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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nastal čas adventní, který začal čtyři týdny před Vánocemi. Advent
vnáší do našich domovů atmosféru nadcházejících svátečních dnů.
Advent je doba zklidnění, sebezamyšlení, kdy bychom se měli snažit
odpustit jeden druhému. Jak tuto dobu prožijeme, záleží na každém
z nás. Na jejím konci nás čekají nejkrásnější svátky – Vánoce. Je to
doba, ve které bychom se měli pozastavit po celoročním shonu a prožít ji v klidu a
radosti se svými blízkými. Rád bych Vám popřál jménem svým i zastupitelů obce co
nejkrásnější prožití těchto svátků a úspěšné vykročení do nového roku.
Také bych Vám chtěl poděkovat za Vaší důvěru, kterou jak doufám stále mám. Je to
pro mne velký závazek i výzva do dalších let volebního období dokončit nachystané
projekty, či připravit další. Nejsem na tuto práci sám, zastupitelstvo obce má sedm
členů a vždy se jedná o kolektivní rozhodnutí. Mám také oporu ve svých nejbližších,
za což jim musím velmi poděkovat.
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám i vašim blízkým popřál všechno nejlepší,
především zdraví, jelikož je to ta nejdůležitější věc, od které se odvíjí naše životní
kroky a případné úspěchy a spokojenost. Rovněž Vám přeji osobní pohodu a klid a
to, abychom se všichni dokázali radovat i ze zdánlivě obyčejných věcí, které
považujeme za samozřejmost, ale ve skutečnosti tomu tak není.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v roce 2016.
Jiří Štikar - starosta
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
9. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
9. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná v pondělí 21.12. 2015 v 17:00
hodin ve Společenském domě Děpoltovice.
Program zasedání
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 obce Děpoltovice
3. Návrh rozpočtu na rok 2016 obce Děpoltovice
4. Závěrečný účet roku 2014 – oprava usnesení z 3. zasedání zastupitelů obce
5. Revokace schválených odměn zastupitelů obce Děpoltovice
6. Návrh odměn zastupitelů obce Děpoltovice
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Děpoltovice a
ELEKTRO EURON SPOL, s.r.o.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Děpoltovice a
ČEZ Distribuce
9. Projednání záměru na prodej pozemku
10. Různé
Rozpočtové opatření č. 3/2015 obce Děpoltovice
Rozpočtové příjmy
5 647 533 Kč
Rozpočtové výdaje
5 647 533 Kč
V příjmové a výdajové části rozpočtového opatření č. 3/2015 došlo ke změnám
paragrafů a položek podle vydané rozpočtové skladby na rok 2015 včetně změn oproti
minulým letům, a úpravám paragrafů podle skutečného plnění.
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Rozpočet obce Děpoltovice na rok 2016
Rozpočtové příjmy
6 061 000 Kč
Rozpočtové výdaje
6 061 000 Kč
Rozpočtové příjmy byly navýšeny zejména vzhledem k očekávanému přerozdělení
daňových příjmů. Ve výdajové části byly proto posíleny paragrafy, ve kterých se
promítají náklady na zřízení kanalizačních přípojek, opravy místních komunikací a
chodníků vč. zřízení nových, obnovu zeleně a také na pořízení automobilu dodávky
pro Sbor dobrovolných hasičů.
Mimo vlastní rozpočet má obec Děpoltovice na spořícím účtu 5 838 000 Kč, které
budou čerpány v případě získání dotace např. na rekonstrukci místní komunikace z
Mezirolí do rekreační oblasti, přístavbu sociálního zázemí stávajícího víceúčelového
sálu, vybudování multifunkčního hřiště příp. další akce uvedené v rozvojovém
strategickém dokumentu Místního programu obnovy venkova obce Děpoltovice na
období 2015 – 2018.
Adventní čas nastal
V neděli 29. 11. 2015 nastal adventní čas, který rozzářil celou naši zem rozsvícenými
vánočními stromky. Také u nás v Děpoltovicích. Rozsvícení vánočního stromku
předcházelo vystoupení pěveckého sboru Chorea Nova z Nové Role v kostele sv.
Michaela. Koncert ve skvělé akustice kostela zcela právem sklidil zasloužený úspěch.
Po rozsvícení vánočního stromku pokračoval advent vypouštěním balónků štěstí na
fotbalovém hřišti, kde se konala také mikulášská nadílka. Tu přivezl dětem Mikuláš
s čertem kočárem. Pro zahřátí byl pro děti připraven čaj a pro dospělé tradiční nápoj
předvánočního času svařák.
Veliké poděkování patří všem šestnácti ženám ze Spolku žen, které se zúčastnily
úklidu kostela před nedělním programem. Však jim úklid dal zabrat! Ale výsledek stál
za to, což kladně zhodnotil pan starosta i vážený občan pan Jindřich Kokštein.
Knihovna Děpoltovice
Milí čtenáři Místní knihovny Děpoltovice,
dovolte mi poděkovat Vám za Vaší přízeň v roce 2015, popřát
vám krásné a pohodové svátky vánoční a v novém roce 2016
hodně zdraví a krásných chvil nad knihami z naší knihovny.
Karolína Guregová
Citáty z odkazu myslitelů o obci
Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.
Aristoteles, řecký filozof
Šťastná a blažená je ta obec, v níž nejméně je slyšet „mé“ a „cizí“, protože tam občané
užívají pokud lze nejvíce společně toho, co stojí za námahu.
Platon, řecký filosof, pedagog a matematik
a pro zlehčení …
„Ten starosta vždycky končil každou schůzi slovy: Sbohem, pánové, jsme členy jedný
vobce a jde to s náma s kopce.“
Jaroslav Hašek, Švejk

3

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Vánoce a novoroční oslavy jsou převážně symbolem pohody, zábavy a jídla. Málokdo
si ovšem uvědomí, že během svátků vyprodukujeme o mnoho tun odpadu více.
O Vánocích nevyhazujeme jen balící papír. Přibývá také plastů a hlavně biologického
odpadu. Lidé si chtějí dopřát a kupují více jídla, než nakonec dokáží spotřebovat. Podíl
vytříděného odpadu, hlavně papíru, plastů a skla se každoročně zvyšuje. Během
Vánoc je však třeba dbát na důkladné sešlapání papírů a plastů, aby kontejnery
nepřetékali a odpad se nepovaloval kolem.
Během Vánoc také mnoho domácností obměňuje spotřebiče a drobnou elektroniku,
nejčastěji televize, monitory, mobilní telefony či elektronické hračky. Vyřazená
elektronika je významným zdrojem drahých kovů a měla by být dopravena do
sběrného dvora nebo do speciálních nádob tzv. E-boxů, aby mohla být odpadovými
firmami recyklována a bezpečně využita.
Vánoční stromky zase nepatří do kontejnerů na směsný odpad. Vyhazují se na obcí
určené místo. Ze stromků je ale třeba odstranit všechny háčky a ozdoby, aby mohly
být rozdrceny na štěpku a zkompostovány, či energeticky využity.
Vánoční dům v Karlových Varech
Vánoční dům v Karlových Varech je prvním a jediným svého druhu v České republice.
Na
docela
nenápadné
vyvýšenině nad řekou Ohří stojí
nevelký zámeček. Najdete ho
na samém konci Karlových
Varů, v městské části Doubí.
Jen projdete bránou a jste
v jiném světě. Vánoční dům je
otevřen celoročně a umožňuje
zavzpomínat si na vánoční období a užít si sváteční atmosféru, kdykoli se vám
zachce. Každý kout doubského zámku má jinou barvu – od klasické červené přes
modrou, bílou, moderní měděnou až po slavnostní zlatou. Najdete tady hlavně ukázky
ruční tradiční výroby, jako jsou klasické ozdoby na stromečky, adventní věnce, stuhy,
svícny, andílky a postavičky z betlémů. Děti potěší rozesmátí sněhuláci v kulichu a
svítící ozdobené stromy. Novinkou je možnost odesílání vánočních přání a pohledů
přímo z Vánočního domu!
A jaká je historie objektu? Doba vzniku zdejšího hradu je nejasná. První zmínka o vsi
jako manství loketského hradu pochází z roku 1365. Touto dobou je již zřejmě možné
počítat s existencí hradu. Roku 1369 zde seděl loketský man, rytíř Fencl z Dubu.
Jedná se o první zmínku o zdejším sídle. V roce 1447, když tu seděl loupeživý rytíř
jménem Tannenberg, byl hrad dobyt a poničen spojenými vojsky okolních měst. Poté
se hrad při obnově výrazných renesančních přestaveb. V letech 1598 až 1615 držel
Doubí Haubolt Vinkler z Hainfeldu, jehož rod spravoval Doubí s přestávkami až do
roku 1692. Za jejich vlády bylo Doubí propouštěno z manství. V roce 1692 prodal
Jindřich Lotar Vinkler Doubí svému švagrovi Adamovi Gerhartovi Unruherovi
z Horního Chodova. Od něho získala Doubí roku 1739 Josefína Eleonora Mulcová
z Valdova, která nechala během let 1739 – 1756 přestavit místní hrad na barokní
zámek. V letech 1795 – 1834 patřilo Doubí pánům ze Schönau a pak se v držení
zámku až do 20.století vystřídalo mnoho majitelů. Po roce 1841 byla vystavěna
novostavba zámecké budovy. V roce 1865 vznikla na místě původní barokní kaple
novogotická zámecká kaple. V 90. letech 19.století byla za Edvarda Claryho
provedena razantní novorenesanční přístavba objektů. Po roce 1945 přešel zámek
do majetku Zemědělského stavebního podniku v Karlových Varech a sloužil
administrativním účelům. Poslední rekonstrukci objektu zámku provedl soukromý
majitel Karel Holoubek kolem roku 2000.
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STRÁNKY HASIČŮ
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Děpoltovice se koná
v sobotu 16. 1. 2016 od 15:00 hodin ve Společenském domě.
Hasičské vánoční přání
Aby měli na Vánoce všichni mír a klid,
přišli jsme Vám my – hasiči něco poradit.
Se svíčkou je každý večer prozářený byt,
jen když stojí na podložce, je moudré ji zapálit!
Na adventním věnci hoří svíček trochu více,
když jsou blízko od záclony, nehoří jen svíce!
Od prskavky umí chytnout pohovka i pes,
že jsem ji měl prskat venku, vím dobře až dnes!
Žárovička na stromečku zabliká a praskne,
jehličí se vznítí rychle, hoří také krásně!
Smažím kapra, někdo volá: Ježíšek už zvoní!
Jdu se mrknout, kuchyň hoří, spáleništěm voní!
V kontejneru suchá tráva, na to žhavý popel z kamen,
bez zásahu hasičů s kontejnerem by byl ámen!
Na hydrantu zaparkovat, to jde přeci lehce,
hasičům se však bez vody hasiti moc nechce!
Kdyby se už něco stalo, stodvanáctku volejte,
raděj buďte opatrní, svátky klidné nechejte!
Nakonec Vám přeje každý – i děpoltovický hasič,
ať najdete pod stromečkem i požární hlásič!

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví
a rok 2016 bez požárů přejí

hasiči z Děpoltovic
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HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
se koná v sobotu 23.ledna 2016 od 20:00 hodin
ve Společenském domě Děpoltovice

Hraje duo Laube – Cihlářová z Kraslic

Vstupné 50 Kč

Bohatá tombola

STRÁNKY DĚTEM
Vánoční píseň (Jaroslav Seifert)
Rolničky slyším, slyším hlasy,
Myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá z hloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.

Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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Co se andělovi nelíbilo
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata,
aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“
zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen
přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem
přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna
ukradnu ten nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít
dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá“ namítl
anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím
duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní
v královský palác, který by jim záviděl i král Šalamoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“
mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší
přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a
vola. Pracovali na poli u
vesničana, který bydlel poblíž
betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A
co můžete nabídnout vy?“ „Nic“
odpověděl osel a sklopil
skromně dlouhé uši. „My jsme se
nenaučili ničemu – jenom
pokoře a trpělivosti. Všechno
ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od
země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně
se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
Sněm zvířátek
Kdysi dávno svolala zvířata sněm ……
Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „
Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a
cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „ Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá
pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil
medvěd:“ Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „ Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a
zářící šperky. O Vánocích se má všechno třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl:
„Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vždyť o
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl,
sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A1A Okresní přebor mužů – podzim 2015
Podzim 2015
12.kolo TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov n.Teplou 5:0
Branky: Michal Křehlík, Daniel Hertl, Václav Belbl, Milan Skoupý, Pavel Janiss
40 diváků
TJ Děpoltovice tímto důležitým vítězstvím uzavírají po podzimní části okresního
přeboru elitní desítku.
TABULKA 2015/2016
KLUB
1. Baník Pila
2 1.FC Karlovy Vary B
3 TJ KSNP Sedlec
4 Čechie Dalovice
5 FK Ajax Kolová
6 FK Nejdek B
7 FK Vojkovice
8. TJ Jiskra Březová
9. TJ Stružná
10. TJ Děpoltovice
11. SK Božíčany
12. TJ Sokol Chyše B
13. TJ Slavoj Bečov n. Teplou
14. SK Kyselka

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
9
9
9
8
8
8
6
6
4
4
4
4
2
0

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

P
3
4
4
3
4
5
4
6
6
7
8
9
7
11

Fotbalová básnička
U páníčka na klíně jsem na půl oka spala
a televizní fotbalové utkání s ním sledovala.
Hodinu a půl ti fotbalisté po hřišti běhají,
a někdy za tu dobu ani jednu branku nedají.
Proč padá tak málo gólů? To logiku svou má.
Fotbalisté kopou do míče jen dvěma nohama!
My máme čtyři nohy, to není žádný šprým.
Mám nápad! Což založit psí fotbalový tým?
A další výhodu co máme? Musím se tomu smát.
My psi totiž nemůžeme ve fotbale rukou hrát.
Už to jasně vidím a také mám svou představu,
já navrhnu vám teď psí fotbalovou sestavu.
Do branky já bych zcela jistě border colii dala,
Je chytrá a gólové šance soupeře by vychytala.
V obraně by zas jen belgičtí ovčáci byli,
jsou to tvrdí psi a útoky soupeře by odrazili.
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S
38:22
43:23
37:27
44:23
34:18
41:51
35:30
41:27
28:26
30:37
25:35
30:45
27:52
15:52

B
28
27
27
26
25
24
21
19
15
14
13
12
10
2

Do zálohy pastevecké psy, to vážně musím brát.
Budou do útoku spoluhráče, jak stádo ovcí hnát.
A v útoku? Kdo tam by jenom mohl být?
Přece pitbulové! Vždyť ti dovedou útočit!
Ještě hrot útoku a vyhrajem na celé čáře,
na ten post bych dala dogu, jako hlavičkáře.
A umíte si fotbalový tým bez trenéra představit?
Tím trenérem, já čivava Baruška, bych chtěla být.
Koho bych vybrala, aby v mém týmu mohl hrát,
musel by mě každý pes pěkně poslouchat.
A kdo by nechtěl vážně moje pokyny pro hru brát,
tomu bych musela bez milosti červenou kartu dát!
My nebudem běhat po hřišti, jak zmoklé slepice,
… a gólů těch nastřílíme soupeřům, co nejvíce.
Že bychom hráli špatně? Toho se nemusíme obávat.
Teď jenom najít soupeře! A budem … vyhrávat!
Všem děpoltovickým fotbalistům – brankářům, obráncům, záložníkům, útočníkům,
srdcařům, střelcům, špílmachrům, talentům, trenérům, bafuňářům i
fanouškům a divákům přejeme krásné a požehnané vánoční svátky
v kruhu svých blízkých, rodin, přátel, aby byly plny respektu k sobě
navzájem a rok 2016 byl klidný, úspěšný a byl naplněn mnoha
radostnými okamžiky na hřišti i mimo něj.
Redakce DL
Pohanský slunovrat a křesťanství
Slunovrat - období zimní a letní rovnodennosti – byl v dávných dobách očekávanou
událostí. Lidé ho oslavovali, protože byl příslibem návratu slunce a k této době se také
váže mnoho přání, říkadel, písní, koled, zvyků a tradic. Oslavy Slunovratu v minulosti
tedy byly s největší pravděpodobností základem pozdějších i současných vánočních
svátků.
V dobách před křesťanstvím byl slunovrat velmi důležitý. Když se okolo 21. Prosince
začínal prodlužovat den a zkracovat noc, přibývalo světlo a teplo, byl to velký důvod
k oslavě návratu Slunce, který znamenalo nový život a úrodu.
Křesťanská církev se nejdříve snažila původní pohanské zvyky zrušit, ale protože
byly mezi lidmi dlouhodobě zakořeněné, nesetkala se tato snaha s pochopením.
Křesťané se proto rozhodli využít oblibu období slunovratu mezi lidmi pro šíření své
víry a filozofie a křesťané oslavy narození Ježíše Krista a Vánočních svátků soustředili
právě do období oslav slunovratu. Vánoce byly křesťanskou církví uznány jako
církevní svátky ve čtvrtém století našeho letopočtu. Staly se součástí kultury všech
křesťanských národů a přibližně od 16. století se slaví v takové podobě, jak je slavíme
v současnosti.
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První Vánoce slavili v Římě
Historicky je vznik Vánoc možné považovat na přelomu třetího a čtvrtého století,
protože první zmínky jsou v řeckém kalendáři Furia Dyonysia Philocata z roku 354,
kalendář ale vznikal mnohem dříve, a tak je možné usuzovat, že první Vánoce se
v Římě slavili kolem roku 330.
V Římě se narozeniny významných mužů, pokud nebylo známé přesné datum jejich
narození, slavily v některý jiný významný den a z této tradice později vycházeli i
křesťané. Když chtěli pravidelně uctívat narozeniny Ježíše Pána, ale z evangelia
nebylo možné zjistit, kdy se skutečně narodil, zvolili nakonec 25. prosinec. Vysvětlení
je poměrně jednoduché. Jan Křtitel se narodil o letním slunovratu, Kristus byl počat o
jarní rovnodennosti a musel se tedy narodit o zimním slunovratu – 25.prosince. Tento
den byl i ve starém Římě významný, protože slunce nabíralo novou sílu a tak to byl
ten nejlepší den pro uctívání Krista, který pro křesťany byl, je a zůstane „Světlem
světa“.
Význam vánočních svátků
Pro křesťany na celém světě jsou Vánoce stejně jako Velikonoce velmi významným
svátkem. Znamenají pro ně den narození Ježíše Krista a začátek jeho putování a
šíření evangelia. Ani věřící se ale nedokážou zcela vyhnout současné podobě Vánoc,
která se celkem přirozeně stala více komerční než duchovní.
Pravoslavná církev slaví Vánoce v jiném období, než většina obyvatel světa, ale ani
to už v současnosti není pravidlem – například v Bulharsku nebo Řecku se i
pravoslavní věřící přiklánějí k období od 24. prosince. V každém případě jsou ale
Vánoce po Velikonocích nejvýznamnějším svátkem pravoslavné církve. Začínají 28.
listopadu půstem, který končí až po 40 dnech velkou bohoslužbou, hlavními dny
svátků jsou 6. a 7.leden. Pravoslavné Vánoce končí 19. ledna a další velkou událostí
je svátek Kristova křtu.
Židovské svátky Chanuka se slaví osm dní, jejich začátek se každý rok mění podle
židovského kalendáře, ale vždy připadá na naše vánoční období. Podle Židů ale
Chanuka nemá právě mimo roční období a toho, že židovské děti dostávají malé
dárky, s Vánocemi nic společného. Chanuka je pro Židy významná především tím, že
své náboženství otevřeně prezentují ostatnímu světu, protože většina ostatních
židovských svátků je uzavřená především pro jejich společenství.
Pro ateisty mají Vánoce jiný než církevní význam. Vnímají je spíše jako dny klidu,
pohody a spokojenosti, základními symboly jsou ozdobený vánoční stromeček, dárky,
cukroví, a v Čechách, na Moravě i ve Slezsku na Štědrý den k večeři také rybí
polévka, smažený kapr a bramborový salát.
Vánoční svátky se také staly zajímavou komerční příležitostí pro výrobce mnoha
druhů zboží a potravin, a samozřejmě také pro obchodníky. Přes neustálá varování
před komercializací Vánoc, stresem, drahými a zbytečnými dárky nebo přejídáním se
každý rok tržby výrobců a obchodníků zvyšují. Tento trend bude pravděpodobně ještě
nějakou dobu pokračovat. Podle názoru různých odborníků je to dáno zjednodušenou
představou, že v uspěchaném současném světě je potřeba alespoň jednou za rok
zapomenout na všechny starosti a vynahradit sobě i svým blízkým nějakým způsobem
nedostatek času a pozornosti – a právě Vánoce se považují za nejlepší příležitost.
Vánoce – a není důležité, jestli je slaví ateisté, křesťané, pravoslavní věřící nebo
židé – by měly být pro všechny lidi na celém světě svátky klidu, pohody a
radosti. Jen v takové podobě mají svůj význam a je jen na nás, zda si je takové
uděláme.
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Vánoční rozjímání
„Já dostanu na vánoce nový mobil. A já dostanu tablet, heč!“, bavily se děti
v parku. “Já dostanu jenom panenku, tatínek je bez práce a nemáme moc peněz,
říkala maminka“. Ostatní se na ni soucitně podívaly. Čekal jsem, že se některé z
děti pochlubí tím, že dostane nějakou krásnou knížku. Nedočkal jsem se. V hlavě
se mi promítaly vzpomínky na to, jak jsme slavili vánoce, když jsem byl malý.
Tatínek práci měl, maminka však byla dlouhodobě nemocná a tak jsme neměli na
rozhazování, a také nás to nikdy ani nenapadlo.
My, děti, tedy já a můj starší bráška, jsme věděly, že pod vánočním stromkem
dárky budou, hlavně knížky, nějaké to nutné oblečení, pletené svetry, šály, čepice
a rukavice, které maminka tajně pletla, abychom to neviděly. Každá maličkost nám
udělala radost. Měly jsme štěstí, tablety a mobily neexistovaly a my jsme
zpočátku doma neměli ani televizi, jenom rádio. Strýček měl také ještě gramofon
a když jsme k němu o svátcích přišli na návštěvu, pouštěli jsme si gramofonové
desky.
Před vánocemi jsme vyráběli různé ozdoby. Nejvíc bylo barevných řetězů, které
se potom omotávaly kolem stromečku. Většinou jsme měli jedličku, vysokou, skoro
do stropu. Zdobení stromečku byla práce nás dětí. Na to, že nosí dárky Ježíšek,
jsme dávno nevěřily, ale stejně jsme s nedočkavostí po večeři čekaly, až zazvoní
zvoneček a Ježíšek přinese dárky. To bylo až po večeři. Na večeři byl u nás kapr,
vinná klobása obalovaná jako
řízek a bramborový salát. A také
rybí polévka, tu miloval ze
všeho nejvíce tatínek. A potom
samozřejmě
nějaké
to
cukroví na mlsání. Tatínek před
večeří míval takový malý
proslov, poděkoval za celý uplynulý
rok, popřál všem štěstí a
zdraví do dalšího roku a hlavně,
abychom se u svátečního stolu zase všichni sešli. Pár vánočních zvyků se také
dodržovalo, hlavně jsme rozkrajovali jablíčka a byli jsme rádi, když hvězdička
v jablíčku byla krásně čistá. To znamenalo, že dotyčného nepostihne žádné
neštěstí.
Když nastalo rozdávání a rozbalování dárků, nejvíc jsme se těšili na knížky.
Všichni, i maminka a tatínek, protože i oni nějakou tu krásnou knížku dostali. Ale
radost nám udělalo i oblečení. Za každý dárek jsme pěkně poděkovali, sobě
navzájem. Nevím, jestli dnes děti děkují za dárky, nebo to berou jako
samozřejmost.
A pak došlo na vzpomínky. Maminka vzpomínala na své nepříliš radostné vánoce za
svého dětství, které trávila na chaloupce s maminkou a šesti sourozenci, tatínek
vzpomínal spíše na to veselejší, hlavně na klukovské zimní radovánky na sněhu.
Tatínek s námi většinou na celé vánoční svátky nebyl. Dělal totiž na dráze v Mostě,
kam rodiče odešli z vísky na Šumavě po 2. sv. válce za prací. Svobodní zaměstnanci
většinou sloužili na Štědrý den a ostatní pak odsloužili zbytek tak, jak na ně vyšla
služba. Byli jsme na to již zvyklí a byly jsme vděčni i za ten čas, který s námi mohl
strávit.
Takové Vánoce byly u nás, u starší generace. Klidné, šťastné, pohodové, bez
stresu. A krásné.
Jaroslav Kareš
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Jezdecký klub Pegas
pořádá v sobotu 19. 12. 2015 od 16:00 hodin

VÁNOČNÍ SHOW

Co vás čeká? Ukázka jízdy na koni, klauni, ohnivá show, ukázka jízdy na motorce
a na závěr rozsvícení vánočního stromku. Jste srdečně zváni!

V neděli dne 20. prosince 2015 v 15:00 hodin
zveme všechny seniory obce 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

1. Adventní neděle v kostele sv. Michaela se sborem Chorea Nova pod
vedením paní Pavlíny Petříkové.
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