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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
O jaké dotace v letošním roce žádáme
Dotace z programů Karlovarského kraje
Obec Děpoltovice v letošním roce 2022 podala celkem čtyři žádosti:
1) Program obnovy venkova – obec žádá o dotaci na opravy komunikací. První se
týká komunikace k penzionu Honoré v rekreační oblasti, která je v některých
místech v havarijním stavu, druhá se týká opravy části komunikace od mostu na
konec zahrady u domu č.p. 132. Každá obec může žádat o 250 tisíc Kč.
2) Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi – obec žádá o dotaci
na vypracování digitálního povodňového plánu. Celkové výdaje projektu jsou 116
765 Kč, požadovaná částka od Karlovarského kraje činí 93 412 Kč.
3) Program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského
kraje. Žádost byla podána na elektrocentrálu v celkové výši 80 000 Kč,
požadovaná částka od Karlovarského kraje činí 64 000 Kč.
4) Program podpory prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň.
V tomto programu žádáme o dotaci na údržbu zeleně v obci. Obec má
vypracovaný dendrologický posudek na lípu u bytového domu č.p. 116 a 117, na
lípu u bytového domu č.p. 122 a na stromořadí v parku u garáží. Podle tohoto
posudku je lípa u bytového domu č.p. 116 a 117 v havarijním stavu, je napadena
houbou a bude se muset pokácet. Na stejném místě bude vysazena nová lípa. U
lípy u bytového domu č.p. 122 dojde ke zdravotní prořezávce. V parku je
napadena olše a jasan. Stromy se také budou muset pokácet, u ostatních stromů
budou provedeny zdravotní řezy. Výše podpory je v tomto případě 70 %. Přesný
rozpočet nákladů zatím neznáme.
Dotace z Ministerstva životního prostředí, výzva
č.4/2021 – výsadba dřevin
Z této dotace budou vysazeny nové stromy před bytovým
domem č.p. 116 a 117. Smrčky se pokácí a budou zde vysazeny okrasné jablůňky, keře
a traviny. Další stromy budou vysazeny podél komunikace směrem na Karlovy Vary a
podél komunikace k hotelu Riviéra. Celkové náklady činí 200 000 Kč, výše podpory je
100 %.
Dotace z Ministerstva zemědělství
Dotace se bude v úspěšném případě čerpat na šetrné
technologie v lesním hospodářství, obnovu porostů a ochranu
porostů proti zvěři nebo kůrovci. Dále lze čerpat dotaci na
výchovu porostů do 40 let věku a jejich zajištění.
Budeme si přát, aby byly všechny podané žádosti kladně vyřízeny a schváleny. Obec by
tím z rozpočtu obce ušetřila téměř milion korun, a to už pro obec Děpoltovice není malá
částka!
Státní pozemkový úřad předal stavby obci Děpoltovice
Malou vodní nádrž s celkovými náklady 3 067 172 Kč a opravené polní cesty přes areál
Pegas s celkovými náklady 13 049 635 Kč předal obci Děpoltovice Státní pozemkový
úřad.
Děkujeme Státnímu pozemkovému úřadu za investice v rámci pozemkových úprav do
těchto staveb, které by nebyla obec Děpoltovice schopna ze svého rozpočtu realizovat
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Výzva k uzavření smlouvy o nájmu hrobových míst a úhradě nájmů z hrobových
míst na hřbitově v Děpoltovicích
Obec Děpoltovice provedla kontrolu nájmu hrobového místa a neuhrazených částek za
nájem hrobového místa na hřbitově v Děpoltovicích.
Obec Děpoltovice vyzývá ty, kteří nemají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa
či zaplacený nájem z hrobového místa, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do 31.
října 2022.
Obecní knihovna Děpoltovice – skóre dospělí - děti 100:0!
Statistický výkaz od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovacím období: 36
Počet návštěvníků: 332, z toho registrační poplatek zaplatilo: 0
Počet výpůjček celkem
Počet výpůjček knih
Počet výpůjček periodik
Počet výpůjček ostatních

698 – z toho prolongací 27
684, tj. 97,99 % z celkového počtu
14, tj. 2,01 % z celkového počtu
0, tj. 0,00 % z celkového počtu

Počet výpůjček na 1 návštěvníka: 2,10, vyřízených rezervací 73, registrovaných
informací 0.
Složení výpůjček podle tematického zaměření (pouze knihy)
druh
počet
% z celku
% skupiny
Beletrie půjčená dospělým
590
84,53
86,26
Naučná literatura dospělým
94
13,47
13,74
Celkem půjčeno dospělým
684
97,99
100,00
Beletrie půjčená dětem
0
0,00
0,00
Naučná literatura dětem
0
0,00
0,00
Celkem půjčeno dětem
0
0,00
100,00
Částka vybraná za registrace ve sledovacím období: 0,00 Kč
Částka vybraná za upomínky ve sledovacím období: 210 Kč
Aktivity založené na mezigeneračním dialogu a soužití občanů v obci Děpoltovice
Ve spolupráci s MAS Krušné hory, o.p.s. sbíráme informace od občanů, jaké aktivity by
měli obce pro občany pořádat.
Chtěli bychom Vás proto tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Odevzdané
dotazníky vyhodnotíme a společně s MAS Krušné hory, o.p.s. vymyslíme projekt, který
by byl zajímavý a do kterého by se občané obcí zapojili.
Dotazník, prosím, vyplňte a odevzdejte do schránky OÚ u vstupu do Společenského
domu, nebo zašlete e-mailem info@obecdepoltovice.cz. Pokud Vám dotazník nebyl
doručen, najdete ho na webových stránkách obce, nebo si ho můžete vyzvednout
v kanceláři referentky OÚ. Děkujeme Vám za vyplnění a odevzdání dotazníků.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Odpady jsou problém
Hlavním problémem a jedním z hlavních témat pro obce a města jsou odpady. Od roku
2030 bude v EU platit zákaz skladování a odpadové hospodářství se bude muset
zefektivnit tak, aby se odpad co nejvíce recykloval a do spaloven se dostala jen
zbytková část odpadu.
Pro občany by to mělo znamenat, že čím více budou třídit, tím méně budou platit. Obce
a města řeší stoupající náklady za komunální odpad, řeší jejich svoz a mění vyhlášky.
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Do budoucna by měl být komunální odpad z obce vyvážen 1x za 14 dní. Tuto variantu
řešení stále promýšlíme. Prvním termínem pro svoz odpadu 1x za 14 dní bude květen
až září 2022. Jedná se o období, kdy se v rodinných domech netopí a tím pádem by
mělo být vyprodukováno méně komunálního odpadu. Obec by tak nemusela přistoupit
k dalšímu navyšování cen za tyto služby. O přesném termínu vás budeme včas
informovat.
V okolních obcích a městech přistoupili k platbě za vyvezené litry nebo kila odpadu u
nemovitostí. Každý vlastník tak uzavře s obcí smlouvu, kde je dané, jak často a v jakém
objemu bude jeho vývoz zajištěn. Podle toho pak občané platí.
V naší obci stále řešíme problémy v rekreační oblasti. Je zde stále více celoročně
bydlících majitelů chat, kteří však
nejsou
v obci
přihlášeni
k trvalému pobytu, a tím pádem
obec
nemůže
požadovat
úlevu při skládkování. Do úlevy
jsou
započítávány pouze
občané s trvalým pobytem. Objem
odpadů z rekreační oblasti
rovněž zkresluje statistický údaj
hmotnosti na občana obce.
Okolní obce mají v průměru údaje kolem 300 kg/občan/rok a naše obec se stále drží ve
vysokých číslech, téměř 600 kg/občan/rok. Proto znovu žádám hlavně občany
z rekreačních oblastí, aby odpady důsledně třídili a do nádob určených pro komunální
odpad vhazovali pouze odpad, který již nelze vytřídit. Při pravidelných obchůzkách
zjišťuji, že nejhůře je na tom rekreační oblast kolem hotelu Riviéra.. Stanoviště „u trafa“
je monitorováno a opakovaně jsou zde odkládány odpady, které by měly být odvezeny
do sběrného dvora, nebo ukládány do nádob s tříděným odpadem.
Dalšími kroky ke snížení odpadu v naší obci bylo pořízení kompostérů a kontejneru na
textil. Ten je umístěn na fotbalovém hřišti. Do tohoto kompostéru vkládejte věci – obuv a
textil v igelitovém obalu. Vše by mělo být čisté.
Obec má ještě 18 kompostérů, kdo si je nevyzvedl, má ještě šanci. Kompostéry je
možné vyzvednout v úředních dnech v kanceláři referentky.
Štěpánka Luxíková - starostka
Jak jsme se vypořádali s odpady v roce 2021
Komunální odpad
V loňském roce bylo svozovými firmami odvezeno a uloženo na řízených skládkách
232,07 t odpadu, z toho 232,07 t směsného komunálního odpadu, 0,340 t objemného
odpadu, 0,128 t nebezpečného odpadu, 33,840 t biologického odpadu, 112 ks
pneumatik a 28 ks elektrospotřebičů a textilu určeného k recyklaci 0,100 t.
Potěšující je to, že se jedná o pokles hmotnosti komunálního odpadu oproti roku 2020 o
62,833 t.
Za tento odpad zaplatila obec celkem 930 703 Kč a příjmy z poplatků od občanů a
rekreantů činily 377 000 Kč.
Separovaný odpad za rok 2021
papír

sklo

plasty

11,588 t

10,816 t

10,650 t

nápojový
karton
0,426 t

kovové
obaly
0,594 t

celkem
34,074 t

V porovnání s rokem 2020 se zvýšila hmotnost separovaného odpadu z obce o 9,588 t
(bez biologického odpadu).
Za pronájem nádob zaplatila obec 214 654 Kč a na odměnách od firmy EKO-KOM
získala za rok 2021 celkem 118 767 Kč. Z toho je patrno, že třídit odpady se vyplácí.
Stále je to však málo – tříděný odpad činí 12,80 % z celkového odpadu obce. Čím více
odpadů vytřídíme, tím více získáme na odměnách! Záleží na nás všech.
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STRÁNKY HASIČŮ
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020 se konala ve středu
29. prosince 2021, neboť v termínech pro ni určenou nebylo možné z
pandemických důvodů a omezujících opatření tuto Valnou hromadu konat.
Na programu Valné hromady bylo zhodnocení činnosti za rok 2020, zpráva o
hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v roce 2020 a diskuze k činnosti této
dobrovolné organizace.
Bylo konstatováno, že v oblasti represe členové JSDH svojí úlohu splnili, ve
společenských a kulturních aktivitách došlo k výraznému útlumu činnosti s důvodů
omezení pandemií.
Z diskuze pak vyplynulo, že členové represivní složky Sboru dobrovolných hasičů
stárnou a je nutné členskou základnu v této oblasti posílit o mladší členy.
Obracíme se proto na všechny, kteří by měli zájem stát se členy Sboru
dobrovolných hasičů Děpoltovice a mohli by posílit jednotku SDH, aby se
přihlásili u pana místostarosty, který jim podá podrobnější informace.
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021 se konala v pátek 28. ledna
2022
od 17:00 hodin ve Společenském domě Děpoltovice.
Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021
4. Zpráva revizora
5. Volba nového výboru vč. revizora
6. Diskuze
7. Výsledek volby
8. Usnesení a závěr
Pro malou účast vlivem nemocí byla část volby uskutečněna on line.
Na schůzce nově zvoleného výboru dne 23. února 2022 byly rozděleny funkce ve
výboru takto:
starosta
Josef Juričič ml.
velitel
Jiří Štikar
jednatel
Jaroslav Kareš
velitel jednotky obce
Milan Trefil
hospodář
Pavel Hnízdil
org. referent sboru
Josef Juričič st.
revizor
Ladislav Valeš
To by se dnes již nemohlo stát
Obrovský požár! Na místě zásahu jsou požární sbory z širokého okolí. Žár je ale tak
veliký, že hasiči ani nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli použít stříkačky.
Najednou projede mezi nimi staré hasičské auto s dobrovolnými hasiči, vyskáčou ven
ve vražedném žáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později jsou
vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněžní odměny se starosta ptá, co s penězi
udělají. Hasiči se usmějí a sborově hlásí: „Nejdřív necháme opravit brzdy !!!“
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STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Tabulka po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TJ Děpoltovice
TJ Olympie Hroznětín B
TJ Sokol Sadov
TJ Baník Svatava B
FK Nová Role B
TJ Sokol Hájek
FK Ajax Kolová B
SC Stanovice
FC Nové Hamry
SK Kyselka
TJ Sokol Chyše B
TJ Slávia Krásné Údolí
TJ Budoucnost Otročín
TJ RZ Abertamy
TJ Počerny

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
10
8
8
7
8
7
7
6
3
3
3
3
1

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

1
3
4
4
6
4
6
6
6
8
9
9
9
11
11

69:22
56:32
46:29
38:29
60:32
44:32
44:41
35:34
33:34
43:39
37:52
17:42
21:47
14:52
19:49

37
33
30
25
24
24
24
22
22
18
11
11
11
9
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Karlovy Vary 2021 A2A – III. Třída – jarní část
29. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
30. kolo
27. kolo
28. kolo

TJ Děpoltovice – TJ Sokol Chyše B
TJ Děpoltovice – TJ Olympie Hroznětín
SK Kyselka – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry
TJ Budoucnost Otročín – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SC Stanovice
TJ Baník Svatava B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Počerny
TJ Děpoltovice – TJ RZ Abertamy
TJ Slávia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Hájek
FK Ajax Kolová B – TJ Děpoltovice
FK Nová Role B – TJ Děpoltovice
(TJ Děpoltovice volno)
TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice

Ne 29.03.2022 12:00 hod.
Ne 27.03.2022 12:00 hod.
So 02.04.2022 13:30 hod.
Ne 10.04.2022 13:30 hod.
Ne 17.04.2022 14:00 hod.
Ne 24.04.2022 14:00 hod.
So 30.04.2022 17:00 hod.
Ne 08.05.2022 14:00 hod.
Ne 15.05.2022 14:00 hod.
So 21.05.2022 14:00 hod.
Ne 29.05.2022 14:00 hod.
So 04.06.2022 17:00 hod.
St 08.06.2022 18:00 hod.
So 18.06.2022 17:00 hod.

CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Nejdek – kostel svatého Martina
Kostel svatého Martina je římskokatolický neorientovaný farní kostel. Jedná se o
typickou ukázku rustikální barokní architektury. Od roku 1964 je kostel chráněn jako
kulturní památka.
V bezprostřední blízkosti kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1710 a
barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1717. Obě sochařská díla jsou
rovněž památkově chráněna.
Současnému kostelu předcházel gotický kostel, který nechal postavit Petr Plik někdy
v letech 1341-1354. Ve velkém lenním listu Petra Plika od Jana Lucemburského ze dne
20 září 1341 není ani přes velmi podrobný výčet všeho majetku, žádná zmínka o
kostelu. Píše se jen o hradu Neudek. V tzv. Erekčních knihách (Libri erectionum)
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pražské arcidiecéze z 24. Července 1354 se naproti tomu praví o ustavení faráře, což
předpokládá existenci farnosti. Tu
tvořil hrad Nejdek a
okolní osady, město Nejdek tehdy
ještě neexistovalo, byla
to pouhá hornická osada. O živobytí
nejdeckých horníků se
staraly vesnice Suchá a Heřmanov,
obě uvedené v roce
1341. Protože nejdecký farní kostel
již roku 1354 existoval,
avšak v roce 1341 ještě není
zmiňován, lze dovodit,
že byl vybudován v letech 13411354.
Kostel později přestavěli a zvětšili
Šlikové,
kteří
drželi
nejdecké panství v rozmezí let 1446-1602. V nejstarších dobách byl u kostela hřbitov, již
před rokem 1600 přemístěn na nové místo. O existenci starého hřbitova svědčí nález
četných kosterních pozůstatků při pracích na vodovodu roku 1909.
Stará listina faráře Kirchnera uvádí, že roku 1513 byl vnitřek kostela obnoven a na strop
zapsán letopočet 1513. Církevní záznamy byly v letech 1562-1624 vedeny výhradně
evangelickými pastory. Poté, co byl evangelický farář Valentýn Lȍw z Adorfu v roce
1624 vyhnán císařskými vojáky, byly křty a všechny farní úkony po dva roky
vykonávány střídavě učitelem, porodní bábou, děkanem z Lokte a farářem z Chodova.
Toto provizorium skončilo, až když loketský děkan dosadil nejprve faráře Leonarda
Lȍfflera a dne 9. Listopadu 1627 faráře Jiřího Brauna. Po saském vpádu roku 1631
musel farář Braun uprchnout a uvolnit místo evangelickému pastoru Zachariáši Adlerovi.
Vrátil se však 11. Srpna 1632 poté, co císařské pluky Sasy znovu vytlačily. Brzy na to
však zemřel, pravděpodobně v prosinci na mor, který zde tehdy řádil.
V letech 1641 až 1661 byl farářem páter Jiří Lanka, cisterciák z Plas. Ten se zde
zpočátku zdržoval jen občas, od roku 1648 zůstal v Nejdku trvale. Na jeho podnět byl
v roce 1648 zakoupen z církevních prostředků dům nad kostelem i se zahradou a
zřízena v něm církevní škola. V době jeho působení byl roku 1656 pořízen velký zvon
od manželky hraběte Humprechta Černína. Jan Jakub Langer, který zde byl farářem od
roku 1708 do roku 1733, založil roku 1709 škapulířové bratrstvo a postaral se o obnovu
farního kostela. Ta se provedla roku 1711, kdy byl kostel nově zastřešen šindeli. Roku
1726 byla z církevních prostředků znovu postavena fara, která hrozila zřícením.
K nejdecké faře patřily také čtyři kaple. První byla Křížová kaple na starém hřbitově,
druhou nemocniční kaple, třetí zámecká kaple. Tou poslední byla kaplička na Boží
louce, v místech, kde je dnes Bernovský rybník. K poslední zásadní přestavbě kostela
do současné podoby došlo v letech 1755-1756, při které byl kostel o více než polovinu
zvětšen. Byl změněn půdorys i orientace kostela. Původní orientace hlavního oltáře
směřující k východu se změnila na severovýchodní.
Loď kostela je plochostropá, nachází se v ní patrová kruchta. Do lodi byl umístěn
renesanční náhrobník s nečitelným nápisem. Patrně se jedná o hraběte Kryštofa Šlika,
pohřbeného v kryptě kostela roku 1578.
Na kůru jsou varhany, které byly postaveny roku 1778. V roce 1906 byla jejich
mechanická vyměněna, přičemž hlasové rejstříky a celý prospekt (skříň) byly použity ze
starých varhan.
Z doby přestavby v letech 1755-1756 pochází převážná část vnitřního rokokového
zařízení kostela.
U hlavního oltáře stojí sochy Mojžíše, Melchisedecha, Arona a Davida. Obraz na oltáři
představuje Abraháma při obětování Izáka a nad ním malý obraz svatého Martina.
Tento oltář byl kolem roku 1779 přivezen z Prahy ze zrušeného kláštera servitů na
Starém Městě. V presbytáři byly vedle hlavního oltáře dva postranní oltáře. Jeden
pocházel z bývalé nejdecké nemocnice a byl vybaven obrazem Korunování Panny
Marie. Druhým byl oltář Srdce Ježíšova. Tyto dva oltáře již v kostele nejsou, byly
odstraněny po druhé světové válce. Hlavní oltář je zasvěcen svatému Martinovi. Boční
oltáře jsou bohatě zdobené řezbářskými pracemi. Na levé straně kostela stojí dnes
boční oltář Panny Marie Bolestné, původně se sochami svatého Jáchyma a svaté Anny,
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nyní jsou na jejich místě sochy svatého Ignáce a Františka Xavera. Na protější straně je
oltář svatého Jana z Nepomuku se sochami svaté Ludmily a svatého Víta.
Wikipedie
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Rozhledna Cibulka
Cibulka je rozhledna nacházející se na Šibeničním vrchu
(kóta 666 m n.m.), na jeho východním vrcholu 656 m. n. m.,
v Krušných horách (Klínovecké pahorkatině). Stojí asi 920
m jižně od kostela sv. Archanděla Michaela v Oloví.
Rozhledna je volně přístupná po celý rok.
Původně stála rozhledna na Boučském vrchu asi 1,5 km
východně od dnešní stavby. Nechal ji tam vybudovat majitel Svatavských přádelen
Josef Schmieger. Ten se slavnostního otevření v roce 1896 nedožil a rozhledna chátrala
až do doby, než zchátralou rozhlednu v roce 1913 odkoupil Okrašlovací spolek města
Oloví. Rozhledna byla rozebrána a přemístěna na Šibeniční vrch. K úplnému zničení
rozhledny došlo za druhé světové války. V roce 2011 se začal realizovat projekt na
obnovení rozhledny. Slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo 31. srpna 2014.
Rozhledna byla navržena jako ocelová konstrukce tvořená nosníky z uzavřených
obdélníkových profilů, které jsou v horizontální rovině spojeny kruhovými prstenci.
Celková hmotnost činí 31 250 kg. Základový blok je železobetonový.
Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny. První plošina je ve výšce 4,29 m a druhá ve
výšce 25,15 m nad terénem. Na vyhlídkové plošiny vede centrální spirálové schodiště.
Střešní konstrukce rozhledny je kuželová.
Nejpohodlnější přístup k rozhledně je po dobře upravené, nejprve polní, později lesní
šotolinové cestě, odbočující ze silnice z Krajkové do Studence. Trasa začíná u
odbočení ze silnice, necelý kilometr za vesnicí Libnov. Trasa jen mírně stoupá až
k hlavnímu vrcholu Šibeničního vrchu s lesní Černou kapličkou. Odtud již trasa kopíruje
modře značenou naučnou stezku orientovanou na historii hornictví v Oloví. Délka trasy
je 2,1 km. V roce 2015 byla vyznačena nová žlutá turistická stezka z Oloví. Tato
nejkratší trasa začíná u kostela sv. Archanděla Michaela na náměstí v Horním Oloví.
Její délka je 1,2 km s převýšením cca 140 m. K rozhledně je rovněž přístup z náměstí
v Horním Oloví po naučné hornické stezce. Délka trasy je 1,7 km.
Z rozhledny je výhled všemi směry. Severním směrem je vidět město Oloví, hřebeny
Krušných hor a německý Klingenthal, východním směrem Boučský vrch kde stála
původní rozhledna. Jihovýchodním až jižním směrem je vidět Sokolovská pánev a
město Sokolov, v pozadí kopce Slavkovského lesa, západním směrem nejzápadnější
část Krušných hor a Smrčiny se Zelenou horou (kóta 641 m n. m.)
Rozhledna Diana
Roku 1909 byl odsouhlasen projekt na výstavbu lanové dráhy a rozhledny.
Realizací byl pověřen stavitel Fousek. Stavba lanovky byla dokončena 5.
srpna 1912.
S výstavbou rozhledny bylo započato v roce 1913, náklady činily 110 tisíc
korun. Dne 27. května 1914 byla rozhledna slavnostně otevřena. Již od
počátku byla vybavena elektrickou zdviží, která byla rekonstruována
naposledy roku 1998. Za první republiky nesla jméno Hanse Kudlicha,
rakouského revolucionáře, který roku 1848 emigroval do USA. Po roce 1945 nesla
krátce název Benešova rozhledna. Nad kamenným podstavcem čtyřboké věže spočívá
cihlová nástavba, zakončená dřevěným vyhlídkovým ochozem.
Do roku 1965 používala lanová dráha otevřené vozy. Po přerušení provozu v roce 1981
byl provoz znovu obnoven roku 1988.
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Celková výška rozhledny je 40 metrů, ochoz je ve výšce 35 metrů. Při výstupu je zdolat
150 schodů, lze ale využít výtah pro 8 osob. Namísto verandy výletní restaurace u
rozhledny byl v květnu 2015 otevřen Motýlí dům.
Na rozhlednu se lze dopravit lanovkou, jejíž nástupní stanice je v Mariánské ulici, cílová
poblíž rozhledny. Délka lanovky je 453 metrů, převýšení 167 metrů. Pěšky lze z města
vystoupat po modré turistické značce či po četných lázeňských cestách. Rozhledna je
přístupná po celý rok.
Z rozhledny je výhled na město Karlovy Vary, zejména lázeňskou část a údolí řek Ohře
a Teplé. Od severu k jihu lze dále spatřit Plešivec, Klínovec, Doupovské hory, Goethovu
rozhlednu, Aberg (Doupovská hora), Slavkovský les, Smrčiny, Krušné hory.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O půlnoční mši
S tkalcem na Andělské Hoře se osud nemazlil, čím víc měl dětí, tím menší měl výdělky.
Nakonec mu zbyl jen domek plný dluhů, početná rodina, tkalcovský stav a dětinský
kmotr, který vesele prohlašoval, že se tkadlec narodil v neděli, proto je nedělňátko a
takoví lidé že mají v životě štěstí. To štěstí je samozřejmě potká v neděli. Tkadlec tedy
přes týden čekal na zakázku a v neděli čekal na štěstí. Oboje se nedostavovalo.
Štěstí k nám netrefí, řekla mu jednou žena, musíš mu jít naproti. Kmotr dodal, že musí
vyrazit v neděli, to že je úspěch zcela jistý. Jako by štěstí lítalo celou neděli po lese a
třáslo se na to, až je někdo potká. Tkadlec se tedy vydal na svátek Marie Panny
k ženiným příbuzným do Ostrova. Jsou to hodní příbuzní, zdůraznila žena, a bohatí.
Kdyby ti náhodou nemohli půjčit peníze, přines aspoň pár vajec a trochu mlíka.
Z Andělské Hory do Ostrova je kus cesty, navíc přes řeku. Urousaný tkadlec dorazil
k příbuzným v pozdním dopoledni. Hodní příbuzní jej přivítali jásotem, že už jsou po
obědě, a potom dlouhé hodiny jej přesvědčovali, že nemají v domě ani groš, a co se
týče mléka a vajec, že jim kráva sežrala všechny vejce a chcípla. Když se blížil čas
večeře, pohostinně vytlačili tkalce před vrátka. Protože se pořád neměl k odchodu,
dovádivý synek hodných příbuzných na něj jakoby náhodou pustil psa.
Za soumraku se vracel domů, pořád doufal, že někde potká štěstí, a jak se rozhlížel,
sešel z pěšiny. Chvíli čachtal v mokřaviskách kolem Ostrova, zaplétal se do rákosí, a
teprv když stanul po kolena v rybníce, počal se starat kudy dál. K Ohři dorazil před
půlnocí, poblíže Sovích skal přebrodil řeku a vkročil do hlubokých roklí u Šemnice.
Neviděl tu na krok, měsíční záři překryly větve stromů. Byl tak unaven, že se ani
nezmohl na strach.
V nejčernější rokli narazil na balvan ozářený měsícem. Vypadalo to divně, teprve teď se
začal bát. Bál se ještě víc, když si balvan prohlédl: podobal se oltáři a tkadlec o něm
slýchal vyprávět, vždycky šeptem.
V tu chvíli ale dostal takový hlad, že jej strach přešel. Nohy se mu roztřásly slabostí. A
zíval, div balvan nespolkl. Ať je to jak chce, řekl si, musím si odpočinout. Kámen se
podobá oltáři, oltář je svatá věc, tak se mu nemůže nic stát, i když se téhle rokli říká
Čertova díra. S touto zbožnou myšlenkou usnul.
Probudilo ho vrzání a klapot koňských kopyt. V rozespání se domníval, že je ráno a že
mu kolem domku jede soused na pole. Otevřel oči, zakňučel hrůzou a zavrtal se do trní.
K oltáři se přiblížil kůň, v sedle se nenuceně houpal kostlivec. Podle erbu na plášti a
podle majestátního vzezření poznal tkadlec, že kostlivec je šlechtic.
Hrůzy však nebylo konce. Za šlechticem se vyhoupl ze tmy ještě jeden kůň, rovněž
s kostlivcem na hřbetě. Druhá kostra byla zachumlána v plášti a koukaly z ní jen oční
důlky. Na rozdíl od šlechtice seděla v sedle pokorně, jako sedávají kněží. S ohlušujícím
chrastěním sešplhaly přízraky z koní, kněz poklekl ke kamennému oltáři a počal ponuře
mumlat. Šlechtic pobíhal kolem něj, poklekal, vstával a cinkal na hrudní koš, občas řekl
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„amen“. Jeho pokorné brumlání se mísilo s cvakotem tkalcových zubů, půlnoční les
praskal a šuměl, měsíční světlo hrálo strašidlům na lícních kostech.
V jasné chvilce napadlo tkalce, že se noční bytosti zahánějí modlením. Na třetí pokus
se mu podařilo sepnout roztřesené ruce a pokusil se o modlitbu, jenže ho žádná
nenapadla. Po chvíli zjistil, že modlitby, na které si nemůže vzpomenout, splývají bez
potíží z bílých čelistí kněze. Já hlupák, praštil se za ucho, neboť se hrůzou nestrefil do
čela, vždyť oni slouží mši! A kdo se modlí, není pekelná bytost, nýbrž bytost dobrotivá. A
dobrotivá bytost, která o půlnoci straší v lese poutníky, je zcela určitě bytost zakletá.
A tak se tkadlec počal drkotavě modlit po svém, pane na nebesích, šeptal, dej, ať se
nebojím, ať mi ti dva nic neudělají, jakož i ať mě nevystraší k smrti. Na štěstí se
vykašlu, hlavně ať to tady dobře dopadne. V hrůze se modlil pořád hlasitěji, kostlivcům
už to bylo divné a obrátili se k trní. Trní sebou házelo jak v divém větru, praštělo
v kořenech, vycházel z něj pronikavý zápach člověčiny a hlasité úpění: Pane na
nebesích, slituj se nad těmito nešťastníky, jestliže něco vyvedli, tak jim to skrze svoji
lásku odpusť, dyť voni to možná ani tak nemysleli. Podívej, jak se tady k tobě hezky
modlí, podle toho, jak vypadají, už sem takhle jezdí asi dlouho, tak to by ti mohlo stačit
a dej jim odpočinutí věčné, amen. Jestli bys, panebože, dovolil, tak já ti něco navrhnu:
Já prodám tkalcovskej stav a za ty peníze dám sloužit mši za tyhle dva nešťastníky. Já
už se nějak protluču, protože jsem živej, a ty jsi, bože, vševědoucí, ty víš, že to myslím
dovopravdy.
V tu chvíli se počala dít hrůza věcí. V hlubinách rokle zaznělo zuřivé zavytí. Byl to výkřik
ďáblův, který zásluhou tkalcovy modlitby přišel o své potěšení. Současně se kostlivecšlechtic obrátil od oltáře a pravil: „Zaplatiž ti to Pánbuh, tkadlečku.“ Pak cosi luplo a
šlechtic se rozpadl na prach.
Kněz ještě chvíli vydržel a rychle sdělil do trní, že je tkadlec jejich osvoboditelem. Že
šlechtický kostlivec byl za svého života pánem na Andělské Hoře, že byl široko daleko
proslaven svými zlotřilostmi a on, hradní kaplan, mu v nich pomáhal. Že jejich největší
zlotřilostí bylo pak přepadení mnišského průvodu, který vezl do mariánského kláštera
zlatý poklad.
Mnichové byli krutě povražděni a
poklad uschoval hradní pán
s kaplanem tady pod kámen. Vzápětí
však byli několika opozdilými
mnichy spravedlivě pobiti. Za trest
pak museli každé půlnoci o
svátku Marie Panny sloužit mši na
místě své nečestné smrti,
dokud se za ně nepomodlí poctivá
duše. Což se právě stalo, jektal
kaplan, proto, dobrý muži, zlatý
poklad, jenž se nachází pod
balvanem, odevzdej klášteru, zlaté peníze si nech a užij jich ve zdraví. Kaplan se
odmlčel, zase to luplo a tkadlec v úžasu koukal na prázdné místo.
Připotácel se domů, žena s kmotrem mu vyhubovali, že je budižkničemu, leč tkadlec se
usmíval. Vzbudil děti, rozdal jim motyčky, krompáče a lopaty a vyrazil s nimi do lesa.
Štěstí přišlo pozdě, ale přece. Bylo pondělí.
Vrátili se s těžkou bednou a pytlem plným peněz. Za peníze si koupili nový dům, vůz a
pár koní, na vůz naložili bednu a odvezli ji do kláštera. Vděční mnichové si pak nechali
od tkalce tkát látky na mnišské kutny, takže měl až do smrti o práci postaráno.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
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Masopustní průvod obcí se vydařil, děkujeme hospodyňkám za občerstvení.

11. března oslava MDŽ
Srdečně zveme všechny ženy na posezení při kávě a zákusku od 17:00 hodin ve
Společenském domě Děpoltovice
Jak a kdy vznikl Mezinárodní den žen? Demonstrace žen na konci
zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud
tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za volební
právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl
poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první
mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila
německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez
určení pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, RakouskoUhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Pevné
datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.
Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké
demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se
konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu
kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a
feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek.
Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

PRODEJ UZENIN A KVĚTIN
se, uskuteční v sobotu 2. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin na parkovišti
Společenského domu Děpoltovice

8. dubna 2022

od 17:00 hod. se koná schůzka žen ve Společenském domě..
Téma? Cvičení. Na schůzce bude přítomna instruktorka jógy, paní Kamila Vomastová.
Instruktorka jógy se představuje
Jmenuji se Kamila Vomastová, kromě instruktorky jógy je mým povoláním zdravotní
sestra. Pracuji z části v Alzheimer domově a řadu let jsem pracovala jako zdravotní
sestra v oblasti intenzivní péče v oboru anestézie. Také jsem přednášela na ZŠ první
pomoc a setkávání s dětmi mě vždy nesmírně obohatí. Hraji na kytaru, ráda zpívám, čtu
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a sportuji. Mé srdce mě táhne čím dál více k praktikování lekcí jógy, jak pro děti,
dospělé, nebo seniory.
Lekce mají svá specifika a úžasné na tom celém je to, že jóga není soutěživá, učíme se
díky ní různým jednoduchým technikám, jak rozumět sami sobě, soustředit pozornost
k naší duši i k našemu tělu. Jógu cvičím již 11 let a sama na sobě jsem pocítila její
báječné účinky.
Přijďte si zacvičit a spolu se mnou protáhneme celé tělo, zklidníme mysl a obdarujeme
se příjemným setkáním lidských bytostí. Moc se na Vás, obyvatelé obce Děpoltovice
těším.
Co si potřebujeme vzít na lekci: jógomatku (karimatku), pohodlné oblečení, deku na
závěrečnou relaxaci. Cvičí se v ponožkách nebo naboso.
Co potřebují děti: jógomatku, pohodlné oblečení, popřípadě svého plyšového kamaráda
nebo oblíbený polštářek.

HASIČI DĚPOLTOVICE
pořádají v sobotu 19.3.2022 od 20:00 hod. ve Společenském sále

JOSEFSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
Hraje Fernetic
Vstupné 100 Kč
Bohatá tombola

Projekt s názvem

„POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU“
subjektu Jiří Kubernát (IČO: 48374156; sídlo Děpoltovice 12, 362 25 Děpoltovice)
je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v operaci 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a to
konkrétně skrz MAS Krušné hory, o.p.s.
Cílem projektu je pořízení nového automobilu kat. N1, který bude úspornější,
ekologičtější a spolehlivější.
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