího kraje přišli za lepším,jak se u nich tenkrát vyprávělo. Šedo už
byl tehdy ženatý, Markuš dosud nikoliv. Měl sice vybranou nevěstu z jednoho
Franckého města, která se jmenovala Walburga. A dokonce už si byli zasnoubeni a
čekalo se na svatbu, když se k Markušovi donesla zpráva, že se Walburga utopila
v řece Redvici, protékající obcí.
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Od té doby byl Markuš neustále smutný a bez života. Rozhodl se odejít ze své
hájenky a žít osaměle.Také nyní šplhal do lesů a myslel na svou milou. Byl tak
zamyšlený, že si neuvědomil, že svůj příběh mumlá nahlas. Kober, který se ukrýval
za stromy, celý smutný příběh vyslyšel a přišlo mu ho líto. Rozhodl se, že Markušovi
pomůže. Když se po delším bloudění v lese Markuš unavil, natáhl se na mech a
usnul. Kober si nasadil svou kapuci a vyrazil na cestu.
Došel až do francké vesnice, kde měla žít Markušova nevěsta. Tam po ní začal
pátrat a brzy se dozvěděl, že se neutopila, ale že ji unesl místní rytíř, pán zdejšího
kraje, který je na jedné cestě přepadl, uloupil a unesl. Kober se vypravil k jeho sídlu,
zde přepadl stráže a dostal se do hradu. Zde našel v kobce Walburgu a osvobodil ji.
Pak se oba rychle vraceli do Císařského lesa. Zde si mezitím Markuš postavil
jednoduchou chatrč a v ní začal žít. Lovil v lese zvěř a její kůži prodával kupcům,
kteří lesem projížděli na daleké trhy a tak se živil.
Když jednou v noci ulehl a spal, zdál se mu sen, že na svém skalním hradu na něj
čeká obr Kober a jeho milovaná Walburga. Ráno, jakmile se probudil, ho živý sen
natolik udivil, že se sebral a zamířil k místům, kde měl stát bájný Koberův hrad. Když
tam došel, čekala tam na něj jeho milovaná Walburga. Za velkého nadšení se objali
a děkovali Koberovi. Pak se odebrali zpět do lesů. Nakonec se vzali a založili
nejdříve osadu, která se rozrostla na obec. Němečtí obyvatelé jí začali říkat
Markusgrün, česky pak později Polesí.
Obr Kober zůstal dál v lesích. Odměňoval dobré a trestal zlé. Později začaly
v oblasti Císařského lesa přibývat osady a obr se stáhl více do lesů, kde ho již
dlouho nikdo nepotkal.
Zimní básničky a říkánky
Sněhuláci
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají,
i když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu

Teploměr
Když je teplo, tak si troufám,
po stupíncích vzhůru stoupám,
když je ale mráz a led,
pod nulu si vlezu hned.

Černá vrána
Krákorala černá vrána,
krákala i na havrana:
„Milý strýčku havrane, kda už jaro nastane?“

Ježek v zimě
Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
Od té chvíle spí a spí.

Ťukám ťukám zobákem,
abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu,
bez jídla a noclehu.

Zahrabal se do země:
Lidičky, vzbuďte mě,
až zavoní fialky,
zapískají píšťalky.

Ťukej, ťukej milá vráno,
Jaro přijde – možná ráno
Vrabeček
Sníh už pokryl všechny střechy,
na vrabečka padá,
přitulil se ke komínu,
Nahříval si záda.

Vrabec
Usnul vrabec za komínem,
tichounce tam dřímá,
přilož, Jirko, ještě souček,
ať mu není zima.
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Tabulka střelců III.třída A2A ke dni 29.12.2012
1. Josef Havlovic
Slavoj Bečov
19 gólů
2. Jan Janda
TJ Pernink
18 gólů
3. Petr Kraus
TJ Potůčky
16 gólů
14-20. Ondřej Čech
TJ Děpoltovice
8 gólů
21-26. Pavel Bičaník
TJ Děpoltovice
7 gólů
Petr Švec
TJ Děpoltovice
7 gólů
Termínová listina – jaro 2013
Datum
So 23.03.
Ne 24.03.
So 30.03.
Ne 31.03.
So 06.04.
Ne 07.04.
So 13.04.
Ne 14.04.
So 20.04.
Ne 21.04.
So 27.04.
Ne 27.04.
So 04.05.
Ne 05.05.
So 11.05
Ne 12.05.
So 18.05.
Ne 19.05.
So 25.05.
Ne 26.05.
So 01.06.
Ne 02.06.
So 08.06.
Ne 09.06.
So 15.06.
Ne 16.06.
Baráže:

Úřední výkop
15,00

III.třída - kolo
14

16,00

15

16,30

16

16,30

17

17,00

18

17,00

19

17,00

20

17,00

21

17,00

22

17,00

23

17,00

24

17,00

25

17,00

26

So 22.06. 14,00 hod. barážové utkání o účast ve III.třídě
So 22.06. 17,00 hod. barážové utkání o účast v OP mužů

9

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MASOPUSTU
Tradice masopustu (na Moravě Fašanku) vznikla v dobách středověku a oblibu si
velice rychle našla u všech vrstev obyvatel – od nejchudších po bohaté, na venkově
i ve městech. Jde o období předcházející čtyřicetidennímu půstu v čase před
Velikonocemi. Proto byl masopust oficiálně považován za svátek jídla a radovánek,
Tento třítýdenní svátek začíná na Tři krále a končí Popeleční středou. Dnešní
podoba masopustu je poněkud střídmější navzdory času si však již od dob
starověku zachovává hlavní myšlenku, oslavit jídlem, hudbou a tancem příchod jara.
V našich zemích se masopust slaví již od 13.století, ale historici se domnívají, že
kořeny tohoto obyčeje sahají až do dob starověkého Říma. Zde totiž vítal lid příchod
jara oslavami boha slunce Saturna (Saturnálie), vzýváním lásky (Luperkálie) či
nevázaným veselím na počest boha vína Bakchuse (Bakchanálie). Tyto tradice se
následně šířily i od pohanů. Silná je tradice v Německu a Itálii, kde je masopust
považován za jeden z nejvýznamnějších svátků v roce. Slavnosti masopustu se
konají i v zemích na hony vzdálených té naší, kde jsou průvody masek s bujarým
veselím vrcholem všech svátků a oslav, jako je třeba karneval v Rio de Janeiro a
nebo průvody masek v New Orleans.
V Čechách a na Moravě se slaví masopust od třináctého století, tak staré jsou totiž
první dochované písemné prameny, které tuto tradici popisují. Tehdy byl masopust
předělem mezi Vánocemi a Velikonocemi a býval obdobím velikého veselení a
rozpustilosti. Prvním dnem oslav konce masopustu býval Tučný čtvrtek, tradičním
jídlem toho dne byla vepřová pečeně se zelím a knedlíky, která se hojně zapíjela
pivem. Následovala Masopustní neděle, říkalo se jí také taneční, při které již od
poledne hudebníci na návsích svolávali do hospody k večerní zábavě, Ta
pokračovala i v pondělí. Na pondělní zábavu měli přístup jen ženatí muži se svými
ženami, ostatním byl do kola vstup zapovězen.
Masopust končíval v úterý průvodem maškar. Hlavní postavou průvodu býval šašek
s oděvem zdobeným barevnými papírky a se špičatou šaškovskou čepicí, který
bičem odháněl všechny bez masek. Jinde byl ústřední maskou medvědář
s medvědem, nesměli chybět ani dělostřelci nebo židé, mlynář, ale také rychtář či
hejtman s halapartnou, oblíbené bylo převlékání mužů za ženy,
Během celého masopustního období se na vsích konaly bohaté hody a také
zabíjačky. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na
másle a na stole nemohly chybět ani mazance, klobásy, slanina a pálenka. Pokud
byla na masopust třeskutá zima, vhod přišlo i počastování teplou tzv. zahřívanicí
vyrobenou z pálenky, másla a cukru.
Možná znáte i následující písničku právě o masopustu:
Masopust držíme,
nic se nevadíme
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali,
poznovu.
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme,
poznovu.
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Pojďte s námi do masopustního průvodu !
Masopustní průvod se bude konat v sobotu 9.února 2013 ve 14,00 hodin.
Sraz účastníků je na parkovišti u Společenského domu Děpoltovice

Po jeho ukončení se bude konat volná zábava v prostorách hospůdky a
společenských sálů za doprovodu heligonky Toníka Pecha a jeho Old Boys

Hasiči Děpoltovice
pořádají v sobotu 23.února 2013 od 20,00 hodin ve
Společenském domě

Hudba: Pavel Nový

Vstupné: 50 Kč
Bohatá tombola
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Zimní motiv
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