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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Návrh územního plánu Děpoltovice
V měsíci lednu 2014 jsme obdrželi návrh územního plánu Děpoltovice, jehož autoři
jsou MgA. Pavla Wiszczorová a Ing.arch. Wiszczor. Jedná se o návrh pro společné
jednání.
Po schůzce se zástupcem pořizovatele územního plánu – Magistrátem města
Karlovy Vary a sjednocení společných připomínek bude následovat schůzka
s autory územního plánu k vyjasnění sporných bodů. Po jejich nápravě bude
následně pokračovat proces projednávání těmito kroky:
1. Společné jednání dotčených orgánů na Magistrátě města Karlovy Vary (s
přístupem veřejnosti). Termín bude zveřejněn.
2. Vyhodnocení společného projednání územního plánu
3. Veřejné projednání územního plánu. Termín bude zveřejněn.
4. Vyhodnocení veřejného projednání územního plánu
5. Schválení územního plánu Děpoltovice
Program obnovy venkova
Do 28.února mohou obce žádat o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci
„Programu obnovy venkova“, který činí 50 % z ceny realizované akce.
V rámci dotačního titulu 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti jsme se rozhodli požádat o příspěvek na vybudování víceúčelového
krytého přístřešku na fotbalovém hřišti. Přístřešek je v návrhu zpracován tak, aby
sloužil široké veřejnosti při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí
v případě nepříznivého počasí.
Knihovna Děpoltovice
1.Čerpání rozpočtu v roce 2013
Knihy a časopisy
Materiál
Služby
Kultura
Celkem

26 642 Kč
298 Kč
450 Kč
1 500 Kč
26 642 Kč

2. Výpůjční činnost (srovnání s minulými roky
Čtenáři/děti
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Naučná literatura
Beletrie
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Časopisy
Akce pro veřejnost
MVS

2011
76/30
2 476
2 209
444
692
407
180
504
45

2012
67/28
1 624
1 886
503
614
260
118
391
17
74
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2013
74/25
1 343
1 594
645
521
162
87
179
7
86

3. Stav knižního fondu z knihovny Nová Role

MěK Nová Role
KK Karlovy Vary
Celkem

Celkem Naučná
Beletrie
Naučná literat. Beletrie
litteratura
pro děti
pro děti
2 239
271
1 227
160
581
849
117
517
58
157
3 088
388
1 744
218
738

Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 6 souborů – 236 knih a bylo odvezeno 6
souborů – 359 knih. Dále knihovna dostávala soubory knih z cirkulačního fondu
Krajské knihovny v Karlových Varech 6 souborů – 157 knih. Z rozpočtu obce bylo
zaplaceno předplatné 18 titulů časopisů v ceně 5 924 Kč.
4. Mimovýpůjční činnost
Výlet na Boží Dar, autorské čtení Gabriely Čanigové, Listování – návštěva
divadelního představení U nás v Evropě (Lukáš Hejlík a Alan Novotný), vánoční
zvyky – povídání o Vánocích, vypouštění přání Ježíškovi.
Z činnosti Svazu Ukrajinců Bohemia
Dne 25.1.2014 uspořádal Svaz Ukrajinců Bohemia ve Společenském domě
Děpoltovice koncert dětského hudebního souboru Namysto, který do Čech přijel až
z dalekého Lvova z Ukrajiny. Pěvecký sbor je znám nejen v Evropě, ale i ve světě.
Hudební sbor zazpíval především lidové písně, ale vrátil se i ke koledám. Mladí
zpěváci a zpěvačky dorazili v typických krojích a hned první charakteristické
souzvuky způsobily u posluchačů dojetí. Koncert navštívilo mimo Ukrajinců,
pracujících v Karlovarském kraji také velký počet Čechů.
Koncert byl zaměřen na pomoc integraci Ukrajinců v Karlovarském kraji a také jako
výzva k tomu, aby se na Ukrajině zklidnily současné poměry. „Těmito dětskými
hlasy chceme podpořit národ, který bojuje za svojí pravdu, k uklidnění a vyřešení
situace“, řekl doktor Vladyslav Rohovyi, předseda Svazu Ukrajinců Bohemia.
Vodohospodářské sdružení slavilo
V loňském roce uplynulo dvacet let od založení Vodohospodářského sdružení obcí
Karlovarska, Vodárenského sdružení obcí Halže a svazku obcí Vejprtska, dnes
spojených do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Od roku 1993 se
tak začala psát nová historie spolupráce obcí v našem regionu při zajišťování
základního předpokladu pro život obyvatel: vody.
Vytvoření společného sdružení obcí na Karlovarsku při privatizaci na začátku
devadesátých let bylo předpokladem pro zajištění co nejoptimálnějšího provozu a
rozvoje vodohospodářské infrastruktury v tomto regionu. V roce 1994 uzavřelo
sdružení 25 letou provozní smlouvu s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary,
tehdy nově vzniklou provozní akciovou společností (dnes vystupující pod značkou
Vodakva). Aby si udrželo kontrolu nad provozní společností, stalo se sdružení
řídícím akcionářem Vadakvy. Druhým řídícím akcionářem se stala mezinárodní
společnost SUEZ Environnement, dlouhodobě působící na celosvětové úrovni ve
vodárenském oboru. Nastavil se tak v republice prakticky ojedinělý systém péče o
vodní hospodářství, ve kterém obce sloučené v dobrovolném svazku přímo
kontrolují a řídí hospodaření provozní společnosti a na principu vzájemné solidarity
zajišťují ve spolupráci s Vodakvou provoz i rozvoj vodohospodářského majetku.
Výsledky tohoto systému přesvědčily i další obce z okolních regionů o jeho
funkčnosti a sdružení se od roku 2000 postupně začalo rozšiřovat o obce nejen
z Karlovarska a Sokolovska, ale také Tachovska, Rakovnicka či z Chomutovska.
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Nové obce vstupovaly do sdružení nejen se svým obecním majetkem, ale vložily i
nadobecní majetek místních sdružení Halže a Vejprtska. Z původních necelých
čtyřiceti členů se tak počet obcí ve sdružení za dvacet let jeho působení více než
zdvojnásobil. Z důvodů rozšiřování svazku byl od roku 2001 změněn jeho název na
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Dnes má sdružení 91 členských
obcí a působí na území o rozloze 3000 km2 s přibližně 186 000 obyvatel.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Komunální odpady z obce za rok 2013
Celkový objem komunálního odpadu z obce a rekreačních oblastí za rok 2013 činil
250,14 t s nákladem na jeho svoz a uložení ve výši 603 440 Kč.
Hmotnost odpadu z popelnic byla 94,58 t a náklad na jeho odstranění
činil 254 953 Kč
Hmotnost odpadu z kontejnerů byla 155,56 t a náklad na odstranění
činil 348 487 Kč
Oproti roku 2012 se jedná jen o nepatrný pokles objemu komunálního odpadu ( o
1,81 t). Zarážející je, že v kontejnerech se v průběhu roku objevilo celkem 127 kusů
pneumatik, za které obec zaplatila 6 534 Kč navíc.
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
Komunální odpad 2008 - 2013 (v tunách)
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Separovaný odpad z obce za rok 2013
Z celkem dnes již 7 stanovišť nádob na separovaný odpad bylo sebráno celkem
20,05 t tříděného odpadu, což je 7,42 % z celkového objemu odpadu svezeného
z našeho správního území a to je stále málo. Zamysleme se nad tím, co do popelnic
a kontejnerů ukládáme - opravdu nejde směsný odpad ještě více třídit? Zkusme to!
Separovaný odpad 2008 – 2013 (v tunách)
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Nové kontejnery na tuhý komunální odpad
Kolem poloviny února 2014 obdržíme objednané nové kontejnery na tuhý komunální
odpad, které nahradí původní, již dožilé kontejnery.
Protože se jedná o kontejnery umístěné převážně v rekreační oblasti, žádáme
hlavně vlastníky rekreačních chat, aby do těchto kontejnerů nesypaly žhavý popel a
také to, co do nich nepatří (viz výše).
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Hůrky
Hůrky (něm. Berghäuseln, městská část s nejmenším počtem obyvatel. Po Olšových
Vratech je to druhá nejvýše položená čtvrť. Nejvyšším bodem je Goethova vyhlídka,
která je 638 m/m. Přes Hůrky po staré Pražské silnici byl vždy historicky nejhezčí
příjezd do města. Pokud chtěli konšelé uvítat vzácnou návštěvu okázale, stavěli
slavobránu s vlajkami a řadili vítající špalír v krojích právě v Hůrkách na začátku
serpentin staré Pražské silnice.
Kdysi malá osada neměla nikdy náves, kostel ani žádnou historickou památku. Ves
tvořily jen dvě řady domů podél silnice a ostatní stavení rozházená po stráních. Je
zde evidováno 77 domů, kde trvale žije 219 obyvatel. Hůrky nemají ani vlastní
katastr, leží v katastrálním území Olšová Vrata o výměře 12,23 km2.
Karlovy Vary měly dvě hlavní příjezdová místa. Ze západu u Tašovic na kočárové
cestě z Lokte a z východu právě na Hůrkách před bývalým zájezdním hostincem,
kde těžké normanské obvykle po zdolání serpentin zastavily a kočí dávali koním pít.
Pro těžké povozy bylo stoupání do Hůrek nejtěžší trasou, která dala koním nejvíc
zabrat. Tehdy trvala cesta čtyřspřežím statných valachů s těžkým nákladem třeba
sudů z pivovaru Rybáře na vrcholek Hůrek i pět hodin. Na rozdíl od dostavníků a
lehkých kočárů, které přes Hůrky proletěly jako vítr.
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Z Hůrek vedou do města serpentiny staré Pražské silnice, která je od roku 2004
národní technickou památkou. Silnice byla postavena v letech 1805 až 1812 jako
jediné spojení vesničky Hůrky s obchodním centrem města. Vzápětí se stala
důležitou spojnicí českých a německých měst. Plány vznikly už za napoleonských
válek a iniciátorem stavby byl nejvyšší purkrabí Království českého hrabě Rudolf
Chotek. Ve své době přišla na 160 tisíc zlatých. Než na staré Pražské zhoustl
provoz, bývaly serpentiny korzem, místem romantických vycházek a setkání řady
slavných návštěvníků města. Třeba v roce 1812 se tu potkali básník Goethe a
hudební génius Beethoven. Urbanisté a statici obdivují, jak silnice přežila jako
ojedinělé technické dílo celá dvě staletí. Dnes je stará Pražská silnice nazýván již
jen východní úsek silnice dlouhý 1950 metrů. Vymezuje ho bývalý, ale dosud
zachovalý zájezdní hostinec U města Lvova a místo, kde stával průjezdný hostinec,
stržený v 70.letech minulého století. Napojením Karlových Varů na Buštěhradskou
dráhu v roce 1870 nejslavnější éra dostavníků definitivně skončila.
Hůrky proslavila také belgická princezna Stefanie, manželka korunního prince
Rudolfa Habsburského. Při návštěvě Karlových Varů v roce 1887 si udělala výlet do
Hůrek. Byla tak ohromena výhledem na město, že navrhla, aby právě zde byla
postavena rozhledna. A tak už za dva roky, 21.července 1889, zde byla slavnostně
otevřena rozhledna. Duchovními otci stavby byli vídenští architekti Ferdinand Fellner
a Hermann Helmer. Náklady se vyšplhaly na tehdejších astronomických 35 000
zlatých. Honosná výletní stavba spojovala stylovou restauraci s 42 metrů vysokou
vyhlídkovou věží na níž vedlo 165 schodů. Původně se jmenovala Rozhledna
korunní princezny Stefanie. Po roce 1918 byla stavba přejmenována na Stifterovu
vyhlídku, po osvobození v roce 1945 se z věže stala Stalinova rozhledna. Nynější
jméno Goethova vyhlídka získal objekt v roce 1957.
Léta samostatnosti malé vesnice na předměstí lázní byla od počátku sečtena a bylo
otázkou času, kdy město v údolí Hůrky pohltí. Před první světovou válkou se radní
Karlových Varů slučování bránili. Po ní se ovšem situace změnila. Zákony
zplnomocňovaly vládu slučovat a rozdělovat obce i bez jejich souhlasu., pokud bylo
jednání zahájeno ještě v roce 1920. Obce v blízkosti Karlových Varů využily této
změny v zákonodárství a hromadně žádaly vládu o připojení ke Karlovým Varům.
Mezi nimi byly také Hůrky. O připojení rozhodlo Ministerstvo vnitra vyhláškou
z 23.srpna 1920. Vedle Hůrek byly připojeny obce Rybáře, Drahovice, Tuhnice a
Březová. Definitivní splynutí Hůrek s Karlovými Vary udělalo tečku za krátkou historií
této strážní varty, kterou proslavily jen unikátní serpentiny a princeznina rozhledna.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
164) Karlovy Vary - „Duby u Richmondu“
(obvod 310, 421, 474 cm, výška 24, 22, 30 m)
Nejhezčí karlovarské duby nalezneme ve svažitém parku se známou
sochou jelena nad sanatoriem Richmond v lázeňské části Karlových
Varů. Z trojice stromů rostoucích nad sebou je nejmohutnější spodní dub
s rozložitou korunou. Prostřední dub stojí nad ohybem cesty. Z pohledu vynikne
široce kuželovitá báze kmene ozdobená růžicí silných kořenových náběhů.
Nejmenší z trojice dubů je pravidelně rostlý strom s průběžným kmenem a bohatou
korunou. Stojí v trávníku pod lesem.
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STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Valná hromada SDH
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Děpoltovicích se konala v
sobotu 11.01.2014 ve Společenském domě. Na programu měla zprávu o
Sboru za rok 2013, zprávu revizora o hospodaření v roce 2013, diskuzi a
náměty k činnosti v roce 2014. Po přijatém usnesení byla Valná hromada
ukončena.
Jak tradice káže, po „vysilujícím“ jednání následovalo občerstvení a
uvolněná debata mimo rámec řádného rokování za doprovodu heligonky Toníka
Pecha i jiných nástrojů až ……
Tradiční hasičská zábava
Tradiční hasičská zábava Sboru dobrovolných hasičů v Děpoltovicích se konala
v sobotu 18.01.2014 ve Společenském domě.
Hudba Pavla Nového a bohatá tombola zaplnila prostory společenských sálů a
hospůdky. V příjemné atmosféře sobotního večera se všichni účastníci zábavy
dobře bavili. Někdo nakonec odcházel spokojený s výhrou v tombole, někdo měl
smůlu…
Spokojení byli hasiči. Zisk z tomboly jim zajistil finanční prostředky na činnost,
uspořádání hasičské soutěže u nás v Děpoltovicích a uskutečnění tradičního výletu
po vlastech českých pod jejich záštitou.
U Vás doma hořet nemusí!
aneb základní rady k předcházení vzniku požárů v domácnostech:
Kuchyň
 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin
 Když vám vzplane olej na pánvi, nehaste ho vodou; vypněte sporák a
přiklopte pánev poklicí
 Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku
 Myčku, lednici a mrazák nenapájejte el. energií přes prodlužovací šňůru
 Spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny, vytahujte ze zásuvky
Obývací pokoj
 Tepelné a jiné spotřebiče instalujte a užívejte v souladu s průvodní
dokumentací výrobce
 Nezapojujte do jedné prodlužovací šňůry více spotřebičů
 Dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, nepokládejte cigarety na
hořlavý materiál
Ložnice
 Nekuřte v posteli, zvláště nebezpečné je, pokud jste pod vlivem alkoholu
 Na lampičkách u postele mějte ochranné kryty (stínidla)
Koupelna
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče, když jste ve vaně
 Nepoužívejte pračku, pokud je porouchaná a při praní z ní uniká voda
 Dbejte na bezpečnou vzdálenost (1 m) předmětů od infrazářiče
Technické místnosti
 Nechejte si pravidelně čistit s kontrolovat komíny
 Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, na podpal nepoužívejte
vysoce hořlavé látky (např. benzín) a netopte odpady, plasty apod.
 Do blízkosti topidel neumisťujte žádné hořlavé látky
Chodby a předsíně
 Chodby, schodiště a východy udržujte volné k evakuaci osob
Sklep a půda
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 Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon
k samovznícení (např. seno, uhlí)
 Nestavte věci do vzdálenosti menší než 1 m od komínu
Garáž
 V jednotlivých a řadových garážích můžete skladovat maximálně 40 litrů
pohonných hmot pro osobní automobily v nerozbitných přenosných obalech a
nejvýše 20 litrů olejů
 S hořlavými kapalinami zacházejte velmi opatrně, při manipulaci s nimi
nekuřte a nepoužívejte zdroje otevřeného ohně
 Garáž je nutné vybavit hasícím přístrojem
Pokud u Vás doma hoří
 Snažte se zachovat klid a nepodlehnout panice, nejdříve chraňte život a
zdraví, teprve potom majetek
 Malý požár se pokuste uhasit sami
 Nepřeceňujte své síly, když je požár nad Vaše schopnosti, okamžitě volejte
hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112
 Varujte sousedy, snažte se především pomoci starým lidem, nemohoucím a
dětem
 Co nejrychleji opusťte byt či dům, ve kterém hoří
 Při pohybu v zakouřeném si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických
zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou
rouškou z textilie
 Řiďte se pokyny zasahujících záchranářů, nikdy se nevracejte zpátky do
hořícího objektu
STRÁNKY DĚTEM
Pověsti z Karlovarska
Kouzelná harfa
Jedné noci za dávných časů přišel pod nejdecký hrad starý unavený harfeník. Prosil
stráže, zda by jej nepustili do hradu zahrát a přespat. Prosebník však byl příkře
odmítnut d tím, že v noci se cizinci do pevnosti nepouští, ať si počká do rána. Starci
tedy nezbylo, než uložit se ke spánku v lese pod temnou hradní věží. Svůj jediný
majetek, harfu, si položil vedle hlavy. Přemožen únavou z dlouhého putování záhy
usnul, ukolébán šepotem hravých
vln Rolavy. Les tiše šuměl,
v údolí byl klid a mír. Když však
strážný na ochozu věže ohlásil
troubením rohu půlnoc, nastalo
v přírodě náhlé oživení. Přišla
hodina duchů. Každou noc
vystupovala z lesů pod velkou
skálou půvabná víla a zpívala své
krásné písně. Tak se stalo i
v noci, o níž vyprávím. Opatrně
vzala od spícího hudebníka harfu
a doprovázela jejími nevýslovně líbeznými tóny svůj zpěv. To vše viděl stařec ve snu
a v něm také vztahoval po čarovném zjevení své ruce. Leč víla mu harfu po chvíli
vrátila a zmizela ve vlnách hradního rybníku. Harfeník pak tvrdě spal až do bílého
rána, kdy byl konečně vpuštěn do hradu a vyzván pánem a jeho společností, aby je
pobavil svým uměním. Začal tedy zpívat a hrát na harfu. Hned po prvních tónech
panstvo oněmělo úžasem, překvapen byl i sám hudebník. Z nástroje se samovolně
linuly melodie nepoznané krásy. Vtom zahřmělo, oblohu počaly křižovat zlověstné
blesky, zpod skály bylo slyšet stále sílící dunění, zdivo se otřásalo, již se zdálo, že
hrad bude pohlcen zemí. Silný vichr vzdul Rolavu. Její vlny se prudce tříštily o
temnou skálu a stoupaly stále výše. Setmělo se. Na hradě stáli bledí a třásli se
hrůzou. Jen hradní pán zbrunátněl hněvem, vytrhl starci harfu a s kletbou ji oknem
vyhodil do zpěněných vln rybníka. Vzápětí vše utichlo.
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Pak se však z ochozu věže ozvaly poplašné signály. Strachem ještě ochromené
panstvo si ve zmatku běželo pro zbraně. Bylo však již pozdě, hrad byl dobyt
šlikovským vojskem, které využilo nepozornosti stráží při harfeníkově hře. Dlouhé
měsíce čekali vojáci na podobnou příležitost, aby mohli zničit sídlo loupeživých
rytířů. Odpor lupičů byl záhy zlomen, dílem byli zajati, dílem pobiti. Harfeník
nevnímal ruch kolem sebe, stál jako smyslů zbavený a hleděl do míst, kde zmizela
jeho harfa. Po boji se šlikovští shromáždili na osvobozeném hradu a obklopili starce.
Po drahné chvíli jim vyprávěl, co se událo. Poděkoval za záchranu a velmi prosil,
aby mu našli harfu, bez níž nemůže žít. Snažil se zachráncům zpodobnit její úžasný
zvuk: „ Měla hlas jako ozvěna z lepšího života, který si neumíme ještě ani představit,
hlas, jenž konejšil žal bědných a posiloval radost šťastných. Měla však také tóny,
které pronikaly jako žhavá ocel do srdcí krutých a nespravedlivých. Vraťte mi mou
harfu!“.
Vojáci se dali do díla zkázy, jak bylo zvykem při dobytí lupičského hnízda. Pobořili
hrad a nechali stát jen nejvyšší věž. Pak vypustili hradní rybník, aby našli harfu.
Jejich úsilí však bylo marné, nebyla k nalezení. Poté se družina vydala na zpáteční
cestu na hrad Loket. Nešťastného starce vzali sebou. Jeho život se chýlil ke konci.
Při odpočinku v noci náhle hudebník uslyšel z velké dálky sladkou melodii své
milované harfy. To na zříceninách nejdeckého hradu seděla a hrála víla a její hudba
se nesla až k umírajícímu. Když hudba zmlkla, klesl harfeník s odevzdaným
úsměvem k zemi a zemřel s mírem v duši. V onom okamžiku zazněla kouzelná harfa
naposledy. Skála se otevřela a víla, poselkyně spravedlnosti, se vrátila do svého
zámku v hlubinách země. S rachotem se pak skála opět zavřela, zachovala si však
na věčné časy tvar hlavy harfeníka.
Cesta proti hradu na úpatí Křížového vrchu se dlouhá staletí nazývala alej nářků,
protože tu prý bylo o půlnoci slyšet nářek starce, volajícího po své harfě. Také z nitra
hradní skály o půlnoci údajně zní temné dunění a zázračný zvuk harfy.
(Z pověstí Karlovarska „Kouzelná harfa“)

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A2A III.třída – jaro 2014
Tabulka podzim ročníku 2013/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Děpoltovice
FK SMB Bochov B
Slávia Junior KV
FK Verušičky
Sokol Štědrá
TJ Počerny
SC Stanovice
TJ Potůčky
TJ Pernink
TJ Karlovy Vary-Dvory
Sokol Hájek
Olympia Hroznětín B
KSNP Sedlec B
Baník Pila B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
2

1
1
2
3
2
2
5
4
2
2
4
2
1
3

Následující kolo:
TJ Děpoltovice – FK Verušičky 22.03. 2014 So 15:00 hod.
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3
4
4
4
5
5
3
4
6
6
5
8
9
8

47:23
69:51
58:35
46:39
42:28
42:34
33:27
46:36
34:38
33:61
21:25
31:45
25:53
22:54

28
25
23
21
20
20
20
19
17
17
16
11
10
9

FOTBALOVÁ VALENTINSKÁ ZÁBAVA
Se koná v sobotu 15.2.2014
ve Společenském domě

od 18,30 hodin
Děpoltovice

Hudba: DJ SLASH
Oldies disco

Vstupné: 60 Kč

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 15 – 20 týdnů.
Cena 149 -185 Kč/kus podle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze z našeho chovu! Prodej se uskuteční
V sobotu 15.března 2014 v 11,00 hod. v Děpoltovicích u obchodu
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 – 30 kč/kus
Případné bližší informace: Pondělí až pátek od 9,00 do 16,00 hod.
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
IČ 273 02 920, DIČ CZ 273 02 920

Svaz žen Děpoltovice
Vás zve srdečně na společné posezení k příležitosti oslavy

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Které se koná v pátek 7.3.2014 v 18,00 hodin
ve Společenském domě Děpoltovice
Hudba Toník Pech a jeho OLD BOYS – Občerstvení je zajištěné
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OPĚT JE TADY MASOPUST !
Masopust není církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže
jeho termín se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou,
která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou
pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle různá.
Masopustní neděle – 49 dní před Božím hodem velikonočním
Masopustní úterý – 47 dní před Božím hodem velikonočním
Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst, si každý
dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně i jídla a pití. Ne
nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíječek. Ostatně mrazivé počasí
pro ně bylo ideální a řezníci měli proto v tento čas nejvíce napilno.
V životě mnoha lidských generací hrál masopust důležitou úlohu jako zlomový
bod na rozhraní dvou ročních etap. Jednalo se o dobu poměrného hospodářského
klidu. Dokončovaly se ještě drobné práce z předešlého roku (draní peří, přástky,
mlácení obilí), ale zároveň se všichni připravovali na blížící se jaro.
Masopust je ve srovnání s ostatními zvláštní svátek. Možná proto, že se jej nikdy
nepodařilo přizpůsobit církevním předpisům. Oblíbily si ho všechny vrstvy
obyvatel, od nejchudších až po panovníky.
Ve městech i na venkově se od středověku organizovaly taneční zábavy a
průvody masek. Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi mnohem hlubší smysl
hospodářský. Tanec maškar s medvědem a koníčkem, nejoblíbenějšími maskami,
kterým byla přikládána plodonosná moc, měl přinést kromě plodnosti bohatou
úrodu na polích a prosperitu dobytka.
Průvody maškar obvykle neměly závazná pravidla. V každém kraji a někdy i
v každé vsi byly jiné. Uplatňovaly se dobové módní vlivy, venkov leccos převzal
z města i od sousedů z vedlejší vesnice. Pro všechny bylo ale společné, že průvod
masek zakončoval rozjásané období masopustu.
Poslední masopustní den, úterý před Popeleční středou, končíval pochováním
basy. Večer po obchůzce končíval stejně jako všechny masopustní dny muzikou a
tancem v hospodě. Tentokrát se však zábava neprotáhla až do rána. Ve
středověku se chodilo spát se západem slunce, v novověku samozřejmě později.
Masopust končil přesně o půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh. Často se ještě
pochovala basa, ať už skutečná nebo jako figurína, která se na nosítkách vynesla
ven a pohřbila na znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje.
Tím skončil čas masopustního veselí a nastalo období půstu, které trvalo
dlouhých 40 dnů. Věřící se během něho měli připravovat na největší křesťanský
svátek – Velikonoce.
Život se vrátil do klidných kolejí a na tanec, pití a hodování mohli lidé jen
vzpomínat.
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POJĎTE S NÁMI DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU!
Masopustní průvod se koná v sobotu 1.března 2014 v 15,00 hodin
se začátkem a koncem u Společenského domu.
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