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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
14. Zasedání zastupitelstva obce
14. zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 19.12.2012 od
17,30 hod. ve Společenském domě.
Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2012
2. Návrh rozpočtu na rok 2013
3. Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Projednání záměru na prodej pozemku
5. Různé
Jak jsme volili do zastupitelstva Karlovarského kraje 2012
V obci Děpoltovice byla volební účast do zastupitelstva Karlovarského kraje 2012
velmi slušná – 40,67 %, když celostátní průměr byl 36,89 %, v Karlovarském kraji
31,57% a v okrese Karlovy Vary 34,16 %. A výsledek? Občané volili tyto strany:
KSČM 35,08 %, ČSSD 20,17 %, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a
měst 9,64 %, TOP 09 a starostové pro Karlovarský kraj 7,89 %, Alternativa 5,26 %,
DSSS – Stop nepřizpůsobivým! 5,26 %, Strana práv občanů ZEMANOVCI 5,26 %,
Koalice pro Karlovarský kraj 3,50 %, Občanská demokratická strana 3,50 %, Česká
pirátská strana 1,75 %, Strana soukromníků ČR 1,75 % a Věci veřejné 0,87 %.
OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta české republiky
Starosta obce Děpoltovice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst 3 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,
Oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dvou dnech 11. a 12. ledna 2013
 dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 dne 12. ledna 2013 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 (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tato uskuteční
 dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 dne 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Jaroslav Kareš - starosta
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Komunální odpady z obce za III.Q/2012
Za III.čtvrtletí roku 2012 bylo z obcí Děpoltovice, Nivy a rekreační oblasti odvezeno
82,08 t komunálního odpadu – 21,24 t z popelnic a 60,84 t z kontejnerů a naopak
občané vytřídili 6,071 t separovaného odpadu.
V porovnání s III.čtvrtletím roku 2011 se jedná o nárůst produkce komunálního
odpadu zejména u kontejnerů o 12,52 t a naopak, separovaného odpadu se vytřídilo
v letošním roce o 3,948 t více.
Zejména vlastníci rekreačních objektů by si měli uvědomit, že nezodpovědným
ukládáním odpadů, které do kontejnerů nepatří, neúměrně zvyšují náklady obce na
odpady. Málo, nebo vůbec nevyužívají sběrné dvory ve svých městech, kde mohou
např. objemné nebo stavební odpady ukládat zdarma. Každá koruna, která se utratí
za odpady zbytečně navíc, mohla být využita účelněji, např. na opravu místních a
účelových komunikací.
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
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (výňatek z návrhu OZV)
Podle čl. 2 odst. 1 poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, dále osoba, které byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, dále osoba, která podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců a osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Podle čl. 4 sazba poplatku činí 700 Kč. Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu byly 589 507 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 589 507 Kč děleno 574 (366 počet osob s pobytem na území obce + 208
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 1 027 Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 700 Kč.
Podle čl. 6 odst. 1se od poplatku osvobozují osoby, které mají trvalý pobyt na území
obce avšak po dobu celých 12 měsíců daného roku, na nějž se poplatková
povinnost vztahuje, žijí v zahraničí a dále osoby s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.
Podle čl. 6 odst. 2 se poskytuje úleva poplatníkům podle čl. 2 odst.1 písmeno a) ve
výši 200 Kč.
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Poznámka
Z výše poplatku vyplývá, že 60 % nákladů na odpady zaplatí občan, nebo vlastník
rekreačního objektu a 40 % nákladů na odpady zaplatí obec. Pokud by náklady na
netříděný komunální odpad v příštích letech klesly (a to se může podařit jenom díky
důslednému třídění odpadu), může být poplatek opět snížen při zachování poměru
60 % občan/40 % obec. Což platí samozřejmě i naopak.
Obec v tomto případě nevyužila možnost stanovit výši poplatku až do výše 1 000 Kč,
kterou jí zákon dává.
CO MOŽNÁ NEVÍTE
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu – pobočka Plzeň od roku 1990
do roku 2011 byla pro naší lokalitu Děpoltovice zaznamenána tato zajímavá
klimatologická data:
Dne 13.08.2003 byla naměřena nejvyšší max. teplota +35,0˚ C
Dne 04.02.2011 byla naměřena nejnižší min. teplota -22,6˚ C
Dne 26.12.1999 byl naměřen nejvyšší max. náraz větru 33 m/s
Dne 11.02.2006 byla naměřena nejvyšší max. výška sněhové pokrývky 102 cm
V roce 2011 byl největší počet bouřek - 28
CO MOŽNÁ „VŠICHNI“ NEVÍTE
Velflík
Velflík (německy Wölfling; asi 850 m.n.m.) je zaniklá osada poblíže vrchu Vlčinec
(973 m) na Karlovarsku cca 4 km severozápadně od Hroznětína. V roce 1921 zde
stály čtyři domy (v jednom z nich byla restaurace) a myslivna, která jednu dobu
sloužila jako turistická ubytovna Junáka. Osada, jež měla asi 13 obyvatel, zanikla po
druhé světové válce. Nyní je zde křižovatka turistických cest. Ze všech budov zbyly
pouze ruiny, hájovna stále stojí, ale je v katastrofálním stavu. Nedaleko od místa je
pramen Lužeckého potoka.
Podle pověsti jsou zde ukryty obrovské poklady. Také se tady prý občas zjevují Bílá
a Černá paní a různé nestvůry včetně samotného ďábla.
Za více než půlstoletí se v tomto regionu mnoho změnilo – především národnostní
složení obyvatelstva. Krajina si nicméně zachovala svůj takřka původní charakter a
pověsti, které s ní a s životem tehdejších obyvatel nerozlučně souvisejí, představují
hodnoty, jejichž místo v historii našeho regionu je nezastupitelné. Nepochybně
pomáhají oživovat i náš současný vztah ke krajině, v níž žijeme. Připomeňme si
alespoň jednu pověst, která se týká Vlčince (Wölfling) a kterou zaznamenal Hans
Nürberger.
Zlatá štola na Vlčinci
Před staletími se horníci, kteří přicházeli z hornické oblasti Německa, pustili na
několika místech i do prastarého Vlčince. Horlivě tu zakládali štoly a jámy a dolovali
rudu. Za velké války však všichni zmizeli. Zda je pobili Švédové, či zda je zahubil
hlad nebo mor, to už se nikdo nedozví. Zůstaly tu ale jejich štoly. O jedné z nich se
vypráví, že se v ní podnes skrývá čisté zlato. Štola je však už propadlá a zcela
nepřístupná.
Kdysi se tu každý rok na Velký pátek objevil cizí malý mužík, který sešplhával do
úzké trhliny zasypané štoly a přinášel odtud pokaždé váček zlata. Pak zmizel, stejně
tajemně jako přišel, a celý rok se neobjevil. Jednou však lidé nalezli před zlatou
štolou jeho mrtvé tělo. Věděli hned, co se stalo. Mužík se upsal ďáblu, aby získal
zlato, a zaplatil teď za ně vládci pekla svou duší.
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Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Čankov
První zmínky o osadě jsou písemně doloženy v roce 1525. Osada ležela na
strategickém místě, odkud se již ve středověku střežila královská zemská cesta
z Německa přes Cheb na Radanův brod (Radošov) a dál na Prahu. U jiných částí
Karlových Varů se nestávalo, aby byly tak často opředeny bájemi a legendami jako
Čankov. Nejznámější pověst je o zmijím králi, který vládl na jižním svahu Strážiště
(pověst viz stránky dětem).
Čankov byl samostatný jen na počátku své historie do roku 1846. Tehdy zde ve
dvanácti domech žilo 56 obyvatel. Mezi lety 1850 a 1970 byl Čankov pod správou
obce Sedlec a roku 1975 se stal spolu se Sedlecem součástí Karlových Varů. V roce
1907 tu žilo ve dvaceti domech 229 obyvatel. Nejvíce lidí bylo zapsáno v roce 1930,
kdy ve 33 domech trvale žilo 308 osob. V té a pozdější době zde byly dva hostince
(jeden s tanečním sálem a druhý s obchodem se smíšeným zbožím), obchod se
smíšeným zbožím, dvě truhlářství, zahradnictví a zubní technik.
Příroda obdarovala Čankov nerostnými surovinami. Na západ od obce, na úpatí Bílé
skály je bývalý lom, tvořený různými druhy granitů (žul). Lom již není léta v provozu,
zarostl vegetací a horniny jsou silně zvětralé. V okolí Čankova bylo také několik
pískoven. Severovýchodní okraj Čankova nese název Za Plavírnou, což vypovídá o
plavení kaolinu. Hlavním bohatstvím Čankova byly ovšem sloje hnědého uhlí. Jejich
povrchová těžba se datuje do 19.století. Známá byla šachta Caroli. V roce 1852
začalo hloubení hnědouhelného dolu Kateřina. Majitelem byl Ludwig Mieg. V roce
1920 získaly důl Sedlecké kaolinové závody. Rubání bylo převážně hlubinné a
největší hloubka dolu dosáhla 30 metrů. Důl zásoboval uhlím místní porcelánky a
cihelny. Po vypuknutí hospodářské krize v roce 1929 byl důl Kateřina uzavřen. Kvůli
krizi zde však docházelo k divokému dolování. Desítky nezaměstnaných havířů se
pokoušely prodejem načerno narubaného uhlí zlepšit svou finanční situaci. Ruina
třídírny zavřeného dolu Kateřina byla stržena až v roce 1951.
Zatímco od středověku byla okolní krajina využívána pro zemědělství, po objevení
ložisek uhlí a kaolinu se Čankov stal synonymem rizika pro karlovarské léčivé
prameny. Uklidnění přišlo, teprve když zásoby hnědého uhlí v okolí Čankova kvůli
nevalné kvalitě a složitým geologickým poměrům vláda po roce 1975 odepsala.
Ložiska kaolinu však dosud odepsána nebyla a v současnosti se těží necelý kilometr
severovýchodně od obce v povrchovém lomu Otovice Katzenholz.
Velikost Čankova byla po mnoho let úředně zakonzervována a neplánoval se zde
žádný rozvoj. Omezení vyvolal stav, kdy pod domy, zahradami, silnicemi a poli leží
uhelná a kaolinová ložiska, o jejichž těžbě se dosud nerozhodlo. Teprve po zrušení
stavební uzávěry a odpisu ložiska hnědého uhlí svitla Čankovu naděje na rozvoj.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
115) Tisová (u Nejdku) – „Lípa u Brabců v Tisové“
(obvod 420 cm, výška 21 m)
Na horním konci Vítězné ulice (spojka s Nejdkem) stojí v silničním náspu svažujícím
se do louky pod domem čp. 125 krásná soliterní lípa. Vznikla postupným srůstem
čtyř kmenů. Má velmi pěknou, hustou a pravidelnou korunu. Majitelé si stromu váží a
starají se o něj.
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STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Prožijte vánoce a konec roku bez zásahu hasičů
Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Hasiči i během
těchto svátků vyjíždějí k dopravním nehodám, poskytují technické pomoci a likvidují
požáry.
Na co dbát, abychom nemuseli během svátků volat hasiče
V domácnostech je velké množství hořlavých materiálů, jako jsou koberce, záclony,
čalounění. Požáry v bytech se velmi rychle šíří, proto je nutné v tomto období, kdy
domovy prosvítí zapálené vánoční svíčky, dbát maximální opatrnosti.
Svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavky je otevřený oheň, proto je nesmíme nechávat bez
dozoru. Vždy, když odcházíte z domova nebo jdete spát, sfoukněte je. Případné
převrácení svíčky může způsobit vznícení hořlavých materiálů v domácnosti.
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být
umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky
s podkladem. Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů,
rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček
či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle
přenese na nábytek a zařízení bytu.
Adventní věnce
Pamatujte, že adventní věnec se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou
podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké.
Pamatujte, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem k použití, kde
se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat.
Vánoční pečení a vaření
Opatrnost se vyplatí také při „přípravě“ vánoční pohody v kuchyni. Hasiči evidují
každoročně požáry, kdy došlo ke vznícení potravin. Pamatujte, že např. horký olej
na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít
k popálení především v obličeji a na rukách. Pokud se vám na pánci vznítí potraviny,
tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení.
Tím zamezíme přísunu kyslíku a oheň zhasne.
Topidla a komíny
Nejčastější příčinou požáru je nesprávná obsluha topidel i vznícení sazí v komíně.
Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající
z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen.
Když začne hořet
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout
panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu
šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken)
apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na
elektrické přístroje či věci napojené na elektřinu. Pokud dojde např. k požáru
vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve
pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy
nehasíme vodou ani pěnovým hasícím přístrojem!
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Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či
112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte
také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah
záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se
řiďte pokyny operátora tísňové linky.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim
pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali
toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte
navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti.
Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

Hasiči vám přejí příjemné prožití vánočních svátků bez jejich zásahu!
STRÁNKY DĚTEM
O zmijím králi
V okolí Čankova bývalo mnoho zmijí a do lesa pod Čankovským vrchem se báli
místní vkročit, neboť šlo o říši zmijího krále. Nosil na hlavě malou korunku. Komu by
se jí podařilo získat, stal by se bohatým a mocným. Mnozí se pokoušeli tento klenot
uloupit.
Podle pověsti se stalo, že sedlák z Čankova spatřil zmijího krále při koupeli
v rybníce. Než se had ponořil do vody, odložil zlatou korunku na bílý kámen. Když
příběh vyslechl rytíř z blízkého zámku, rozhodl se hadí korunky zmocnit. Přijel
koňmo až k rybníku a ukryl se v houštině vedle bílého kamene. O půlnoci se ojevil
zmijí král s početným hadím doprovodem, odložil korunku na kámen a oddal se
koupeli. Sotva se vnořil do vody, rytíř popadl korunku, vyskočil na koně a uháněl
tryskem k zámku. Zmijí král vydal ostrý hvizd a zloděje začaly pronásledovat stovky
zmijí. Ve chvíli, kdy už rytíř vjížděl do zámku, ucítil bolestivé bodnutí v zátylku, spadl
s koně a ve strašných bolestech zemřel. V hřívě rytířova koně byla ukrytá černá
zmije, která ho uštkla. Při pádu z koně vyklouzla mrtvému zlatá korunka, kterou
jedna z pronásledujících zmijí uchopila a odnesla zpět hadímu králi na Strážiště.
Rytířův zámek pak služebnictvo rychle opustilo, neboť okolí bylo plné zmijí.
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O ševci a ztraceném pokladu
Jednomu chudému ševci z městečka Čistá u Krásna se zdál sen, že jde do
rozpadlého kostela sv. Mikuláše nedaleko Třídomí pod Krudumem. Tam vysadil
velkou kamennou desku visící přímo nad oltářem. Za ní viděl velkolepý poklad ze
zlatých a stříbrných nádob, mincí a dlaších vzácných věcí, který tam byl před
mnohými lety uschován. Sen mu naznačil, že má tyto poklady vyzvednout a ty ho
mají vysvobodit z jeho nuzného postavení.
Povzbuzen svým snem, vyzbrojen motykou, vydal se švec druhého dne přes kopec
Krudum a když přišel do rozvalin někdejšího svatostánku, dal se do práce. Přesně
podle snu nalezl oltář a nad ním kamennou desku, kterou s velikou námahou
odstranil. Jeho úsilí se ještě zvýšilo, když za deskou uviděl temný otvor naprosto
stejný jako ve snu. Počal otvor zvětšovat a hrabal dál do větší hloubky, aby vytvořil
dostatečný prostor pro průlez. Náhle zaslechl klidný lidský hlas vycházející z vnitra
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díry. Tajemný hlas pronášel jakási nesrozumitelná slova a stále se blížil. Švec
zpočátku ničeho nedbal, ale když hlas sílil a sílil, pojal ho strach.
Rychle vylezl z již vykopané díry a naházel vyhrabanou hlínu zpátky do otvoru.
Z rozvalin odešel s tlukoucím srdcem. Byl rozhodnut, že zítra se sem vrátí a
tentokrát svůj sen o nalezení pokladu naplní. Když vycházel zmatený z trosek
kostela, spatřil několik mužů, postávajících opodál, avšak nevšímal se jich a celý
neklidný šel domů.
Druhého dne chtěl hned zrána pokračovat v započatém díle. Vypravil se zpět ke
kostelu, ale velmi se lekl, neboť na stejném místě, kde včera kopal, našel jen
hlubokou jámu. Ta zela prázdnotou a voněla čerstvou hlínou, po nějakém pokladu
v ní nebylo ani památky.
Jak se švec později dozvěděl, muži, kteří byli opodál, když utíkal z rozvalin kostela,
byli z Lokte a lovili ve zdejším lese. Bylo jim podivné, co mohl dělat s motykou
v rozvalinách. A tak jakmile zmizel v lese, vstoupili do zřícenin a našli tam čerstvě
vyhrabanou zem. Protože tušili, že jen tak zbůhdarma nikdo nikde nekopá, v blízké
vesnici si hned opatřili nářadí a začali hlínu znovu vyhrabávat. Po nějaké době
kopání náhle spatřili ve vykopané jámě větší kameninový džbán, zakrytý vysokým
víkem. Když jej celý vykopali a víko odstranili, oslnil je třpyt zlaťáků schovaných
vevnitř. Obsah džbánu vysypali a na dně se objevilo množství dalších drahocenných
zlatých a stříbrných předmětů. S úžasem na celý poklad hleděli a báli se, aby celý
poklad opět nezmizel.
Vše posbírali a s cenným nákladem spěchali do Lokte. Na další lov už ani
nepomysleli. Až doma se vzpamatovali z překvapení a rozdělili se poctivě o všechny
nalezené předměty. Od té doby žili jako bohatí a vážení loketští občané a o svém
nálezu dlouho mlčeli. Přesto se tajemství časem dostalo mezi lidi.
A tak se to jednou dozvěděl i samotný švec. Neupadl ale v zoufalství, když poznal,
jakou šanci propásl, i když litoval, že svou práci nedokončil. Kdyby poklad vyzvedl
s oněmi muži, mohl dostat svůj podíl a nemusel se spokojit s prázdnou náručí. Jen
onen tajemný hlas, který tehdy z temné díry vycházel, ho mátl.
Možná, že to bylo varování před neštěstím, které by mu poklad mohl přinést, neboť
peníze neznamenají vždy jen štěstí a spokojenost.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Fotbal III. třída Karlovy Vary sezona 2012/2013
1.odložené kolo Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice 1:1
Branka: Petr Švec
Rozhodčí: Petr Talpáš, ŽK: 1:1
6.kolo TJ Děpoltovice – TJ Počerny 3:3
Branky: Daniel Drápal, Pavel Bičaník, Ondřej Čech
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, ŽK: 1:0
7.kolo TJ Dvory – TJ Děpoltovice 5:1
Branka: Daniel Hertl
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK: 1:0
8.kolo TJ Děpoltovice – Čechie Dalovice B 3:0 kontumace
9.kolo Slavia Junior KV – TJ Děpoltovice 1:3
Branky: Petr Švec, Ondřej Čech, Daniel Hertl
Rozhodčí: Tomáš Koudelka, ŽK: 0:1
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10.kolo TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov
Odloženo pro nezpůsobilé sněhové podmínky.
11.kolo TJ Děpoltovice – TJ Potůčky 2:0
Branky: Petr Švec, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Pavel Šeda, ŽK: 2:2
12.kolo TJ Děpoltovice – FK Verušičky 5:2
Branky: Petr Švec 2, David Štrajt, Ondřej Čech, Daniel Hertl
Rozhodčí: Tomáš Koudelka
10.kolo TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov 1:5
Branka: Ondřej Čech
Rozhodčí:Robert Botoš, ŽK: 2:3
2.odložené kolo TJ Děpoltovice – TJ Pernink 8:2
Branky: Ondřej Čech 4, Pavel Bičaník 3, Daniel Hertl
Rozhodčí: Jiří Kaucký, ŽK: 0:1
Tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Bečov
Sokol Štědrá
Sokol Sadov
TJ Potůčky
TJ Počerny
TJ Pernink
TJ Děpoltovice
TJ Dvory
Sokol Žlutice B
Olympie Hroznětín B
FK Verušičky
Slávia Junior KV
FK SMB Bochov B
Čechie Dalovice B

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
9
7
7
6
4
4
3
3
3
1
1

1
3
2
0
2
1
2
4
2
4
2
1
4
2

2
1
2
4
4
5
5
5
7
6
8
9
8
10

67:20
58:17
52:27
62:33
47:43
43:42
34:32
37:41
37:45
32:43
29:54
21:47
31:56
18:68

31
30
29
27
23
22
20
16
14
13
11
10
7
5

.
Farma Kubernát - prodej mléčných výrobků
Čerstvé mléko
Láhev plastová
Tvaroh bílý přírodní
Tvaroh bílý přírodní
Jogurt bílý
Jogurt bílý
Kefír
Klučina (tvarohový sýr)
Žervík (smetanový sýr)
Smetana
Tvrdý tvaroh (na strouhání)

1l
1 ks
250 g
500 g
250 ml
500 ml
500 ml
150 g
100 g
250 ml
100 g

12 Kč
5 Kč
20 Kč
40 Kč
10 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
20 Kč
25 Kč
16 Kč

Děpoltovice 12, 362 25 Nová Role, tel. 353 851 047
Prodej od 7,00 – 15,00 hod.
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Rosvícení vánočního stromku
Přijďtě v pátek 30.11.2012 v 16,30 hodin k rozsvícení vánočního stromku, kde
si můžeme společně zazpívat vánoční koledy. Poté bude následovat vypouštění
balonků s přáníčky.
Na závěr vám nabízíme posezení se zabíjačkovými hody v hospůdce „U kostela“
s hudebním doprovodem heligonkáře Toníka Pecha

Mikulášská besídka
se koná v sobotu 1.12.2012 od 16,00 hod. na sále Společenského domu
Pro děti je připraveno občerstvení, soutěžení, čertovské řádění a také
divadelní představení

Předvánoční posezení se seniory
se koná v neděli 23. 12. 2012 od 15,00 hod. na sále Společenského domu¨
O dobrou náladu s hezkými písničkami se vám opět postará všem známý
harmonikář Pavel Nový
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VÁNOČNÍ STRÁNKY
Krušnohorské vánoce
Krušnohorské zimy bývaly v minulosti vždy plné sněhu, dlouhé a také strastiplné.
Jejich hlavní církevní a zvykovou událostí byly svátky vánoc. Blízkost Saska se na
Božím Daru projevila řadou typických vánočních obyčejových artefaktů
převzatých ze saského území. O vánocích zdobily božídarské domácnosti
betlémy, pohyblivé modely dolů, obloukové svícny, louskáčky ořechů v podobě
mužských figurek, kouřící panáčci s voňavými františky a zejména velké množství
dřevěných vyřezávaných figurek. Ty se kupovaly hlavně na saské pohoří, kde byly
oblíbeným zbožím vánočních trhů.
Božídarští řezbáři a truhláři zhotovovali jako místní specialitu dřevěné kříže
sestavené ze stovek drobných štípánek.
Hlavními součástmi a symboly vánoc byly betlém, ozdobený smrček, slavnostní
večeře o Štědrém dnu a štědrovečerní nadílka s Ježíškem.
Štědrovečerní večeře bývala v chudých domácnostech Krušnohoří mnohem
skromnější nežli v podhorských regionech Karlovarska. Sestávala zpravidla
z polévky, smažené ryby a vánočky či jablečného závinu. Jedly se také žemle
máčené v teplém mléce a houbová omáčka s bramborovým knedlíkem.
Poslední vánoční směny se mší
Tradice vánočních mešních směn sahá až do starých hornických časů v Krušných
horách. Poslední směnu roku označovali horníci jako vánoční mešní směnu
„Mettenschicht“.
Většinou se jednalo o 23.12. každého roku, kdy horníci ukončili svou poslední
směnu. Majitel dolu pak pozval horníky na malou oslavu. V místnosti pro
shromažďování horníků (zápisně) byly vánočně ozdobené stoly. Všude hořely
svíčky, takže prostor byl krásně osvětlen.
Vánoční mešní směna začínala většinou modlitbou a majitel nebo naddůlní
poděkoval Bohu za uplynulý rok. Nezřídka se vzpomínalo také na zemřelé horníky
nebo na ty, kteří přišli o život v dole.
Po oficiální části věnoval majitel dolu svým horníkům jídlo a pití. Většinou se jedl
takzvaný hornický chlém a pilo se hornické pivo.
V dnešní době tyto vánoční mešní směny znovu ožívají. Mnoho prohlídkových štol
využívá možnosti uspořádání této poslední směny v době adventu.

Krásné vánoce
Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je prskavek svit,
zavři teď oči a nastav dlaně,
lásku a štěstí do nich si chyť.
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Sváteční slovo
Vážení spoluobčané,
právě všichni prožíváme adventní čas, který by pro nás měl být dobou zklidnění a
rozjímání. Pro řadu lidí jsou Vánoce těmi největšími svátky roku a adventní doba
je přípravou na Vánoce.
Pokusme se na chvíli oprostit od shonu a honby za hmotnými statky a alespoň na
krátký čas přibrzděme své kroky. Příprava na Vánoce by se totiž právě v těchto
dnech mohla stát příjemným časem, obdobím, které v sobě nese lásku, pokoj,
přátelství, pravdivost. A právě takovými hodnotami si přejeme mít prodchnuté ty
pravé Vánoce. Konec roku starého a začátek toho nového bývá často důvodem
k zamyšlení nad tím, co už máme za sebou a co nás naopak teprve čeká.
Příští rok nebude patřit v životě naší obce k těm nejjednodušším. Složitá
ekonomická situace naší země zavazuje zastupitele a tedy i mě k mnohým
nepopulárním krokům a opatřením. Tak jako v rodině, která je prioritou našich
každodenních životů, i v obci musíme velmi pečlivě vážit všechny aktivity.
Každodenní šetření na všech úrovních není jen prázdnou frází, ale skutečností,
bez níž bychom nebyli schopni zabezpečit základní potřeby pro každého z vás
občanů.
Je jasné, že rozvoj nelze zcela zastavit a nemůžeme ponechat obec jen v jejích
základních životních funkcích. Můžeme žít ale jen na takové úrovni, jakou nám
dovolují naše finanční prostředky. Toto pravidlo platí pro obec stejně jako pro
rodinu. Pokud tuto úroveň smysluplně neodhadneme, způsobíme problémy nejen
sobě, ale i těm, které máme rádi. Chtěl bych, abychom společně tvořili její
současnost, aby se obec stala rodinou pro všechny její občany. Rodinou, o kterou
se mohou opřít, v níž jsme schopni si naslouchat, respektovat jeden druhého, být
k sobě tolerantní, neztratit smysl pro humor, pevné nervy, trpělivost i víru jeden
v druhého.
Do nového roku si nedávám žádná předsevzetí a ani silvestrovská půlnoc pro mne
není symbolem absolutní změny. Je to nepřetržitost v životě i v práci, další den,
na který má smysl se těšit jako na všechny ty, které přijdou po něm.
Přesto, anebo právě proto, si dovolím popřát vám všem pokojný, úspěšný i šťastný
nový rok 2013
Jaroslav Kareš - starosta
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