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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo místostarostky
Děkuji
všem
občanům, kteří pomáhali a
pomáhají při zvelebování obce Děpoltovice.
Děkuji všem, kterým není lhostejné, jak naše
obec vypadá a pomáhají i když své práce mají
dost. Děkuji členům fotbalového klubu TJ
Děpoltovice za pomoc při úklidu obce. Je pěkné
vidět, že i naši sportovci chtějí pomáhat.
Děkuji za kladné i záporné připomínky k naší
činnosti, které nás buď potěší, nebo nás nastartují k zamyšlení. Nelze zavírat oči
před tím co nechceme vidět, ale chtít řešit problémy tak jak to jen jde. Nemůžeme
být všude a tak je dobré, když nás občané upozorní na nepořádek v obci, nebo na
rozbité hrací prvky na dětském hřišti a podobné věci.
Chtěla bych požádat majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli jejich výkaly. Není
to povinností obce, ale těch, kteří psa vlastní.
Neučme naše děti dělat to, co někteří z nás dělají špatně, veďme naše děti k tomu,
že nepořádek se na veřejných prostranstvích nedělá. Je smutné, když slyším – od
čeho má obec „údržbáře“, tak ať nepořádek uklidí.
Každý z nás si přeje, nebo aspoň někteří z nás, aby naše vesnice byla krásná. Proto
nebuďme lhostejní k svému okolí ani k lidem kolem nás. Přeji všem krásný konec
roku.
Štěpánka Luxíková – místostarostka
Pro seniory obce
Ti z nás, kteří navštěvují stránky obce www.obecdepoltovice.cz a mají potíže se
zrakem uvítají nový modul pro seniory obce Děpoltovice.
Celý modul a jeho obsah je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším
občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen
velkým písmem pro lepší čitelnost. Některý obsah je možné si nechat také předčítat.
Čipování psů
Čipování psů bude povinné od 1.1.2020. Povinně by se měli čipovat všichni psi,
nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního
očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat
již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data
platné, pouze pokud je pes takto označen.
Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude
moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem.
Výhody čipování
 Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
 Při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
 Lepší průkaznost identity psa
 Snadnější monitoring chovu psů
 Lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat
 Umožnění kontroly psů při prodeji
 Usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
 Snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již
povinné čipování psů platí).
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Čip sám o sobě je jen číslo – svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již
nyní. Nemusíte čekat na žádné konkrétní datum. Jednoduše přivedete svého psa
k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk za levé ucho a váš pes je
načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i
do své evidence psích pacientů. Pak už je další postup na vás.
Jak získat zápis v registru? – v momentě načipování víte ovšem jen vy a váš
veterinář, že čipovaní psi v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Daný mikročip je
spojen právě z vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš
načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí ani s vaším
jménem ani s vaším telefonním číslem, pokud svého psa a jeho čip vy nebo
veterinární lékař nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů.
Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu
z nálepek s čárkovým kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První
kopii doručte na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj
poplatky. Druhou kopii poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou poštu,
odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní
mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa.
Mikročip sám o sobě nemá vloženou žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto
až srovnání z databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo
bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a
zkontaktovat.
Že si nevíte rady s registrací? Rádi vám s ní na Obecním úřadě Děpoltovice
pomohou!
Úklid Pegasovy stezky, obce a kostela
Dne 12.10.2019 ve 14:00 hod. byl sraz dobrovolníků před
Společenským domem na akci, která se uskutečnila díky
pomoci sponzorů – Karlovarského kraje, Živého kraje a obce
Děpoltovice. Karlovarský kraj a Živý kraj zajistil ochranné pomůcky a pracovní
nářadí a obec Děpoltovice pak občerstvení pro zúčastněné.
Dobrovolníci se rozdělili na skupinky, které se poté vydaly po obci, každá jiným
směrem – jedna směrem na Fojtov, kdy cestou posbírala několik vozíků odpadu a
také pneumatik. Další kolektiv zametal chodníky a uklízel po psech to, co tam
zanechali po své potřebě a co jejich majitelé zřejmě neumí uklidit. Jinou skupinou
byly maminky s dětmi, které se vydaly směrem k firmě Pegas a její stezky a cestou
sbíraly odhozené odpadky. Ostatní se pak vrhli na úklid kostela a okolí
Společenského domu – ženy v kostele myly lavice, oprašovaly sochy a vymetaly
pavučiny, muži pak ve výškách ze žebříku čistili okna a vysávali koberce. Poslední
skupinou byli naši fotbalisté, kteří se vrhli na úklid a výmalbu zastávek. Chci proto
poprosit, zejména omladinu, aby naše čekárny zůstaly čisté a uklizené, bez otisků
bot a různých nápisů.
Po úklidu se všichni zúčastnění sešli na fotbalovém hřišti, kde všem připravila
Karolína Guregová a Petra Šťovíčková za pomoci sportovců občerstvení, které
zajistila obec.
Všem, kteří se do akce zapojili patří velké poděkování
Štěpánka Luxíková – místostarostka
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Dlabání dýní pro malé i velké
V sobotu 26.10.2019 se na sále Společenského domu Děpoltovice konal již 3. ročník
dlabání dýní, které na tuto akci zajistila obec. S přípravou a výzdobou sálu pomohly
jako obvykle místní ženy, kterým bych tímto chtěla moc poděkovat za pomoc.
K zakousnutí skoro každý něco přinesl a tak bylo o občerstvení postaráno. Přítomní
dospělí se navíc mohli zahřát svařákem i když počasí venku k tomu moc nevybízelo
Kromě dlabání dýní si děti mohly zatancovat nebo si něco vyrobit,
např. ducha z ruličky od toaletního papíru, případně si obtisknout
rozpůlené jablíčko a následně ho dodělat, aby vypadalo jako
dýně.
Na akci jsme se sešli v krásném počtu 33 účastníků a doufáme, že v dalším roce to
bude zase o něco více. Dlabání se dle mého názoru velice vydařilo, děti si domů
odnesly krásné dýně a doufám, že i jim se sobotní odpoledne také líbilo.
Karolína Guregová
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Poplatek za komunální odpad 2019
Někteří z vás dosud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, který byl
splatný do 30.června 2019 !!!
Poplatek činí 500 Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu a 700 Kč za
nemovitost pro rekreační účely. Poplatek je splatný jednorázově a je možné jej
uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu Děpoltovice a nebo na účet obce – č.ú.
16228341/0100. Jako variabilní symbol uvádějte vždy popisné nebo evidenční číslo
a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Chcete třídit odpady již doma?
Na obecním úřadě Děpoltovice si můžou občané s trvalým pobytem v Děpoltovicích
a Nivách zdarma vyzvednout tašky na třídění odpadu – plastů, papíru a skla. Tyto
tašky budou vydávány vždy v jedné sadě pro rodinný dům nebo byt až do vyčerpání
zásob.
Pro dobrotu na žebrotu
V letošním roce byly přistaveny velkoobjemové kontejnery na větve a trávu na
fotbalovém hřišti a v rekreační oblasti „u trafa“. Kontejnery byly k tomuto účelu řádně
označeny. A výsledek? Všechny kontejnery byly kontaminovány různými jinými
odpady (kamenivem, stavebním odpadem, kameny apod.), proto je nebylo možné
odvést do kompostárny Odeř k dalšímu zpracování. Jejich likvidace proto skončila
na řízené skládce odpadů, což ve výsledku stálo obec Děpoltovice 125 000 Kč (co
vše se dalo za tyto zbytečné náklady užitečného udělat !!!). Pokud se tento případ
v příštím roce bude opakoval, musela by obec kontejnery zabezpečit kamerovým
systémem a přistižené viníky důsledně pokutovat.
Od října 2019 nejsou v rekreační oblasti umisťovány velkoobjemové kontejnery na
komunální odpad, jsou nahrazeny kontejnery AVE o objemu 1 000 l. Velkoobjemový
odpad je možno ukládat ve sběrných dvorech v místě trvalého pobytu občana, který
velkoobjemový odpad potřebuje zlikvidovat.
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Občané obce Děpoltovice a Nivy mohou tento odpad ukládat ve sběrném dvoře AVE
Nejdek zdarma.
Papír má několik životů
Naše civilizace vyrostla na papíru. Knihovny plné knih jsou toho dokladem, a nic na
tom nezmění stále větší množství počítačů. Bez papíru se neobejdeme. Je stále
kolem nás – jen se rozhlédněte: noviny, knihy, časopisy, papírové bankovky, sešity
ve škole, kreslící čtvrtky, obaly od malých sáčků po velké lepenkové krabice, a
koneckonců papírové kapesníčky, toaletní papír nebo ubrousky.
Bez sběrového (tedy recyklovaného) papíru by noviny asi nevycházely nebo by byly
tak drahé, že by si je nikdo nekoupil.
Papír se recykluje velmi snadno a dobře, ale nedá se, na rozdíl třeba
od skla, recyklovat nekonečně. Při opakovaném rozvlákňování a
papírenském mletí se původně dlouhá vlákna celulózy postupně
zkracují. Zatímco na kvalitní papíry se používá celulóza s velmi
dlouhým vláknem, na výrobu toaletního papíru se může používat
surovina s kratším vláknem, a proto nemá tento papír žádnou zvláštní
mechanickou odolnost. Papírové vlákno může projít recyklací čtyři až sedmkrát, pak
už je příliš krátké a papír z něj nejde vyrobit. Tyto zbytky však jde například také
kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky.
Do kontejneru patří:
 Noviny
 Časopisy s papírovou obálkou
 Staré sešity
 Knihy
 Lepenkové krabice od výrobků (sešlápnuté)
 Papírové obaly
 Ostatní papír všeho druhu
Do kontejneru nepatří
 Karbonový papír (tzv. kopíráky)
 Veškerý jiný odpad, který není
papírový
 Silně znečištěné papíry
 Časopisy s obálkou z plastu

- je na nich víc karbonového prachu než
papíru, takže znečistí vše okolo
- recyklace papíru by pak byla obtížnější,
nebo neproveditelná
- mohou znečistit také ostatní papíry a
znehodnotit je jako surovinu
- obálka vlastně už není papír, proto ji
radši vyhoďte do směsného odpadu

Mýtus
Recyklovaný papír –valnou část suroviny pro papírny představuje sběrový papír (až
polovinu vstupní suroviny při výrobě papírů). Většina papírů je proto vlastně
recyklovaná, ať už ho tak výrobce označuje, nebo ne.
Z papíru je třeba odstranit sponky – obtížné odstraňování kovových sponek z hřbetů
časopisů skutečně není potřeba. Rozvlákňovací stroje v papírnách mají zařízení
(magnetické separátory) která dokážou tyto drobné předměty z papíroviny oddělit.
Papír se stejně dává všechen na spálení do spalovny – je fakt, že papír dobře hoří.
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Noviny, časopisy nebo lepenka, které se vytřídí z modrých kontejnerů na dotříďovací
lince, jsou však žádanou surovinou a vracejí se do papíren k recyklaci. Do spalovny
jdou jen ty podíly, které jsou příliš znečištěné nebo už nejdou dobře dotřídit, aby se
daly recyklovat (tento podíl se označuje jako směsný zbytkový papír.
STRÁNKY HASIČŮ
Adventní věnec může spálit Vánoce
I hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo
zacházet. Použití otevřeného ohně je v bytě velice rizikové. Než zapálíme
svíčku na adventním věnci, měli bychom si uvědomit, že kolem nás jsou
koberce, čalounění, záclony – to vše je vyrobeno z umělých vláken, které
snadno hoří. Příčina bývá prostá. Na věneček s chvojí se umístí svíce a
po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky při dohořívání zapálí chvojí,
od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu.
Při zapálení svíček je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli
a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé
podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem, kterým je často např.
chvojí adventního věnce. Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů, nedáváme je k oknům do průvanu, blízko záclon ani na poličku nebo
skříň.
Jak volat na tísňovou linku
Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
 Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo
zasaženo, jaký je počet postižených)
 Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné
nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení
ve volném terénu)
 Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
 Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
 Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události
nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy
V České republice jsou pro tísňové volání vyhrazena tato telefonní čísla:
 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 155 Zdravotnická záchranná služba
 158 Policie ČR
 156 Obecní (městská) policie
 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Kdy volat hasiče
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam, kde je
potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování,
odstraňování nebezpečí apod.) Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při
provádění záchranných a likvidačních prací.
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Evropská tísňová linka 112
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech
členských státech EU včetně ČR. V ČR je tísňová linka 112 svedena
k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového
volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného
záchranného systému.
Operátoři obsluhující linku 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní
stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen
v češtině, ale i v angličtině a němčině.
Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není
pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného
operátora.
Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze
volat i v případě nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
4.kolo TJ Děpoltovice - TJ Počerny 3:4 (2:1) Pen. 4:5
Branky: Jindřich Pachta, Ondřej Čech, Pavel Bičaník
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 1:3, 40 diváků
5.kolo TJ Karlovy Vary-Dvory – TJ Děpoltovice 2:3 (2:1)
Branky: Roman Ruber 3
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 2:1, 40 diváků
6.kolo TJ Děpoltovice – TJ Sokol Hájek 4:1 (0:0)
Branky: Ondřej Čech, Jindřich Pachta, Pavel Bičaník 2
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, ŽK 1:0, 50 diváků
7. kolo TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice 2:5 (0:2)
Branky: Matěj Čech, Roman Ruber, Jan Šiler 2, Jindřich Pachta
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 2:1, 20 diváků
8. kolo TJ Sokol Štědrá – TJ Děpoltovice 4:1 (2:1)
Branka: Ondřej Čech
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 2:2, 75 diváků
9. kolo TJ Děpoltovice – TJ Budoucnost Otročín 8:0 (5:0)
Branky: Ondřej Čech 2, Pavel Bičaník 3, Roman Ruber 2, Martin Valta
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 3:2, 36 diváků
10. kolo FK Nová Role B – TJ Děpoltovice 0:3
Branky: Ondřej Čech, Marcel Verebely, Jakub Slejška
Rozhodčí: Ladislav Janoušek, ŽK 3:1, 130 diváků
11. kolo TJ Děpoltovice – FK SMB Bochov B 1:4
Branka: Marcel Verebely
Rozhodčí: Jiří Zázvorka
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12. kolo SC Stanovice – TJ Děpoltovice 1:8 (1:6)
Branky: Ondřej Čech 2, Jakub Slejška 2, Pavel Bičaník 2, Jindřich Pachta,
Marcel Verebely
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 4:4, ČK 1:1, 40 diváků
13. kolo TJ Děpoltovice – TJ RZ Abertamy
Ne 17.11.2019 od 13:30
Branky: Roman Ruber 4, Pavel Bičaník 3, Jan Šiler 2, Ondřej Čech
Rozhodčí: ?, 50 diváků
Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KLUB
TJ Sokol Štědrá
TJ Děpoltovice
TJ Karlovy Vary-Dvory
SC Stanovice
FK SMB Bochov B
FK Nová Role B
TJ Slávia Krásné Údolí
TJ Potůčky
TJ SK Kyselka
TJ Olympie Hroznětín B
FC Nové Hamry
TJ Počerny
TJ Sokol Sadov
TJ Sokol Hájek
TJ Budoucnost Otročín
TJ RZ Abertamy

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
11
10
10
7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
3
3
4
4
7
7
8
8
8
8
8
9
10
11
12

S
65:25
61:21
57:18
43:20
46:23
34:33
31:41
37:40
29:38
24:40
22:40
25:36
38:45
24:53
17:45
20:55

B
34
34
34
31
30
22
20
19
19
17
17
16
15
13
8
7

P+
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
0
0
1
0

P0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

Rozpis utkání Karlovy Vary 2019 A2A – III. třída mužů
15. kolo TJ Děpoltovice – TJ Olympie Hroznětín B Ne 03.05.2020 od 16:30
KARLOVY VARY - PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY
Státní civilní letiště
O zřízení civilního letiště uvažovala městská rada od roku 1925. Zatímco již
následujícího roku zahájila firma Avia leteckou dopravu mezi Mariánskými Lázněmi a
Prahou, Karlovy Vary získali vhodný pozemek na okraji města až v roce 1927.
Ministerstvo veřejných prací dalo odvodnit a rekultivovat letištní plochu ve tvaru
lichoběžníku o celkové rozloze 40 hektarů.
V roce 1930 konstruktér Stanislav Bechyně (1887-1973) navrhl hangár o ploše 985
m2, jehož konstrukci tvořilo pět železobetonových rámů, posuvná vrata byla široká
30 metrů a 8 metrů vysoká. O rok později vypracovala
pražská firma Jana Blažka projekt odbavovací budovy,
jako přízemní na půdorysu kříže s plochými střechami
a s výrazně převýšeným vestibulem. Ze západního
průčelí vystupovala třípodlažní řídící věž se
skleněným pláštěm. Stavbu řídil Antonín Brebera (1892-?), který spolu s Václavem
Janákem vypracoval ideový projekt letiště, provedlo ji podnikatelství Jakuba
Domanského z Prahy za dozoru Františka Solvetera.
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Letecký provoz začal v provizorních podmínkách již 15.května 1931 na trase Praha Mariánské Lázně – Karlovy Vary, letiště bylo zcela dokončeno v roce 1933 a roku
1936 zařazeno do sítě evropských letišť. Za války okupovala letiště stíhací pilotní
škola Luftwaffe.
Civilní provoz byl byl obnoven v roce 1946, od roku 1960 již ve zmodernizovaných
letištních objektech a na nových cementobetonových drahách. Radiomaják na kopci
u Stružné, vybudovaný v roce 1965, umožnil celoroční
provoz. V letech 1984-1985 v rámci kompletní opravy získaly
vzletové a přistávací dráhy asfaltobetonový koberec.
Modernizace letiště přinesla v letech 1999-2000 přestavbu
řídícího střediska (původní prosklenou věž nahradila nová ve
tvaru kužele) podle projektu kanceláře AR18 Němec Žilka
Architekti, a v letech 2005-2008 novostavbu odbavovací haly podle návrhu
architekta Petra Parolka.
(citováno z knihy Industrální topografie-Karlovarský kraj)
STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Berggeist
Ačkoliv se doly a lomy v celých Čechách jen hemží permoníky, trpaslíky a jinými
obyvateli podzemní říše, existuje jedna výjimka. Tou je Jáchymov. Zde se totiž
vyskytuje král podzemní říše Berggeist a ten by asi přítomnost svých poddaných
nesnesl.
Zjevoval se v různých podobách – jako bílý kůň, vousatý muž v hornickém úboru se
stříbrným kladívkem a mlátkem, muž s nápadně
dlouhým krkem nebo jako nehmotná postava v černém
rouchu, kdy zpod kápě svítí pouze ohnivé oči.
Pověsti u Berggiesta popisují různé vlastnosti, jednou
byl dobrý a potom naopak zlý a škodolibý. Evidentně
záleželo na tom, jak se dotyčný člověk choval k horám a zda projevil úctu a
kupodivu i zbožnost.
Agricola tak popisuje příhodu z dolu Rosenkranz u Annabergu, kde se dvanáct
horníků chovalo v dole nevhodně a svou práci i celé hory častovali sprostými slovy.
Náhle se jim v temnotě zjevilo rudé světélko, které se k nim blížilo, až v jeho záři
rozeznali postavu koně se svítícíma očima. Ten na každého horníka dýchl jedovatý
plyn. Jedenáct horníků zemřelo na místě, ten dvanáctý se dostal na povrch, kde vše
vypověděl a následně zemřel. Důl byl následně opuštěn, ačkoliv do té doby dával
mnoho stříbra.
Na jámě Svatý Jiří na Schneebergu u Božího Daru zase horníci nedbali zvyklostí a
rouhali se tak, že se jim v podzemí zjevil Berggeist v podobě černého mnicha.
Horníky napomenul, ale oni se mu vysmáli. Berggeistovi následně z očí vyšlehli
plameny, mávl rukou a horníky zavalilo kamení.
Oproti tomu ale často horníci slyšeli zvuk kladívka, a když šli po zvuku, nalezli
Berggeista klepajícího na určité místo. Pokud nezapomněli poděkovat nebo se
podělili o skromný oběd, nalezli po krátké práci na určeném místě stříbrnou žílu.
Mnohokráte také horníci zavalení horninou popisovali, že se zával najednou
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rozestoupil a oni viděli vládce hor v hornickém úboru, který jim kynul k záchraně.
Stejně tak je Berggeist při práci varoval před závalem táhlým houkáním.
V současnosti se lze setkat i s názvem Rudovous nebo Rudovřes. Prý jeho jméno
odkazuje na dřívější název hor – Erzgebirge, Rudohoří. To ale nemá spojitost
s rudou barvou, nýbrž s geologickým bohatstvím v podobě přítomnosti řady
kovonosných rud. Jedná se tak o jakýsi pokus nahradit staré a polozapomenuté báje
novým folklórem.
Vlastně je zvláštní, že každé hory mají svého ochránce. Jen Krušné hory mají dva.
Pod povrchem vládne Berggeist a na povrchu Marzebila.
RŮZNÉ
Nebeská povídka
Jeden z rakouských ministrů spravedlnosti dostal se do nebe a dělal tam svatému
Petrovi u brány pomocníka.
Kouřil z dýmky, plival dolů do pekla a pozoroval duše, které chtěly se dostat do
nebe. Některé dušičky počínaly si sebevědomě, jiné byly ponížené a tiše prosily o
laskavý vstup. Jiné hlasitě mlátily na vrata a křičely drze, že jsou lilie.
Bývalý rakouský ministr spravedlnosti každou duši prohlédl, vyptal se, co je zač, a
pak pomohl svatému Petrovi otevřít bránu, neboť během tolika století, co svatý Petr
u brány sedí, zámek hodně zrezavěl a šlo to těžce otevřít.
„Milý Petře,“ pravil jednoho dne ministr spravedlnosti, „brána se musí namazat
vaselinou. Takhle to dál nejde. Zámek skřípe až běda.
„Už na to také myslím asi šest set let,“ řekl svatý Petr, „ale jak víš, nemohl jsem se
odtud dostat, dokud jsem
neměl pomocníka. A když
jsem někdy pomocníka dostal,
tu se stalo, že jeden příliš
dotěrně si prohlížel světice,
které pluly do nebe, cheche:
popleskal, polechtal, a víš, že
dušičky nemají šaty. A
některé dušičky byly takové
kypré,
cheche,
mladé
mučednice, Excelence. Tělo
jako alabastr. Některé si
nesly hlavu v klíně až jedna
radost, a tu, jak se smála
jedna z těch mučednic, když se
k ní můj pomocník měl,
hlava jí upadla z klína a museli
jsme ji pustit do nebe bez
hlavy. To je ta bezhlavá svatá, co sedí u vodotrysku na stromě a vždy večer si koupá
nohy. Bylo z toho velké pohoršení a můj pomocník musel z brány. Dostal jsem tam
jiného. Sloužil mně poctivě dvě stě let, až jednoho dne přišli dva silní andělé a
chlapíka shodili z nebe do očistce. Existovali totiž na zemi dva toho jména, jeden lotr
a druhý hodný člověk, a ten lotr dostal se do nebe a ten hodný přišel pozdě a musel
do pekla. Pak to vyšlo najevo, když ho v pekle po dvě stě let potápěli do vařící
hnojůvky, že je to světec. Voněl dnem i nocí přes tu proceduru tak líbezně, že se
několik čertů polepšilo a počalo věřit v Pána Boha. Jsou, jak vidíte, s tím starosti,
Excelence. Jak vám říkám, přes bůhvíkolik století jsem se nehnul od nebeské brány.
Už si na zemi dělají ze mne legraci jako z papeže, že nikam nepřijdu, ale teď
odpusťte, půjdu přece ven. Podívám se po vaselině, abychom namazali vrata. Vím,
že se mohu na vás, Excelence, úplně spolehnout. Na noc račte vždy zavřít na dva
západy a zastrčit závory, aby se k nám nedostali čerti. Jednou se mně stalo, že si
paklíčem odemkli a vplížili se do oddělení, kde jsou některé duše na pozorování.
Byla tam jedna vnadná mladá paní, která měla vysvědčení od samotného
pařížského arcibiskupa, že je nevinná. Věc byla velmi spletená a vrchní nebeský
soudní dvůr to vyšetřoval. Jeden z čertů, který vnikl do nebe, dostal se však přes
zeď do toho pozorovacího oddělení a neštěstí bylo hotovo. Za devět měsíců narodil
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se čertíček. Dostala za to devětkrát sto tisíc trápení a čertíčka jsem utopil s velkou
slávou a pobožností. Také se, Excelence, nedejte pohnout nářkem. Lépe je
spravedlivého nechat čekat po celá staletí, než jednoho nespravedlivého vpustit do
nebe.“
„Tomu rozumím,“ řekl bývalý ministr spravedlnosti.
„A ještě něco, Excelence, když někoho budete vpouštět do nebe, račte ho laskavě
prošacovat, aby snad nevnesli sem něco proticírkevního a proti pořádku.
Třebas by si chtěli postěžovat, jak se teď o nebi píše, a měli by u sebe výstřižky
z novin. Dnes ani svatým nemůže člověk věřit. Tak buďte tu s Pánem Bohem, já jdu
pro vaselinu.
Bývalý ministr spravedlnosti osaměl u nebeské brány a přísně pozoroval visírem
okolí. Dole hluboko pod ním pluly světy, a když ukázala se zeměkoule, bylo
Rakousko k němu obráceno zády. Mrzutě obrátil se stranou a čekal na duše.
Konečně ozvalo se u brány smělé klepání.
„Co jste zač?“ „Vůdce sociálních demokratů. Bývalý ministr spravedlnosti se usmál:
„Nu, vy jste to nikdy nemyslel doopravdy. Vstupte!“
Vstoupila dušička, hluboce se ukláněla. Když uviděla zástupce sv. Petra, poznala ho
okamžitě. „Když jsme spolu drželi na zemi, budem spolu držet i v nebi,“ řekl bývalý
ministr, „ nechcete tabák, máte chuť na dýmku?“
Nový nebešťan si zapálil a pozoroval nové příchozí. Zase přišly dvě duše. Ministr
spravedlnosti chtěl je již vpustit do nebe, když v tom zadržel mu jeho starý známý
ruku.
„Příteli, ty dva ne“, volal, „ti hlasovali jednou proti vládě!“ Za chvíli nato odnášeli již
čerti oba pod paždím do pekla, kde byli strčeni do rozpuštěné síry na věky věkův.
Tak vidět, že nic neujde věčné spravedlnosti, a třebas by zde na zemi opozičníkům
se nic nestalo, moudrým zařízením nedostanou se nikdy do nebe, nýbrž do
rozpuštěné síry.
Jaroslav Hašek

Karikatury 5.8.1909
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ZAHÁJENÍ ADVENTU – ROZSVĚCENNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NEDĚLE 1.12.2019
Sraz u vánočního stromu v 16,00 hodin
Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi a
rozsvícení vánočního stromečku!
Koledy – svařák - čaj

Obec Děpoltovice Vás srdečně zve v sobotu 7.12.2019 na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v 15:00 hod.
Karlovarské divadlo dětí „Pohádka o kapříkovo Vénovi“
a poté rozdávání balíčků formou zábavy
v 17:00 hod.
Koncert Merklínského pěveckého sboru v kostele
sv. Michaela

V neděli dne 15. prosince 2019 v 15:00 hod. zveme všechny seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

které se koná ve Společenském domě Děpoltovice

O dobrou náladu s písničkami vašeho mládí se bude starat Toník Pech a jeho Old Boys
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