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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo k prázdninám
Vážení Děpoltovičáci,
prázdniny jsou tady a s prázdninami i čas dovolených. Děti
prázdniny netrpělivě očekávaly, ale těšili se na ně i dospělí.
Prázdniny a dovolená jsou totiž obdobími, která trávíme s našimi
blízkými, na které během roku moc času nemáme. Prázdniny
jsou symbolem odpočinku, pohody a uvolnění. Je to čas, kdy
všední starosti můžeme hodit za hlavu (bohužel někdy ne
všechny) a vyrážíme na chaty, chalupy, k vodě či někteří k moři.
Rád bych vám tedy popřál krásné prázdniny, ničím nerušenou dovolenou a hodně
hezkých chvil v kruhu rodinném a v kruhu blízkých přátel.
Dětem přeji o prázdninách hodně zábavy a zážitků, aby si své dva měsíce volna
náležitě užily.
A všem přeji hlavně krásné počasí a hodně sluníčka. Věřím, že o prázdninách
všichni načerpáme dostatek síly do dalších měsíců tohoto roku.
Jaroslav Kareš - starosta
16. zasedání Zastupitelstva obce
16. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo ve středu 26.6.2013 ve
Společenském domě Děpoltovice. Program zasedání i příslušné materiály byly
v řádném termínu zveřejněny:
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č.1/2013
3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu stavby mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Děpoltovice – přemístění
sloupu a vedení (plánovaná rekonstrukce mostu č. 2204-1)
4. Návrh dodatku č.1 smlouvy o spolupráci obcí Děpoltovice a Karlovy Vary
(mateřské školky)
5. Návrh dohody o občasném užívání prostor Společenského domu mezi obcí
Děpoltovice a Svazem Ukrajinců Bohemie, o.s.
6. Projednání koupě objektu garáže na st.p.č. 312 v k.ú. Děpoltovice obcí
Děpoltovice pro parkování komunálního traktoru a ostatní techniky pro údržbu
zeleně v obci
7. Projednání záměrů na pronájem a prodej pozemků
8. Různé
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

Schválený rozpočet
5 155 000,00 Kč
5 155 000,00 Kč

Rozpočet po změnách
5 717 384,00 Kč
5 717 384,00 Kč

Z činnosti Svazu Ukrajinců Bohemia
V sobotu 13.7.2013 navštívil Děpoltovice akademik a profesor Kyjevské národní
univerzity Volodomyr Serhijčuk. Ve Společenském domě se konalo setkání
s ukrajinskou komunitou v Karlovarském kraji. Na setkání se jednalo především o
historickém vývoji ukrajinské emigrace a o potřebě zachování ukrajinské kultury a
její tradice. Další přednášku v tomto duchu měl profesor Serhijčuk 15.7.2013 na
Univerzitě Karlově v Praze.
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Odpady z obce za II.Q v roce 2009 – 2013
Komunální odpad
Za II.Q/2013 bylo z obce vyvezeno 75,30 t komunálního odpadu, z toho 23,84 t
z popelnic a 51,46 t z kontejnerů což je o 14,40 % více než v loňském období. Na
tomto zvýšení u popelnic - o 8,17 % se pravděpodobně podepsala delší zima, která
vyprázdnila zásoby paliva v nejedné domácnosti. U kontejnerů však zvýšení činí o
17,54 %. Že by se projevil jarní úklid na chatách a chalupách? Kolik odpadu by
mohlo být uloženo ve sběrných dvorech okolních měst, odkud vlastníci rekreačních
objektů pocházejí? Proč se v kontejnerech objevuje odpad, který do nich nepatří –
ořezané větve, shrabané listí a tráva, pneumatiky, suť a velkoobjemový odpad?
Jenom pneumatik bylo od počátku roku 2013 z našich kontejnerů vyvezeno 104 ks !
Kolik peněz bylo z „obecní kasy“ zbytečně vydáno!
Separovaný odpad
Zde se situace naopak zlepšuje. V tomto období bylo ze sběrných nádob vyvezeno
3,042 t papíru, skla 5,515 t, plastů 1,661 t a nápojového kartonu 0,046 t., což je
výrazný nárůst oproti loňskému období.
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
Kde jste možná ještě nebyli
Zhruba tři kilometry severně od města Nejdku se nachází rozhledna, která je čtvrtou
nejvýše položenou rozhlednou v Krušných horách. Jedná se o rozhlednu Pajndl,
ležící zhruba 300 metrů na východ od vrcholu Tisového vrchu.
Kamenná věž o výšce 24 m včetně třímetrového hromosvodu stojí na svahu
Tisovského vrchu nad Nejdkem v nadmořské výšce 976 m n.m. Tisovský vrch
(něm. Peindelberg, zvaný také Pajndl) se stal koncem 19.století oblíbeným
turistickým cílem s vyhlídkovým místem. Členové spolku Neudeker Erzgebirgsverein
(Nejdecká krušnohorská jednota) se rozhodli postavit na této skále kamennou
rozhlednu, protože výhledu ze skály bránily vzrostlé stromy. Věž začal stavět stavitel
Schöberle v červenci roku 1895 a 6.září 1897 byla rozhledna otevřena. Rozhledna
přišla tenkrát na 4 000 zlatých. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vede 114 schodů.
Výhled z Tisovského vrchu je bezesporu jedním z nejlepších ve středním a
západním Krušnohoří. Východnímu horizontu dominují vrcholky Klínovce,
Fichtelberg a Doupovských hor, k jihozápadu lze shlédnout výšiny Slavkovského
lesa, průmyslové oblasti sokolovské uhelné pánve a věže poutního kostela
v Chlumu sv. Máří, bránu Chebska. Za příznivého počasí je z Tisovského vrchu
možné spatřit i vzdálené vrcholky Šumavy.
Nezkrotný živel
Povodně patřily vždy k událostem, které neunikaly pozornosti kronikářů. Díky jim
tedy víme, že kamenný Juditin most v Praze, předchůdce nynějšího mostu Karlova,
poškodila velká voda roku 1272 aby jej nápor ledu v roce 1342 definitivně zničil.
Postupme dále k roku 1432. Dlouhá zima a náhlá jarní obleva způsobila velké
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povodně na Vltavě a Labi. V druhé polovině července tři dny vydatně pršelo. Vltava
se rozvodnila natolik, že byl protržen kamenný most a na Staroměstském náměstí
jezdili lidé na loďkách. Voda rovněž poničila oba mosty v Českém Krumlově, Otava
v Písku rovněž poničila most, rozvodnily se také Berounka, Labe a řeky na Moravě.
Odborníci zastávají názor, že v Praze přesáhla tehdy hladina Vltavy úroveň 650
centimetrů, jež nebyla ani při „tisícileté“ povodni před jedenácti lety překonána.
Povodni na počátku srpna 1501 předcházel osmidenní déšť. Zaznamenány jsou
škody v Českých Budějovicích, Písku a Třeboni. V létě 1598 pršelo celý měsíc a vše
zhoršily přívalové deště po polovině srpna . Protrhly se hráze četných rybníků např.
v okolí Českého Krumlova, Berouna nebo Kutné Hory, rozvodnilo se Labe nad
Mělníkem. V únoru roku 1655 došlo k oblevě, která rozvodnila Vltavu, Berounku,
Sázavu, Labe, Svitavu a Orlici. Povodeň poničila mosty v Hradci Králové, škodila
v Ústí nad Labem a Děčíně. Rovněž v únoru 1784 způsobila obleva doprovázená
srážkami povodeň která rozvodnila řeky Vltavu, Labe, Otavu, Berounku a Dyji.
V únoru 1799 došlo k velké povodni na Ohři s následky zejména pro Kadaň, kde
hladina vody dosáhla 690 centimetrů. Povodeň strhla most v Lounech a zničila
několik vesnic kolem řeky. Obleva koncem března 1845 způsobila během dvou dnů
značný vzestup hladin řek. Povodeň zasáhla více než sto ulic a téměř tisíc domů na
Starém a Novém Městě, Josefově a na Malé Straně. Na Labi bylo zatopeno mnoho
obcí poblíže Kolína, Poděbrad, Čelákovic i Brandýsa nad Labem. Okolí Mělníka i
Litoměřic se změnilo v souvislá jezera. Zaplaveny byly obce Hořín, Obříství a Dolní
Beřkovice, v obcích Kly a Tuhaň nezůstal stát ani jeden dům. Řeka Morava zaplavila
Olomouc, v Brně způsobily škodu Svitava a Svratka. V roce 1862 zničila řeka
Jihlava v Dolních Kunovicích téměř dvě stovky domů, most a hospodářské stavby.
Povodně na Berounce a Ohři v květnu 1872 přinesly smrt více než dvěma stům
osob. Srpen 1890 byl neobyčejně deštivý. Přívalové deště rozvodnily Vltavu, Otavu
Lužnici a Berounku.. V Praze se zřítila část Karlova mostu, při tom zahynulo několik
chodců a vojáků při záchranných pracích. Voda zatopila čtyři tisíce domů. Severní
Čechy velmi zasáhla povodeň v roce 1897, způsobená vysokými srážkami
v Jizerských horách. V roce 1903 byla velká povodeň na Ohři po deštivém červnu,
na řece Opavě v Krnově a Opavě, V Bohumíně na řece Odře. Největší škody vznikly
na Jesenicku, na řece Moravě v Kroměříži byl zaznamenán do té doby nejvyšší stav
vody. V roce 1938 byla velká povodeň v srpnu, s padesátiletou až stoletou vodou
zejména na Svratce a Moravě. Zlou bilanci měly záplavy na jižní Moravě v roce
1970, které si kromě majetkové újmy vyžádaly i 35 obětí. Výrazněji zasáhla Čechy a
Moravu i povodeň v roce 1985, samotné Čechy pak ještě o dva roky později. Pak si
živel vzal na deset let oddechový čas, než o to zlověstněji udeřil na Moravě a Odři.
První stanice měřící průtok vody vznikla v Praze u Staroměstských mlýnů v roce
1825. O šedesát let později již bylo v provozu 47 vodoměrných stanic. Po vzniku
Československé republiky byl založen roku 1919 Státní úřad hydrologický
s odděleními v Praze, Brně a Opavě. Český hydrometeorologický ústav zajišťuje
základní hydrologické činnosti od roku 1993.
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Drahovice
Původně Trachwitz, Tratwitz, Trahowitz, Trabitz, Drahbitz, Drahowitz. Tak těžce se
rodilo jméno zemědělské vesnice a posléze karlovarské čtvrti. Její počátky
pravděpodobně začínají již v 11. nebo spíše ve 12. století.
První historická zmínka o Drahovicích je ale až z listiny krále Václava IV. ze
6.července 1401, kde panovník městu Karlovy Vary potvrzuje privilegia daná mu
císařem Karlem IV. a stvrzuje mu rovněž majetky Drahovice a Oboru. Nad jiné
zřejmé je, že sousední ves Drahovice věnoval nově založeným lázním především
k zajištění hospodářského zázemí. K tomu sloužila jistě i zdejší tvrz, později zvaná
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Schindlerhof (Schindlerův dvorec), která se nacházela v místech dnešní ubytovny
Drahomíra.
Od nepaměti se jednotlivé části Drahovic jmenovaly: Umnüss, Schimmel, Platz,
Brücken a Sass. Jméno Brücken připomínalo někdejší Dřevěný most, přes který
v dávných časech vedla Ostrovská ulice. Most byl zničen roku 1784, když Ohří zjara
pluly obrovské ledové kry, a už nebyl nikdy obnoven, protože blíže k Rybářům byl
roku 1798 nahrazen kamenným mostem, který známe jako Chebský.V roce 1646
bydlelo V Drahovicích šest sedláků a pět chalupníků.
Třicátá a čtyřicátá léta 17.století byla plná hrozných válečných událostí a krutostí.
Byla obdobím, kdy se v Drahovicích zrodila pověstná rebelantská tradice. Když roku
1680 vypukly na Karlovarsku selské bouře, byli hlavními vůdci vzbouřených
zemědělců Schmol z Drahovic a Hein z Rybář. Na lepší časy se blýskalo až za
Josefa II., který vydal patent o zrušení nevolnictví. Drahovice měly tehdy 32 domů,
v nichž bydlelo 9 sedláků, 4 chalupníci, 3 domkáři s pozemky a 15 obecních pastýřů.
Obec se však rychle rozrůstala. V kronice se dočteme, že v roce 1880 měly
Drahovice 773 obyvatel, v roce 1890 již 1077. Roku 1928 se osada Drahovice stává
součástí obce Karlovy Vary. Při sčítání lidu v roce 1930 zde žilo v 350 domech 6 198
obyvatel.
Z Drahovic se léty postupně stávalo hlavní zázemí lázeňského města. V letech 1864
– 1869 zde byl vybudován katolický, protestantský i židovský hřbitov, v dalším
období 1877 – 1898 se postavila Všeobecná veřejná nemocnice, pak zahradnictví,
mlékárna, jatka na Čertově ostrově a další zařízení.
V roce 1928 došlo k regulaci obou břehů řeky Ohře a Drahovice se staly místem
továrniček, výroben a obchodů. Karl Haberzeht tu ve své továrně stavěl piana a
klavíry. Tondl a Co. vlastnil rozsáhlou dílnu na výrobu celuloidových předmětů.
Franz Woldich se zabýval výrobou sody, limonád a obchodoval s kysličníkem
uhličitým. V Drahovicích se vyráběly rukavice, stála tu továrna na plstěné a plátěné
klobouky a zejména tu lákaly proslavené vinné sklepy. Osada Drahovice vlastnila
Elektrické závody, měla i vlastní parní prádelnu a další služby nabízela ve své
soukromé prádelně Anna Maierová.
Drahovicemi od nepaměti vedla podél Ohře stezka do Dalovic. Lázenští hosté ji
hojně využívali při svých procházkách ke Körnerovu dubu. O Drahovicích říkávali, že
jsou voňavé. Josef Haberzeht si tu otevřel zahradnictví specializované na růže a
zrovna tak i Edwart Lössl pěstoval ve svém zahradnictví hlavně růže a navíc z nich
vázal nádherné kytice. V Drahovicích rozvíjela svou činnost Obecně prospěšná
stavební společnost Svépomoc. Při výstavbě domů nabízeli své služby stavitel Alois
Schrötter, stavební truhlář a výrobce nábytku Anton Köhler, karlovarský městský
stavitel Josef Waldert měl v Drahovicích umístěnu truhlárnu, pilu, zámečnictví a
kovárnu. Blahobyt obce doplňovala lékárna, spořitelna, jeden řezník s přidruženou
výrobou uzenin, jeden taxikář, obchod s palivem. Kino Drahomíra, postavené roku
1928 bylo střediskem místního oblíbeného spolku střelců. Vedle Drahomíry stávala
restaurace Apollo. Říkalo se jí Malý Pupp, tak bývala vznešená.
Než začala na periferii Karlových Varů vyrůstat paneláková sídliště, patřil Čertův
ostrov k nejhustěji zastavěné enklávě města. Jeho činžáky byly tříposchoďové,
výstavné, vesměs s mansardami. Stavěly je nejlepší stavební firmy.
Leckdo si láme hlavu se jménem Čertova ostrova. Vypráví se, že Teplá před
regulací vytáčela kruh a spolu s Ohří vytvořila jakýsi ostrůvek. Když se do něho
opřel severní vítr z hor, v nádvořích domů na Čertově ostrově všechno pískalo,
kvílelo, listí a papíry se honily dokola a místní říkali, že se tu všichni čerti žení.
Hned dvakrát změnily Drahovice svou tvář. Poprvé v roce 1926, kdy vyrostla
elegantní vilová čtvrť a mezi domy zelená zahrada. Podruhé po válce, kdy vzniklo
sídliště Horní Drahovice.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
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PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
158) Drahovice - „Dub moudrosti“
(obvod 354 cm, výška 23 m)
Na kraji travnaté plochy v Lidické ulici pod Střední pedagogickou
školou stojí urostlý, zdravý soliterní dub. Nepravidelnou, ale pěkně
zachovalou korunu tvoří trojice silných kosterních větví, na které se
mírně prohnutý válcovitý kmen dělí čtyři metry nad zemí. Strom
patří mezi esteticky významnou městskou zeleň.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rozdělávání ohně v přírodě
V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách, táboří v přírodě
apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a
opékání buřtů. Také při tom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik
základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí.









Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro
ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a
v dostatečné vzdálenosti od budov a všech věcí, které se mohou vznítit.
Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě
ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny,
obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.
K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. benzin, naftu či líh.
Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout
Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán
dostatek vody, kdyby se oheň vymkl kontrole. I proto je dobré umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje.
Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již
prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí
kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.
Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě
nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec.
Pamatujte, že děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté
osoby

Pozor na lesní požáry
Vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku lesních
požárů v přírodním prostředí. S příchodem letních školních prázdnin a dovolených
totiž do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, což významně zvyšuje nebezpečí
vzniku požáru. Naprostá většina požárů v lesích (ale i v jiných přírodních
porostech) je totiž způsobena lidskou nedbalostí – ať již při zakládání ohně nebo
kvůli neopatrnosti při kouření.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou zde ztížené
možnosti zásobování hasební vodou. Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné
(požár se může šířit např. pod zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově
náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany.
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Zpráva o výletu hasičů 2013
Den první 4.7.2013
Z Děpoltovic vyjíždí autobus krátce po půl osmé. Nečeká nás daleká cesta, neboť
první zastávkou je ZOO Plzeň. Protože čas vymezený na prohlídku byl „omezený,“
každý si vybral prohlídkovou trasu podle svého uvážení. Nevím, jaká zvířata měli
v oblibě ostatní účastníci zájezdu, ale většinou jsme se sešli u pavilonů opic. Však
jich zde chovají přes dvacet druhů.
Protože v Plzni byla plánovaná přestávka na oběd, rozhodli jsme se pro tu
nejvyhlášenější - pivovarskou restauraci Na Spilce. Ovšem doslova nemastný,
neslaný oběd (většinou objednávaný pivovarský guláš) nás vyvedl z omylu. Ještěže
aspoň pivo stálo za to. Kde by také mělo být lepší než v pivovaře!
Z Plzně míříme blíže k Šumavě – přímo do její brány, jak se říká městu Klatovy.
Královské město má bohatou historii a o jeho rozkvět se zasloužili zejména jezuité,
kteří přišli do tohoto kraje v polovině 17. století. Přičinili se o rozkvět města samého i
jeho vzdělanosti. Volnou prohlídku města využili někteří k návštěvě katakomb, další
pak vyběhli na Černou věž vysokou 81 metrů s 226 schody a zbytek se věnoval
procházce po historickém náměstí a zbytkům městského opevnění. Tím jsme
vyčerpali plánovanou část programu a odjíždíme se ubytovat do „zámeckých
apartmánů“ v Jindřichovicích u Kolince.
Opět se ukázalo, jak je užitečná navigace a po několika krátkých blouděních jsme
konečně u cíle. Ubytovaní jsme opravdu na zámku! Jedná se o venkovský zámek,
který byl až do roku 2000 v podobném stavu jako zámek v Děpoltovicích, než ho
koupili manželé Chroustovi a začali s postupnou rekonstrukcí. První hosté přijeli
v červenci 2004. Večerní posezení v zámeckém parku s heligonkou Toníka Pecha a
jedenáctkou Bernard nemá chybu!
Den druhý 5.7.2013
Po probuzení (jak kdo) a bohaté snídani se vydáváme směrem k Domažlicům. A
první zastávka je skutečně hodná našeho zájezdu – menší pivovar Kout na Šumavě.
Při pohledu na opadané fasády objektů pivovaru jsme si v duchu i nahlas říkali, co
jsme si to vybrali za pivovar! Po chvilkovém shánění sládka, se kterým jsme měli
domluvenou exkurzi, a jeho vysvětlení jsme se „pivovarskejm“ museli omluvit.
Devastace pivovaru probíhala v 90.letech minulého století, kdy byl pivovar
zprivatizován a majiteli postupně technologicky i stavebně vyrabován. Pivovar, který
byl založen v roce 1736! Pod novým majitelem se výroba piva znovu rozběhla a
rozběhla se skvostně. Při prohlídce pivovaru (který je uvnitř již opravený) postupně
ochutnáváme z velkých kamenných džbánů koutský ležák, tmavé 14˚ a 18˚ pivo. A
znalci a nakonec i neznalci kývali uznale hlavou. Ještě že prohlídka skončila včas!
Nasedáme do autobusu a za chvíli se ocitáme v centru regionu Chodska,
v Domažlicích. Zde máme přestávku na oběd a krátkou prohlídku města, spojenou
většinou s prohlídkou restaurací. Někdo má štěstí, někoho více bolí nohy.
Hned po obědě jedeme do malé vísky Pece pod Čerchovem na „Dřevorubecké
slavnosti.“ Pro nás, kteří vidíme dřevorubce v akci nanejvýš v televizi (s výjimkou
našeho profesionála Milana T., který byl pořadateli také náležitě přivítán) je soutěž
zážitkem. Deset borců soutěží v různých disciplínách celé odpoledne za
komentování a rozhodování skutečného mistra, účastníka světových klání. Během
soutěže dřevorubců probíhala anketa pro veřejnost, aby na konci programu byli
vylosováni tři diváci se správnou odpovědí a považte – první a třetí cenu získali
členové našeho zájezdu.
Vracíme se zpět na naší základnu do Jindřichovic u Kolince a pro velký úspěch si
předchozí večer – posezení v zámeckém parku zopakujeme včetně heligonky a
piva.
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Den třetí 6.7.2013
Nastává čas odjezdu a někdo před snídaní, někdo po snídani balí svá zavazadla.
Loučíme se s majiteli zámku a jejich rozkošnou dcerkou a jedeme opravdu jenom
opodál na hrad Velhartice.
Na hradě Velhartice si vybíráme okruh hradní, na kterém se nás ujímá průvodce
velmi „fundovaný.“ Jeho poutavé vyprávění o historii hradu, doplněné zajímavými
detaily upoutalo snad každého. Prohlížíme si ještě cestou z hradu skanzen
šumavských chaloupek a míříme k poslednímu cíli našeho zájezdu – do města
Sušice, kde máme rovněž přestávku na oběd. Program nám trošku „zkomplikovala“
soutěž šumavských siláků na sušickém náměstí. Většina z nás místo prohlídky
města „zíralo“ na jejich výkony. Vidíte snad každý den například zdvíhání 165 kg
činky (vítěz ji zdvihl 6x za sebou), nebo přenášení 260 kg zátěže v rukou a 320 kg
na ramenou na vzdálenost cca 30 m?
Po cestě zpět zastavujeme ještě v obchodním centru Olympia Plzeň těm, kteří
potřebují po třech dnech volna doplnit doma ledničku nebo koupit pro své nejbližší
drobný dárek. Poté se již opravdu vracíme zpět do Karlových Varů a Děpoltovic!
Soutěž požárních družstev v Sadově
Dne 22.6.2013 se zúčastnili hasiči Děpoltovice soutěže požárních družstev O pohár
starosty obce Sadov. V požárním útoku se umístili na 3. místě a v netradiční
štafetové soutěži pak dokonce na 2. místě, když nám v závěrečné disciplíně – pití
piva z plechovky na čas vypomohl jeden z přítomných štamgastů „hospůdky U
kostela“ v Děpoltovicích.
Mladí hasiči soutěží
Dne 28.6.2013 se zúčastnili naši mladí hasiči nočního závodu o pohár
starosty města Březové. Po nadšeném výkonu a k překvapení všech
se umístili na krásném 3. místě.
Blahopřejeme tímto všem členům družstva i jejich vedoucím za jejich
úspěšné vystoupení na soutěži a přejeme jim, aby se jim i nadále
dařilo příkladně reprezentovat naší obec.
STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
O podivné zásilce
Kdysi dávno jel jeden obchodník z města Čistá do Sokolova. Na voze měl velké
zásoby obilí a mléčných výrobků. Jezdíval takto pravidelně každý týden a cestu
dlouhým úvozem Lobezského potoka znal velice dobře.
Zanedlouho se dostal za poslední domky obce Podstrání a přiblížil se k odbočce
k obci Vranov. Náhle se od krajních kmenů mohutných smrků oddělila podivná
postava a zastoupila mu cestu. Kupec se na ní s podivem zadíval. Ten člověk
vypadal velice podezřele a nezvykle. Hlavu měl zakrytou šedou kapucí a celá vrchní
část těla byla oblečena do hrubé režné košile. Velice jednoduchou a zřejmě lacinou.
Ale kalhoty měl ušity z velice jemné a kvalitní látky, která musela být naopak velice
drahá. Také jeho boty byly posledního střihu a velice přesně dělané. Jejich cenu si
ani netroufl vyslovit.
Když byl jen několik kroků od postavy, ta rázně zvedla ruku a potah zastavila. Pak
muž zvolna došel až ke kozlíku. Celou dobu byl mírně předkloněný, takže mu nebylo
vidět do tváře. Když došel ke kupci, zvedl ruku a v ní mu podával jakýsi dopis.
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„Vem ten dopis s sebou,“ požádala ho postava mírným hlasem, „potřebuji, aby byl
ještě dnes doručen. Je to velice důležitý a je nutné jej okamžitě doručit. Nesmí se
ani na chvíli zdržet. Kdyby nebyl doručen, stalo by se veliké neštěstí.“
Kupec se nemohl překvapením ani pohnout. Nakonec natáhl ruku a dopis položil
vedle sebe na kozlík.
„A komu ho mám dát?“ zeptal se nejistě.
„Však se neboj, on se dotyčný sám ozve a převezme si ho od tebe.“
Poté se postava otočila a zamířila mezi stromy. Za chvíli v nich zmizela a kupec už ji
nezahlédl, jako kdyby se vypařila. Kupec zůstal nějakou dobu zcela ochromen,
nemohl se z nečekané události vzpamatovat. Nevěděl, zda se mu vše jen nezdálo.
Ale zde ležící dopis, zažloutlý, několikrát přes sebe přeložený a omotaný pevným
motouzem, zapečetěný červeným voskem jej ubezpečil, že to sen nebyl. Dopis
vypadal, že je velice starý, jakoby byl sepsaný již před mnoha lety. Pak práskl bičem
a vyrazil na další cestu.. Mířil dál podél potoka k Sokolovu. Ale na podivnou postavu
a její žádost myslel stále.
Právě míjel Kamenný mlýn, když jeho pohled opět padl na dopis.Pocítil silnou touhu
jej otevřít a přečíst si, co b něm stojí. Zvědavost zabrnkala na jeho mysl a stávala se
stále neodbytnější. Vydatný vliv na ni měla slova neznámého, který neopomněl
důrazně připomenout, že je velice důležitý a je zapotřebí jej dopravit ještě dnes.
Zvědavost v něm neustále sílila, několikrát už po dopise natahoval ruku, aby jej
rozpečetil a svou zvědavost ukojil. Ale vždy se přemohl. Jakmile vzal dopis do ruky,
vždy v něm slušnost zvítězila a on jej vrátil na své místo.
Byla to podivná cesta.Vůbec dnes nemyslel na místa, kudy projížděl, ani náhodou
nepomyslel na trh, kde bude své zboží prodávat, ale jen na onu záhadnou věc vedle
sebe. Možná je v něm něco zajímavého, možná něco důležitého a možná něco, co
by se mu hodilo – napadlo jej mnohokrát. Ale byl to poctivý kupec.
Po velkém duševním utrpení dojel jako ve snu až k rozcestí do obce Lobzy. Ani
nevěděl jak, náhle se proti povozu objevila další osoba, také velice nezvykle
oblečená. Na hlavě měla stejnou kapuci jako první postava, jenže na sobě měla
elegantní košili s nádherným a bohatě vyšívaným kabátkem zakončený jemnou
krajkovinou. Dvě řady vzácných knoflíků se táhly od hrudi k pasu a zářivě se třpytily.
Několik drahých řetězů jí viselo kolem krku. Ale zato kalhoty měla obyčejné, ze silné
hrubé režné látky z toho nejhoršího materiálu. Boty měla sešlapané, velice staré a
téměř rozedrané.
„Máš pro mě dopis?“ houkla na něj okamžitě postava výhružným hlasem. Kupec na
nic nečekal, sáhl po dopise vedle něj a rychle jej podával neznámému. Ten jej
prudce vytrhl z jeho ruky a nedočkavě se na něj zadíval. Pak se opět lehce naklonil
směrem ke kupci.
„A nečetl jsi ho?“ zazněla otázka s velice nebezpečnou výhružkou v hlase.
„Ne,“ zavrtěl opatrně hlavou kupec, „jak jsem jej dostal, tak jsem jej dovezl.,“
odpověděl nejistě a čekal, co se bude dít.
Neznámý několikrát zkontroloval dopis a pak spokojeně zakýval hlavou.
„Dobře, dobře,“ pronesl klidným hlasem, „svou zvědavost jsi zkrotil a dopis jsi nečetl.
Měl jsi veliké štěstí. Kdybys byl dopis přečetl, roztrhal bych tě na kusy a nikdo už by
tě víc nenašel.“ Pak zalovil rukou v kabátci a rozmáchl se. Na kozlík dopadlo
množství drobných kamenů.
„Tady máš odměnu za svojí práci.“
Kupec se díval na kameny a nevěděl, co má na to odpovědět. Nežli se vzpamatoval,
byl neznámý pryč. Jen ty kameny dokazovaly, že se vše skutečně odehrálo a on si
to nevysnil. Nakonec se kupec rozmáchl a shodil kameny na zem a pokračoval
v cestě.
Dojel do Sokolova a dokončil obchod. Když se vrátil zpět do Čisté, hned se běžel se
svým zážitkem pochlubit svým sousedům. Nikdo mu příběh nechtěl věřit do chvíle,
než se ve dveřích objevila jeho žena.
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„Muži, kde se vzalo to zlato na tvým voze?“ zeptala se okamžitě a všichni zkoprněli.
Až pak si muž uvědomil, že ne všechny kameny, dar neznámého, nesmetl na cestu,
ale některé mu na kozlíku zůstaly. Nyní hleděl na ženu, která jich několik držela
v ruce. Nyní už všichni věřili, že během své cesty působil jako pošťák pro kohosi
neznámého, který ho za službu odměnil.
Ale radost netrvala dlouho. Náhle si všichni uvědomili, cože to
vlastně kupec vyprávěl, že mu neznámý vyhrožoval, kdyby do
dopisu nahlédl. Všichni měli ještě v paměti nedávnou událost,
kdy se do Sokolova také vypravil jeden synek místního
bohatého kupce a během cesty se ztratil. Jeho povoz stál
opuštěný nedaleko křižovatky na Lobzy. Synka však nikdo
nikdy nenašel. V tu chvíli začínali tušit, co se vlastně v těch
místech stalo.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
A2A III.třída – jaro 2013
18.kolo TJ Děpoltovice – FK SMB Bochov B 0:1
Rozhodčí: Jan Sakáč, ŽK 1:2
24.kolo TJ Potůčky – TJ Děpoltovice 3:6
Branky: Luboš Moravec 2, Petr Švec, Milan Skoupý, Pavel Bičaník,
Ondřej Čech
Rozhodčí: Petr Talpáš, ŽK: 3:1
25.kolo FK Verušičky – TJ Děpoltovice 1:0
Rozhodčí: Jiří Kaucký, ŽK 3:7, ČK 0:1
26.kolo TJ Děpoltovice – Sokol Sadov 3:2
(podrobnosti k zápasu nebyly dohledány)
Konečná tabulka ročníku 2012/2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Bečov
TJ Potůčky
TJ Děpoltovice
Sokol Štědrá
TJ Počerny
Sokol Sadov
TJ Pernink
TJ Karlovy Vary - Dvory
FK Verušičky
FK SMB Bochov B
Olympia Hroznětín B
Slavia Junior KV
Sokol Žlutice B
Čechie Dalovice B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
16
14
13
12
11
10
11
9
9
10
5
5

10

2
2
2
3
3
5
4
6
3
4
4
1
3
2

6
7
8
9
10
9
11
10
12
13
13
15
18
19

111:62
112:68
76:46
88:51
84:79
77:61
72:85
74:73
83:82
73:94
65:80
63:85
58:93
45:122

56
53
50
45
42
41
37
36
36
31
31
31
18
17

Rozlosování podzimní části soutěže ročníku 2013/2014
13.kolo
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo

17.08.2013
25.08.2013
31.08.2013
08.09.2013
14.09.2013
21.09.2013
29.09.2013
05.10.2013
12.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
02.11.2013
10.11.2013

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

16:30
14:00
16:30
16:30
17:00
16:30
15:00
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE

Recept na výbornou večeři
Většina z nás žehrá na to, že mnohé potraviny ze supermarketů nejsou kvalitní a ani
chutné. A tak vám nabízíme recept na výbornou večeři výhradně z regionálních
potravin Karlovarského kraje:
Základem je žitný chléb od firmy Antonín BaborovskýPekařství f.o. z Dolního Rychnova. Ten si namažeme
Děpoltovickým máslem z Farmy Jiří Kubernát. Na namazaný
chléb si můžeme dát Farmářský kozí sýr z Horského statku
Abertamy a vše zapít kefírem rovněž z Farmy Jiří Kubernát.
Nebo můžeme zvolit jinou variantu:
Základem je rovněž namazaný chléb od výše uvedených firem. Na něj můžeme
naklást buď Mysliveckou klobásu od firmy Karlovarské uzeniny, s.r.o nebo Ořechový
salám z řeznictví a uzenářství Roman Jelen z Chebu. A čím tuto večeři zapít? Přece
pivem Kynšperský Zajíc, což je světlý ležák z Kynšperského pivovaru, s.r.o.
Všechny výrobky použité na tyto veskrze zdravé večeře zvítězily v letošní soutěži
Regionální potravina Karlovarského kraje. O značku, která je důkazem nejvyšší
jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 67 produktů od 19
výrobců.
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