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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Léto budiž pochváleno
To letošní léto, jakoby chtělo všem ukázat, co dokáže
globální oteplování. Zdá se, že nebudeme na zahrádkách
pěstovat ředkvičky, salát a okurky, ale melouny. Bude se
tady dařit pomerančům, olivám a dalšímu jižnímu ovoci.
To by nebylo tak zlé, ale co to bude dělat s námi? Vyrostli
jsme a někteří z nás zestárli v mírném pásmu a teď tohle!
Meteorologové předpovídají, že i další dny mají být teplotně nadnormálních. To už si
nedovedu ani představit. Nejsem odborník na lidský organizmus a nechci se pouštět
do vědeckých debat. Ale vím, jak to cítím já. Moje tělo volá po vodě a chládku!!! Kde
ho ale vzít? Venku třicítky, dům rozehřátý tak, že ani v noci není k usnutí. Asi
začneme budovat klimatizace a my co nemáme ještě bazén na zahradě, abychom si
jej vybírali – nabídek je víc než dost.
V poslední době léto velice špatně snáším. Tohle už ale není jen teplo, to je hotová
výheň. Dětem na koupališti se to asi líbí, nám starším už jde skoro o život a těch, co
musí i přes léto pracovat je mi upřímně líto. V tom vedru pracovat na plný pecky je
nezáviděníhodné. Věřme, že to ještě není natrvalo a že příště přijde léto, o němž se
bude dát říct:
„Léto budiž pochváleno“
Ukončení distribuce týdeníku 5plus2 na našem odběrném místě
V průběhu 2.pololetí 2019 proběhne rozsáhlá obměna distribuční sítě týdeníku
5plus2 čtenářům která se dotkne našeho distribučního místa.
Ve vybraných oblastech bude posilován počet distribučních míst a jejich náklad,
jinde bude rušen. Z tohoto důvodu nebude bohužel týdeník 5plus 2 u nás nadále
distribuován. Závoz bude zrušen od 1. 7. 2019.
Oprava místní komunikace
V pondělí 1. 7. 2019 bylo provedeno vyhodnocení cenových nabídek pro realizaci
zakázky na opravu další části místní komunikace z Mezirolí do rekreační oblasti.
Na základě cenové nabídky při účasti čtyř firem byla vybrána firma STRABAG a.s.,
která nabídla nejnižší cenu 2 021 789,44 Kč (2 446 365,22 Kč s DPH). Oprava dle
návrhu smlouvy se uskuteční v měsících září a října 2019.
Na opravu místní komunikace jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
v rámci „Programu obnovy venkova“ ve výši 222 590 Kč.
Hluk o svátcích a v neděli
Pro stále opakující se nešvary jednotlivců vůči Obecně závazné
vyhlášce č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
znovu připomínáme, že v čl. 7, ochrana před hlukem je uvedeno,
že ve správním obvodu obce je zakázáno provádět činnosti a
práce s použitím hlučných strojů a zařízení v době státem uznaných svátků a
v neděli.
Snažme se přeorganizovat si tyto práce tak, abychom hlučnější část prací (sekání
trávy, řezání dřeva apod.) prováděli v první části víkendu, tedy v sobotu, a neděle a
svátky byly klidem pro všechny, kteří si chtějí před nastávajícími pracovními dny
opravdu odpočinout.
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Změna firmy svozu a odstranění komunálního odpadu od července roku 2019
firma, která bude každý čtvrtek zajišťovat svoz
směsného komunálního odpadu
Provozní doba sběrného dvora Nejdek pro občany obcí Děpoltovice a Nivy:
Po
6:00 – 14:30 hod.
Út
6:00 – 14:30 hod.
St
6:00 – 18:00 hod.
Čt
6:00 – 14:30 hod.
Pá
6:00 – 14:30 hod.
So
8:00 – 12:00 hod.
Žijeme v době plastové
Člověk si to v běžném životě neuvědomí, ale je to tak, jsme obklopeni plasty.
Vezměme si například jeden z nejčastějších typů plastů, umělá vlákna. První z nich
– nylon – byl poprvé připraven teprve v roce 1935. A dnes máme z vláken
vyrobených z plastů prakticky
všechno oblečení (i v bavlněném
tričku je bohužel často aspoň
příměs plastového vlákna).
Ještě donedávna se plastům
říkalo „umělé hmoty“. Jejich výrobci
tím chtěli naznačit, že jde o
něco zcela speciálního, co vytvořil
člověk. Pravda, od té doby se
náš postoj změnil – teď už by nikdo
nezabodoval upozorněním na
to, že umělé je lepší – dnes naopak
dáváme přednost přírodním materiálům. Nicméně bez plastů by náš svět nebyl
takový, jaký ho známe.
Z plastů se vyrábí věci běžné spotřeby – plastový zahradní nábytek, potřeby do
domácnosti, jako jsou odpadkové koše, různé mísy a podnosy, jsou z nich takřka
všechny hračky pro děti, koberce a ostatní podlahové krytiny, čalounění nábytku,
potrubí a obaly kabelů, rámy oken a další desítky předmětů kolem nás. I v každém
automobilu je značné množství plastů.
Proč plasty recyklovat
Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa – to je typický neobnovitelný zdroj.
Draze ji nakupujeme v zahraničí a pak zpracováváme v rafineriích, které životnímu
prostředí zrovna neprospívají. Když recyklujeme výrobky z ropy (tedy zejména
plasty), přispíváme k tomu, aby se nemusely tolik těžit neobnovitelné zdroje, jež
neumíme nahradit. Pro moderního člověka by proto mělo být samozřejmostí, že
když už výrobek z plastu použije, bude se snažit využít ho maximálně nebo
opakovaně a pak ho předá k recyklaci.
Dalším velkým důvodem je to, že plasty jsou skoro nezničitelné. Jsou lehké, inertní,
odolné, pružné, odolávají vodě i slunci, UV záření i mechanickému poškození.
Všechny tyto vlastnosti jsou u výrobku výhodou, a díky nim se plastové výrobky tak
rozšířily.
Když však má tyto vlastnosti odpad, je to skoro katastrofa. Plastové odpady mohou
ležet na skládce desítky a desítky let, aniž by se s nimi něco význačného stalo.
Poškodí se nebo opotřebují mechanicky, některé „kteří“ vlivem slunečního světla.
Jejich chemická podstata však zůstává stejná a nezměněná – a každý rok vznikne
v České republice dalších 280 tisíc tun plastových odpadů, ty se uloží na skládku…
a další skládku …a další skládku.
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Co do kontejneru na plasty patří
 PET lahve od nápojů
 Kelímky od jogurtů
 Misky a fólie z baleného ovoce
 Obaly chipsů, sušenek, bonbonů
 Pytlíky, do nichž si v obchodě nabíráte ovoce, zeleninu, rohlíky a chleba
 Plastové tašky, v nichž nesete nákup z obchodu
 Obaly a balící fólie od spotřebního zboží – bublinkové fólie, polystyrenové
díly, do nichž jsou baleny spotřebiče
 Obaly od polévek a dalších potravin v prášku – i když vypadají jako kovové,
jde většinou o upravený plast
Do žlutého kontejneru na plasty nepatří
 Podlahové krytiny, trubky – jsou z PVC, které je třeba recyklovat ve
speciálních zařízeních
 Koberce – nemohou pro svůj objem projít třídící linkou, nelze je recyklovat
v zařízeních na recyklaci běžných domácích odpadů
 Obaly od olejů (i potravinářských, obaly silně znečištěné zbytky jídla – zbytky
znečistí obsah kontejneru. Odpad je pak nutno více vymývat, což zvyšuje
náklady na recyklaci
 Obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií (i když jsou to obaly plastové)
– obaly, v nichž jsou nebezpečné látky, se nesmějí recyklovat s ostatními
plasty. Dále se nepoužívají a většinou se pálí ve speciálních spalovnách
(pokračování příště)

STRÁNKY HASIČŮ
Nebezpečí vzniku a šíření požárů
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných
škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávejte oheň v přírodě
a zejména v lesích, nevypalujte trávu, neodhazujte cigaretové
nedopalky na zem, nepoužívejte přenosné vařiče a jiné zdroje
otevřeného ohně. Řiďte se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí
požárů mohou být vydány. Dbejte také na úsporné hospodaření s vodou!
Dotace Karlovarského kraje
Obec Děpoltovice obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z „Programu na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů“ na dovybavení JSDH zásahovými
oděvy a přilbami ve výši 40 000 Kč.
Výlet s hasiči
28. června 2019 přesně v 7:00 hodin vyrážíme na náš plánovaný výlet díky tomu, že
řidič pan Roman přistavil svůj autobus již půl hodiny před odjezdem.
První zastávkou (když nepočítám krátkou zastávku na doplnění tekutin a vykonání
tělesných potřeb) byl zámek Orlík. Parkoviště nebylo naštěstí příliš vzdálené od
zámku, a tak přesun v tomto parném létě jsme přečkali bez úhony a mohli se plně
věnovat jeho prohlídce. Zámek Orlík v podobě pevnosti je zmiňován již počátkem
13. století.
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Poté v průběhu mnoha století byl přestavován, aby z podoby gotického hradu byl
nakonec přestavěn do dnešní podoby. Současným majitelem zámku je Jan
Nepomuk Schwarzenberg, syn Karla VII. Schwarzenberga.
Přestože se blížila doba oběda, rozhodli jsme se ještě před ním navštívit Akvárium
Orlík, které se nachází nedaleko zámku. Od jeho expozice jsme čekali více, neboť
prohlídka zdaleka neobsahovala to, co je nabízeno na jejich webových stránkách. A
tak jsme třeba neviděli kamenný bazén se slibovanou téměř dvoumetrovou vyzou
velkou. Po prohlídce jsme se přesunuli do nedaleké rodinné restaurace „U Cvrků“,
kde jsme měli zajištěn oběd a kde jsme si v relativním chládku chvíli odpočinuli.
Poté jsme se rozjeli
do naší základny
penzionu Pivovarský
dvůr Lipan v obci Dražíč.
Celý areál se nám
velmi líbil. Pěkné ubytovací
prostory,
dobrá
restaurace
a
jako
„třešnička na dortu“
dobré
pivo
z místního
minipivovaru Lipan.
Před večeří jsme vykonali
malou
prohlídku
místního
minipivovaru,
který ovšem vaří
šest druhů dobrého piva od
100 po 160. Za
zmínku rovněž patří velmi
ochotná a rychlá
obsluha
restaurace
a
vstřícná majitelka penzionu. Dvůr areálu byl zastřešen, k osvěžení navíc sloužil malý
rybníček, nacházející se vedle celého areálu. A protože jsme s sebou měli i členy
„šramlu“ Toníka Pecha a jeho Old boys, kulturní program na večer byl zajištěn.
Zavírací hodina restaurace byla sice v pátek ve 22:00 hodin, ale prodloužení o
hodinu a půl nám bylo tolerováno.
Po vydatné snídani jsme odjeli do města Bechyně, kde pro nás přichystalo
celodenní program Turistické informační centrum Bechyně paní Ilony Davey. Nejprve
jsme navštívili zámek, jenž je spjatý hlavně s nejslavnějším majitelem Petrem
Vokem. Zámkem nás provedl báječný pan průvodce, který nás velmi poutavě
seznámil s historií zámku a jehož encyklopedické znalosti byly obdivuhodné. Po
prohlídce zámku jsme přešli i s panem průvodcem do nedalekého kláštera
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zde nás stejně poutavě seznámil s jeho
historií i stavebním stylem. Zejména unikátní jsou v něm zejména vzácné sklípkové
klenby kostela a křížové chodby.
Po obědě v restauraci hotelu Panská (stejně se podle názvu i tvářila, až na to, že u
panstva by se obsluha dlouho neohřála). Po obědě jsme měli čas i na návštěvu
cukrárny (bylo jich na náměstí několik). Někdo si dal nezbytnou kávu, ale většina
dala přednost ochlazení zmrzlinou. Poté jsme nasedli do našeho autobusu a vydali
jsme se na projížďku okolí města Bechyně. Průvodcovské role se ujala majitelka
informačního centra paní Ilona Davey. Projeli jsme oborou, kterou založil Petr Vok,
Soběslavsko – Veselskými blaty a skončili na zámečku Bradlín. Zámeček, který byl
původně statkem s tvrzí ze 13. století. Vystřídalo se zde mnoho majitelů a objekt
prošel mnoha přestavbami. Nyní má zámeček soukromý vlastník, pan Petr Vojáček,
který se osobně ujal průvodcovství první naší skupiny. K našemu velkému údivu se
jednalo o bývalého automobilového závodníka, mj. byl 6x mistrem ČR, 5x
vícemistrem Evropy a 3x vítězem ankety „Zlatý volant“. Zámeček je jeho srdeční
záležitostí a proto se rozhodl zámek koupit. Vytvořil zde rozsáhlou expozici cca 140
kusů zámeckých hodin a galerii malíře Borise Eibla.
Poslední místnost zámečku patří výstavě pohárů, které za svojí kariéru Petr Vojáček
získal. Je jich tam na 1 100 kusů. Jak se nám přiznal průvodce druhé skupiny (také
bývalý závodník a přítel Petra Vojáčka) z toho asi 200 pohárů získal on. Po
prohlídce zámečku jsme se stejnou trasou vydali zpět.
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Při projíždění okolí Bechyně jsme se dozvěděli od paní průvodkyně mnoho
informací, které nelze v žádné písemnosti vyčíst.
Poté jsme se vrátili do místa našeho ubytování. Po večeři následoval stejný program
jako první večer – zavírací hodina restaurace byla v sobotu ve 23:00 hodin, ale
prodloužení o hodinu a půl nám bylo opět tolerováno.
Třetí den ráno nastalo balení zavazadel, snídaně, poslední skupinové fotografování
a vyrážíme na cestu domů. Samozřejmě ne přímo, krásné nedělní využíváme
k návštěvě Prčic. Ne abychom si zkusili některou z tras slavného pochodu Praha –
Prčice, ale k prohlídce budovaného památníku rodu Vítkovců. Kdo byli Vítkovci –
páni erbu růže? Po celé své dějiny měli Vítkovci svým postavením a mocí
rozhodující vliv na dění ve státě, ale často i Evropě. Bývali významnou oporou
českých panovníků, ale také často nepříjemným panovníkovým odpůrcem. V 2.
polovině 13. století přebírají primát mezi českou šlechtou, který si s výjimkami
udrželi až do začátku 17. století, kdy po meči vymřeli hlavní zbylé dvě rodové větve,
a to Hradecká a Rožmberská. Muzeem (zatím v provizorním stavu v jedné místnosti)
nás provedl majitel památníku. Jeho poutavé vyprávění pro každou ze dvou skupin
zabralo skoro celou hodinu. Exkurzi do pivovaru jsme vypustili; jeho produkci jsme
ochutnali během oběda, který v hradní restauraci následoval. Výdej jídel „trošku
váznul“ a tak mnozí z nás dali přednost pouze fazolové polévce o objemu 0,50 l
s pečivem, která byla vydávána hned a dostatečně nasytila i největší jedlíky.
Program výletu s hasiči byl tímto vyčerpán a čekal nás odjezd domů. Ještě krátká
zastávka na benzinové pumpě k návštěvě WC a nákupu nápojů a pak už jedeme
přímo do Karlových Varů a Děpoltovic!
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor jarní část sezony 2018/2019
21. kolo
TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 1:4, 45 diváků
22. kolo
TJ Děpoltovice – TJ Jiskra Březová 0:2 (0:2)
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 2:1, 25 diváků
23. kolo
FK Verušičky – TJ Děpoltovice 3:2 (2:1)
Branky: Martin Wendler, Pavel Bičaník (pen.)
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 1:1, 55 diváků
24. kolo
TJ Děpoltovice – SK Toužim B 1:4 (1:3)
Branka: Roman Ruber
Rozhodčí: Matěj Dvořák, ŽK 0:1, 45 diváků
25. kolo
TJ Slavoj Bečov – TJ Děpoltovice 0:1 (0:0)
Branka: Ondřej Čech
Rozhodčí: Miloslav Polívka, 32 diváků
26. kolo
TJ Děpoltovice – Sokol Pernink 1:2 (1:1)
Branka: Martin Wendler
Rozhodčí: Matěj Dvořák, ŽK 1:1, 80 diváků
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Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB
FK Ajax Kolová
Čechie Dalovice
Jiskra Březová
TJ Vojkovice
Slavoj Bečov
KSNP Sedlec
SK Toužim B
FK Nejdek B
SK Božíčany
Sokol Pernink
TJ Děpoltovice
Sokol Žlutice B
FK Verušičky
FC Nové Hamry

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
22
20
16
13
15
14
12
10
9
9
6
6
5
4

R
1
2
1
8
2
2
6
5
5
1
2
2
3
2

P
3
4
9
5
9
10
8
11
12
16
18
18
18
20

S
107:37
121:36
97:62
68:53
84:58
73:50
76:60
70:74
57:73
75:88
41:55
58:122
47:123
31:114

B
67
62
49
47
47
44
42
35
32
28
20
20
18
14

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zápis z jednání DK OFS Karlovy Vary č.29 ze dne 20.6.2019
Rozhodnutí Etické komise FAČR:
Disciplinární komise OFS Karlovy Vary obdržela od Etické komise FAČR informaci o
odebrání 9 soutěžních bodů oddílu TJ Děpoltovice za pozdní uhrazení sběrných
faktur.
Disciplinární komise informaci bere na vědomí a po skončení soutěžního ročníku
odebírá družstvu TJ Děpoltovice 9 soutěžních bodů v soutěži OP mužů.
Losovací čísla A2A III. třídy mužů pro soutěžní ročník 2019/2020
1. SC Stanovice
9. TJ Karlovy Vary Dvory
2. RZ Abertamy
10. Sokol Hájek
3. TJ Potůčky
11. Sokol Sadov
4. Olympie Hroznětín B
12. TJ Děpoltovice
5. FC Nové Hamry
13. Budoucnost Otročín
6. Slávia Krásné Údolí
14. FK Nová Role B
7. SK Kyselka
15. FK Bochov B
8. TJ Počerny
16. Sokol Štědrá
Poděkování fanouškům
Děpoltovičtí fotbalisté tímto děkují všem svým věrným fanouškům za dosavadní
podporu. Prosíme vás, aby jste nám zachovali svojí přízeň i v následující sezoně a
chodili, případně jezdili nás i nadále podporovat. Moc si toho vážíme.
Fotbalový tým TJ Děpoltovice
Poděkování fotbalistům
Fotbalisté TJ Děpoltovice se rozhodli využít čas před zahájením podzimní části
soutěže pomocí obci. Vybaveni křovinořezy pročišťují okolí Vitického potoka, aby tak
přispěli k vylepšení vzhledu obce, za což jim patří poděkování nejen od vedení obce
ale také od občanů vesnice.
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Fotbalový zápas STARÝ versus MLADÝ
Dne 22. 6. 2019 uspořádali fotbalisté TJ Děpoltovice „dokopnou“ a při té příležitosti
uspořádali „sranda mač“ STARÝ versus MLADÝ. I přes nešťastný závěr sezony se
tento den nesl na vlně smíchu.
Zápas se hrál ve zkráceném čase 2 x 35 minut a muži nazývaní „staré páky“ vyhráli
nad mladými tzv. „mladými puškami“ na penalty po remíze 5:5.
Velké poděkování patří rozhodčímu Míše Pachtové, která odvedla skvělý výkon a
zápas pro obě strany rozhodovala spravedlivě.
Návštěva byla početná a všichni se dobře bavili. Po zápase se peklo selátko, něco
se i popilo a slavilo se až do ranních hodin.
Karolina Guregová
III. třída – skupina o 9 – 12 místo části sezony 2018/2019
14. kolo

TJ Děpoltovice B - SC Stanovice 4:6 (2:3)
Branky: Tomáš Kiška, Lukáš Koteš, Vlastimil Veselý, Stanislav
Bernátek
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, 40 diváků

8. kolo

SK Kyselka – TJ Děpoltovice B 7:4 (1:1)
Branky: Tomáš Hudák 2, Stanislav Bernátek, vlastní
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 1:1, 25 diváků

9. kolo

TJ Sokol Hájek – TJ Děpoltovice B 2:3 (1:1) Pen. 0:1
Branky: Tomáš Hudák, Martin Wendler
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 1:3, ČK 0:1, 20 diváků

10. kolo

TJ Děpoltovice – TJ Stružná 4:1 (3:1)
Branky: Ondřej Čech, Jakub Lébl, Vilém Tomschi, Milan Skoupý
Rozhodčí:František Kaňka, 30 diváků

11. kolo

TJ Počerny – TJ Děpoltovice B 10:1 (4:0)
Branka: Luboš Moravec
Rozhodčí: Miloslav Polívka, 32 diváků

12. kolo

TJ Děpoltovice B – TJ RZ Abertamy 6:0 (3:0)
Branky: Jiří Závodský 4, Martin Wendler, Tomáš Hudák
Rozhodčí: František Kaňka, ŽK 2:1, 35 diváků

13. kolo

TJ Budoucnost Otročín – TJ Děpoltovice B 1:2 (1:1)
Branky: Jiří Závodský 2
Rozhodčí Daniel Jaroš, 40 diváků
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Tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KLUB
SK Kyselka
SC Stanovice
TJ Počerny
TJ Děpoltovice B
Budoucnost Otročín
TJ Stružná
RZ Abertamy
Sokol Hájek

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
12
8
8
6
5
5
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
2
6
6
8
9
9
14

S
54:14
60:22
43:29
40:40
31:42
24:32
17:47
15:58

B
37
35
23
23
18
17
13
2

P+
0
2
2
2
1
0
2
0

P1
1
1
1
1
2
0
2

KARLOVY VARY - PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA A TECHNICKÉ STAVBY
Stáčírna a zasilatelství minerálních vod
Stáčírna a zasilatelství minerálních vod byla vybudována
v letech 1930 – 1931 na trojúhelníkovém pozemku před
soutokem řeky Ohře a Teplé. Navrhl ji karlovarský architekt
Adolf Meretich, autor souboru staveb chomutovské Poldiny
hutě, oceněného v časopisu redakcí Der Industriebau
(1922). Trojkřídlý železobetonový vyzdívaný skelet postavilo
v letech 1930 – 1931 konsorcium firem Fousek & Lochschmidt a Ast, Stroner & Co.
Hlavní křídlo obrácené na jih směrem k tržnici je podsklepené, třípatrové. Umývárna
lahví a plnírna zaujímaly výšku dvou pater, stejně jako výstavní a prodejní sál
s vysokými okny při jihovýchodním rohu. Zde se nacházel hlavní vstup s vrátnicí,
nároží s vlajkovým stožárem zvýrazňovaly římsy se zvýšenou atikou a kabřincovými
pásky. Navazovalo dvoupatrové segmentové křídlo se skladem vřídelní soli,
truhlárnou a pomocnými provozy v přízemí. Místnosti v patrech sloužily jako
kanceláře a byty, tiskárna etiket a reklamy, archiv a přednáškový sál. Přízemím
patrového křídla obráceného k Ohři procházela na rampě vlečka, spojující
zasílatelství s Dolním nádražím. Balení do beden se odehrávalo na zastřešeném
dvoře. Meretichův projekt z roku 1930 obsahoval také skladiště na sever od stáčírny,
spojené s ní tunelem 2,10 metru vysokým. Stáčírna patřila vybavením
k nejmodernějším v republice, pásové dopravníky a výtahy dodala liberecká firma
Jung & Rachel. Minerální voda (Mlýnský pramen, Vřídlo) byla přiváděna potrubím od
pramene až k plnícímu stroji zcela automaticky. Poválečné stavební úpravy provedla
v roce 1947 firma Podnikatelství staveb Kubíček a Baier, inženýři a stavitelé
v Karlových Varech. Stáčírna slouží akciové společnosti Karlovarské minerální vody.
V září 2011 podala Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
návrh na prohlášení budovy za kulturní památku.
(citováno z knihy Industrální topografie-Karlovarský kraj)
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STRÁNKY DĚTEM
Jáchymov – brána Krušných hor – Pohádky a pověsti
Mladý lesník a Grauenstein
Stalo se jednou, že Jáchymov
zasáhl prudký vítr a zpřelámal
řadu stromů v okolních lesích. I
poslal městský lesník Johann
Beck svého syna, aby obhlédl stav
lesů a zvěře na Graunsteinu.
Před jeho odchodem mu ještě kladl
na srdce, aby byl z hory pryč,
než začnou zvonit Ave Maria na
Jáchymovském kostele, protože
Graunstein je hora čarovná a zlá a
vypravují se o ní rozličné příběhy.
Synek zlehka odešel a myslel si něco o pověrčivých babách. To na něho si nikdo
s takovou povídačkou nepřijde.
Když večer zvon odbil, Johanna přepadl strach o syna. Vždyť měl být už dávno zpátky.
Chtěl ho jít hledat, ale sousedé odmítali na Graunstein v noci byť jen vkročit. Proto se
otec mučil úzkostí až do samého rána. Teprve tehdy byli sousedé i další obyvatelé
města ochotni hocha hledat. V doprovodu hajného prohledávali celou horu a až navečer
chlapce nalezli bezvědomého na samém vrcholku hory.
Odnesli jej do města, ale ani vrchnostenský lékař nezjistil nic o tom, proč je hoch
v bezvědomí. Ten spal celý týden, a když se konečně probral, vyprávěl otci, co se
přihodilo.
S lehkým srdcem došel po cestě mezi Velkým a Malým Tureckým vrchem, přes
Rauschererb ke Graunsteinu. Byl krásný slunečný den, ptáci vesele zpívali a tak mu
bylo krásně po těle i na duchu. Cestou nespatřil žádné polomy, zato rozličné zvěře
hojnost. Spokojeně se rozhlížel a stoupal až na kamenné moře na vrcholu hory. Nahoře
se spokojeně kochal krásou okolní krajiny, když k němu vítr zanesl zvuk zvonů. Nejprve
se ulekl, ale zbožně poklekl a pomodlil se Ave. Sice nic podivného neviděl, ale přesto ho
přepadl nepokoj. Navíc si uvědomil, že ptáci umlkli a ani vítr neševelí listím. Zavládlo
doslova mrtvolné ticho a i vzduch jako by ztěžkl.
Otočil se tedy k městu, ale vzápětí se vyděsil, že by v něm krve nedořezal. Na cestě
před ním stál malý šedivý mužíček v hornickém úboru. Hoch si okamžitě vzpomněl na
otcovo varování i povídačky o této hoře. Okamžitě by utekl, ale nohy měl jako vrostlé do
země. Nicméně se trošku uklidnil, když mu došlo, že mužíček jen tak stojí a přátelsky se
usmívá. Když hochovi pokynul, ať přistoupí blíž, poklepal stříbrným kladívkem na jeden
z balvanů. Kámen rázem zmizel a v hoře se černalo schodiště vedoucí do podzemí.
Mužíček vstoupil na první schod a posunkem zval hocha do podzemí. Šli dolů dlouhou
chodbou, která byla osvětlená, i když chlapec nikde neviděl louče ani lampy. Náhle
schodiště končilo na prahu obrovité jeskyně a hoch překvapeně hleděl na nádherný
zámek, který stál přímo uprostřed. Mužík se bez ohlédnutí vydal k jeho bráně. Ta byla
střežena dvojicí obrovitých černých psů, kterým z tlam visely ohnivé jazyky a rovněž oči
jim plály rudým ohněm. Každý pes byl přikován ke sloupu brány mohutným stříbrným
řetězem. Obludy ale tyto řetězy napínaly takovou silou, až se zdálo, že musí prasknout
nebo se vyvrátí sloupy. Po spatření chlapce psi začali temně vrčet, až to znělo jako
bouře. Zatímco mužík mezi nimi prošel bez jediného zaváhání, chlapec se v úleku
zastavil. V ten okamžik se psi utrhli a zámek zmizel v záblesku jasného světla a
mocného zahřmění. Potom už nic nevěděl.
Johan byl rád, že má syna doma a v pořádku, ale na Graunstein už ani jeden z nich
nikdy nevkročil. Když se o tom doslechla moudrá babka ze sousedství, vysvětlila
hochovi, že potkal Berggeista čili Permona – vládce podzemí celých hor. Kdyby býval
prošel bez zastavení kolem psů, mohl by si nabrat pokladů, co by unesl. Johann ale
nelitoval ztraceného bohatství, protože život jeho syna mu byl nade všechny poklady
světa.
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RŮZNÉ
V čem jsme velcí
Jednoho dne neměl úředník
u místodržitelství Vlček nic jiného na
práci, než že čmáral po
obálkách různá jména, aby si ukrátil
dlouhou chvíli. Mezi jiným
napsal jen tak mimovolně na úřední
obálku: „Slavné městské
radě v Klenovicích. K rukám starosty.“
Pak přišel sluha, sebral
obálky a odnesl je vedle do konceptu.
Bylo to právě v den, kdy
rozesílána
byla
na
jednotlivé
interesenty, kteří o to žádali,
nová nařízení z různých ministerstev.
Od konceptu postoupili haldu
obálek k vyplnění do oddělení akce, a
tak i do obálky s nahodilým jménem slavné městské rady v Klenovicích bylo vloženo
jedno z nových nařízení z ministerstva, které uvedlo obecní zastupitelstvo
v Klenovicích a jeho starostu do úžasu.
Přijde z místodržitelství obálka a v té dva archy: „Nařízení c. k. ministerstva vnitra,
orby, financí a spravedlnosti ze dne 18. května 1910, č. 104 ř. z. o zákazu používati
při výrobě obilního droždí škrobu a pivovarských kvasnic.“
Tohle bylo co říct. Už po deset let nedošel sem žádný přípis od místodržitelství.
Posledně přišlo nařízení o zjištění zdravotních opatření a po deseti letech konečně
tohle.
Starosta města byl naprosto popleten. Jakou zkoušku bůh na něho sesílá, co to
znamená: „Zákaz používati při výrobě obilního droždí škrobu a pivovarských
kvasnic?“ A k tomu ještě, že jest to nařízení c. k. ministerstva vnitra, orby, financí a
spravedlnosti. Jaká to rána sesypala se na ubohé město. Čtyry ministerstva podnikly
útok na Klenovice. Vždyť pro umučení boží nikdo v celém městě nevyrábí droždí.
„Jedná se patrně o denunciaci (udání),“ podotkl tajemník, když u přítomnosti
náměstka starosty starosta Šandera četl obsah obálky z místodržitelství.
A náměstek starosty kupec Holobut dodal k tomu hromovým hlasem: „Pánové, toť
spíše útok na českou samosprávu.“
„Já ale tvrdím, že je to denunciace,“ opřel se okresní tajemník. „Nejedná se o nic
jiného než nás kompromitovat u místodržitelství v době, kdy žádáme erár o
posádku. Taková denunciace jest nejhnusnější zjev a třeba se rázně tomu opřít.
Navrhuji svolání tajné schůze městské rady, kde bude rozhodnuto, co se má počít
s ministerským nařízením, a zároveň zaujati ostré stanovisko proti podobné
denunciaci.“
„Já vám ale říkám,“ stál na svém kupec Holobut, „že se jedná o útok na českou
samosprávu. To mně nikdo nevyvrátí. Napřed začne vláda s droždím, se škrobem,
s pivovarskými kvasnicemi a bác! Už nám sem dosadí vládního komisaře, rozpustí
obecní zastupitelstvo.“
Starosta Šandera nezaujal ani to, ani ono stanovisko. Celou cestou k radnici říkal,
že jest to k zbláznění. Kdyby někdo vyráběl v městě droždí, milerád dá vyvěsit
vyhlášku, ale takhle, nikdo nic a čtyry ministerstva útočí najednou na něho.
„K rukám starosty, pane purkmistře,“ řekl významně tajemník, ale někdo vás
denuncoval (udal), že vy vyrábíte droždí.“
„Ano, pošpinit hlavu obecní samosprávy, pane tajemníku,“ hulákal kupec Holobut,
„útok na českou samosprávu, vida, již to snad chápete. Denunciace je vedlejší,
pravím vám, že zcela vedlejší věcí!“ Pánové se rozešli.„Tak se mně zdá,“ myslel si
tajemník odcházeje od radnice, „že pan starosta nemá nějak čisté svědomí. Což
jestli přece vyrábí tajně droždí a že ho kupec Holobut denuncoval. Proto se tolik
bránil při zmínce o denunciaci.“
V tajném sezení městského zastupitelstva byl prvním mluvčím pan Holobut. Řeč
jeho byla jediný protest proti vládě. Opět mluvil o útocích na českou samosprávu a
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zapřísahal všechny, aby vytrvali, a pak teprve starosta vysvětlil, oč jde. Městskou
radu došel zčistajasna přípis od ministerstva vnitra, orby, financí a spravedlnosti,
kterým se (patrně městu) zakazuje používati při výrobě obilního droždí škrobu a
pivovarských kvasnic. Přípis ten došel k jeho rukám. Nespal celou noc. Nikdo
nevyrábí droždí v městě. Vtom se ku slovu přihlásil pan lékárník a pravil, že spatřuje
v zákazu užívati škrobu a pivovarských kvasnic při výrobě droždí podporu
zkartelovaných továren na lisované droždí a zjednání faktického monopolu pro tento
obor výroby. Proto navrhuje, aby byl podán v zájmu maloprůmyslu telegrafický
protest a zároveň požádán poslanec za okres o zakročení. Věc je rozhodně
vážnější: „Třeba kartel takový zničit, než se narodí!“
Člen obecního zastupitelstva sládek pivovaru Ramlík spatřuje v nařízení
ministerstva pohromu pivovarnictví v Čechách. Zákaz používání pivních kvasnic
nelze ospravedlniti.
„Připojuji se také k návrhu pana lékárníka!“ „O to nejde,“ zvolal kupec Holobut, „zde
jde o útok na naše práva. Sluší se předně podat protest na místodržitelství.“
Starosta Šendera povstal a mluvil o komických zbraních. Jedná se zřejmě o
šikanování českého města, neboť kdo jaktěživ slyšel, aby v Klenovicích vyráběli
droždí. Jest to nevážnost ku samosprávě korporací anebo …
Nyní dotknul se také denunciace a počal mluvit o občanské svobodě a vysvětlil, proč
svolal tajnou schůzi obecního zastupitelstva. Proto, poněvadž v celé záležitosti vidí
ostří vídeňské vlády. Předně třeba zachovat důstojný klid a protestovat telegraficky
na kompetentních místech. Třeba poslat protestní telegram na ministerstvo vnitra,
orby, financí a spravedlnosti. Žádat Národní radu o intervenci a požádat jednotlivé
poslanecké kluby o pomoc. Dále, jak pravil pan náměstek Holobut, podat současně
protest na místodržitelství a vyzvat vyhláškou obyvatelstvo ku klidu. Návrhy tyto byly
jednohlasně schváleny.
Nato povstal starosta poznovu a řekl rozechvělým hlasem: „Pánové, nesmíme
přitom založiti však ruce v klín. Nastane-li zlá doba, ať nás nenajde nepřipravené.
Navrhuji vzhledem k hrozícím výlohám, které vyžaduje řádná obrana národní cti,
abychom zvýšili o patnáct procent obecní přirážky.“
Návrh ten byl také jednomyslně schválen a je jisto, že mít v Čechách jen padesát
takových měst jako Klenovice, pak běda vídeňské vládě.
Jaroslav Hašek – Karikatury 18.10.1910

Chatařské posezení s hudbou a tancem
s beatovou kapelou
THE CRASH

se koná v sobotu 3. srpna 2019 od 19:00 do 24:00 hod.
na pláži u občerstvení Autobus
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