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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volba prezidenta České republiky 2018
Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let. Ve druhém kole volby prezidenta, pokud se uskuteční, může volit i občan,
který dosáhl věku 18 let alespoň druhý den voleb, tj.
27.ledna 2018.
DATUM A HODINY KONÁNÍ
 12. ledna 2018 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin
 13. ledna 2018 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení,
uskuteční se druhé kolo volby, a to ve dnech:
 26. ledna 2018 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin
 27. ledna 2018 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin
Hlasovací lístky
Každý zaregistrovaný kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku
označeném vylosovaným číslem kandidáta.
Hlasovací lístky obdrží voliči poštou na adresu trvalého pobytu nejdéle do 9. ledna
2018, včetně celostátně vydané písemné informace k volbě prezidenta. V případě,
že hlasovací lístky v daném termínu neobdrží, budou na Obecním úřadě Děpoltovice
připraveny k vyzvednutí kompletní náhradní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky budou též k dispozici ve dnech voleb ve volebních místnostech.
V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky obdrží voliči hlasovací
lístky až ve volební místnosti (nebudou doručovány na adresu trvalého pobytu
voliče).
Informace o volební místnosti
Volební místnost je v sále Společenského domu Děpoltovice, Děpoltovice č.p.44.
Seznamy voličů
Každý volič z Děpoltovic a Niv si může v úředních hodinách na Obecním úřadě
Děpoltovice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav.
Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech volby prezidenta republiky k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů:
 v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, nebo
 v jakémkoli zvláštním volebním okrsku, který vede zastupitelský úřad
v zahraničí
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Voliči s trvalým pobytem v Děpoltovicích a Nivách, kteří nebudou moci hlasovat ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost o
vydání voličského průkazu.
1) nejpozději do 5.ledna 2018 do 16,00 hodin:
 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče na adresu:
Obecní úřad Děpoltovice, Děpoltovice č.p.44, 362 25 Děpoltovice
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče
na ID datové schránky obce Děpoltovice (žádost nemusí být
podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče) znjbkuz
2) nebo nejpozději do 10.ledna 2018 do 16,00 hodin
 osobně na Obecní úřad Děpoltovice, Děpoltovice č.p.44. Žadatel
podepíše žádost před pověřeným úředníkem po prokázání totožnosti
platným občanským průkazem.
V případě že volič nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, Obecní
úřad mu vydá voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro
druhé kolo).
Voličský průkaz je možné:
1) předat osobně voliči, nebo
2) předat osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo
3) zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České
republiky
Zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že prokáže volební komisi svoji
totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství ČR prokáže volič platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem.
Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, je povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství ČR odevzdat voličský průkaz pro příslušné kolo volby okrskové volební
komisi.
Způsob hlasování
Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud by
se do tohoto prostoru neodebral, okrsková volební komise mu hlasování neumožní.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který nijak
neupravuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že vloží úřední
obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat Obecní úřad, a
v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v rámci
svého volebního okrsku mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
svého volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně
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Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. na adrese:
Děpoltovice, Děpoltovice č.p. 44, se hlasovací lístky nezasílají poštou, ale jsou
připraveny voličům k vyzvednutí na Obecním úřadě Děpoltovice, Děpoltovice č.p.
44.

Rozpočet obce Děpoltovice na rok 2018
Paragraf
0

1032
3612
3613
3632
3639
3722
3725
6171
Celkem
2212
2219
2310
3113
3314
3319
3322
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3721

Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1345
1356
1361
1381
1511
4112

PŘÍJMY
Název položky
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnory
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Přijaté dotace ze státního rozpočtu
Podpora ostatní prod. činnosti
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Činnost místní správy
VÝDAJE
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Pitná voda
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Záležitosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
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Celkem za §

6 114 000
75 000
10 000
230 000
60 000
4 000
188 000
10 000
84 000
48 000
6 823 000
40 000
600 000
8 000
6 000
25 000
60 000
200 000
23 000
33 000
80 000
150 000
213 000
65 000
124 000
3 000
748 000
10 000

Sběr a odvoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifikované

3722
3745
5212
5512
6112
6171
6320
Celkem

810 000
649 000
10 000
70 500
668 000
2 177 500
50 000
6 823 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Děpoltovice na rok 2019 – 2020
Rozpočtový výhled v tis. Kč

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

Počáteční stav peněžních prostředků
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Běžné (neinvestiční) výdaje
Kapitálové (investiční) dotace
Výdaje celkem (po konsolidaci)
Hotovost běžného roku bez PS
Hotovost na konci roku

2019
9 500
5 800
520
150
250
6 720
4 000
4 500
8 500
-1780
7 720

2020
7720
5900
520
100
300
6 820
4 000
3 000
7 000
- 180
7540

Rozpočtový výhled představuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce a je
sestavován na základě požadavku § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Třída 1 – procentní výnosy z daní, místní a správní poplatky
Třída 2 – pronájmy nemovitostí, pozemků, nájmy z bytů, ostatní služby
Třída 3 – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, dary
Třída 4 – neinvestiční transfery ze SR na výkon státní správy, dotace od kraje,
přijaté transfery ze SF
Třída 5 – provozní výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy nemovitostí obce,
veřejnou zeleň, byty, místní komunikace, veřejné osvětlení, hřiště,
hasičské zbrojnice
Třída 6 – investiční výdaje na plánované akce: chodníky, místní komunikace,
kulturní památky, víceúčelové hřiště
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Knihomol a knihovna
Knihomol své knihy miluje a miluje je doma. A když už si
nějakou půjčí v místní knihovně, chová se podle toho. Takže
pokud si knížky půjčujete, držte se následujících rad. Čtěte
pozorně!
 Vrátíš! Když si knížku půjčíte, znamená to také, že ji
vrátíte. Jinak byste ji bývali dostali. Registrujete ten podstatný
rozdíl?
 Vrátíš bez připomínání! Není nic otravnějšího než se neustále připomínat.
Pamatujte si, že slečna knihovnice nezapomíná a bude vás otravovat až do
úmoru. Žádný mrtvý brouk v tomto případě nefunguje.
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 Vrátíš včas! Nikdo neříká, že musíte pět set stránek přelouskat za víkend. Ale
nikdo také nečte jednu knihu dva měsíce.
 Neztratíš! A když ztratíte, rozhodně ji uhradíte, ale ještě lépe, pořídíte nový
kus.
 Jinému nepůjčíš! Půjčená knížka neslouží k tomu, aby si ji protočila celá
partička. Nejste žádná knihovna, ať si jí zamluví v knihovně. Ale nejdřív vrátit.
 Obal neztratíš! Ke knížce patří obal a ano vadí, když ho ztratíte nebo
poškodíte.
 Nenadrobíš! U jídla se nečte, zvlášť pokud jíte jako čuník. Slečna knihovnice
rozhodně nepotřebuje znát váš jídelníček.
 Neškrtáš! Ať vás ani nenapadne vzít do ruky tužku a něco si v půjčené knize
škrtat.
 Poznámkami neznehodnotíš! Od toho jsou poznámkové bločky.
 Oslí uši neohneš! Tomu, co se vkládá do knížek, abychom si označili
dočtenou stránku, se říká záložka. Takže není jediný důvod, proč kastrovat
půjčenou knížku děláním oslích uší.
 Mastné otisky neuděláš! Chraň tě ruka páně nad půjčenou knížkou jíst jitrnici
nebo vepřovou pečínku, i kdyby šlo o knihu receptů.
 Hřbet nepřelomíš! Knížka není žádný gymnasta, a příliš mnoho rozštěpů jí
tudíž natrhne. Normální je ji zavřít a nelámat
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Třídění odpadu a sport jdou ruku v ruce! Nevěříte?
Přemýšlíte, co má společného třídění odpadu se sportem? Možná si říkáte, že
takové spojení je absurdní, neexistuje – jenže opak je pravdou. Tyto dvě zdánlivě
vzdálené činnosti jdou často ruku v ruce. Jak? Přiznejme si, že jen samotnou cestou
k barevným kontejnerům toho příliš nenasportujeme – ze svých domovů to k nim
máme v průměru méně než 100 metrů. Ale třeba i vy občas nesete plastové lahve,
nějaký ten nápojový karton a štos přečtených novin a třídíte je do barevných
kontejnerů, když si jdete zaběhat nebo zacvičit s kamarádkou. A možná běháte
právě v tričku, které je vyrobeno z recyklovaných PET lahví.
První materiály vyrobené z odpadu pronikly obecně do módního průmyslu už zhruba
před 15 lety – tehdy šlo především o dutá vlákna z recyklovaných PET lahví, která
se začala používat jako výplň bund,
dek a později i spacáků. Jenže
moderní
technologie
a
sílící
odpovědnost firem za životní
prostředí
posunuly
možnosti
mnohem dál. A tak není divu, že
se do recyklovaného odpadu už
oblékáme třeba i při sportu.
Nesporných výhod PET materiálů,
zejména dobré izolace tepla,
dobrého odvádění potu od pokožky
a jejich skladnosti si všimly i
světoznámé
sportovní
značky.
Průkopníkem mezi nimi byl
americký gigant Nike, když na fotbalovém šampionátu v Jižní Africe v roce 2010
oblékl fotbalové hvězdy v čele s Christianem Ronaldem do PET lahví, respektive do
dresů vyrobených z recyklovaného polyesteru. K jejich výrobě použila firma „petky“
posbírané na skládkách v Japonsku a na Tchaj-wanu – co dres, to osm PET lahví. V
těchto trikotech odehráli africké mistrovství světa například fotbalisté Brazílie,
Portugalska, Nizozemska nebo Nového Zélandu. V další sezóně pak byl tento hit k
vidění i na českých stadionech v podání hráčů ostravského Baníku, později třeba
pražské Sparty.
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O dva roky později expandovalo toto syntetické vlákno i do dalších sportů. V roce
2012 představil Nike další „ekodres“ vyrobený tentokrát exkluzivně pro basketbalisty
USA. Postupně do této novinky z 22 PET lahví oblékl i sportovce Číny a Brazílie.
Recyklovaný polyester použila firma i na výrobu běžeckých dresů.
Na tuto inovaci se loni pokusil zareagovat největší konkurent Nike, německý Adidas.
Vyrobil prototyp sportovních bot vyrobených téměř kompletně z plastových
podmořských sítí, které používají ve světových vodách pytláci. Recyklovaný
materiál, konkrétně nitě z PET lahví, použil i další z výrobců sportovního vybavení –
K2. Recyklovaným vláknem prošil jeden ze svých modelů in-line bruslí z řady ECO.
Odpady převtělené do nových výrobků jsou zkrátka všude kolem nás. A tím pádem
má třídění a recyklace stále větší smysl!
STRÁNKY HASIČŮ
Hasiči zasahovali
Hasiči JSDH Děpoltovice ve středu 20.12.2017 v odpoledních
hodinách zasahovali u požáru rekreační chaty ev.č.10 na katastru
Nivy. Zásahu se zúčastnil HZS Karlovy Vary a jednotky SDH
Nejdek a Nová Role.
Rady pro řidiče – aby vás sníh za volantem nepřekvapil
Sníh postupně zasypává Českou republiku. Pokud se i v tomto
počasí chystáte na delší cestu autem, měli byste její přípravě
věnovat mnohem větší pozornost než jindy.
Řidiči motorových vozidel by si měli před delší cestou zjistit, zda je jejich plánovaná
trasa sjízdná a poslechem dopravního zpravodajství průběžně monitorovat vývoj
situace na silnicích.
Před jízdou je třeba zkontrolovat vybavení i stav svého vozidla a případně doplnit
vše potřebné. Důležitou roli v bezpečné jízdě hrají i zdánlivé maličkosti, jako jsou
správně nahuštěné zimní pneumatiky.
Co by měla obsahovat výbava motoristy, který se vydává do hor nebo na delší cestu
v zimním období:
 dostatek pohonných hmot v nádrži, nemrznoucí směs v ostřikovačích
 rozmrazovací olej do zámků (u sebe, nikoliv v autě)
 škrabka na led, smetáček, zimní rukavice
 sněhové řetězy, pytlík s pískem, kovová lopatka, příp. pás pro výjezd z
hlubokého sněhu
 tažné lano, rezervní kanystr s palivem, startovací kabely
 baterka, teplá deka, náhradní oblečení, teplý nápoj v termosce, potraviny
 funkční a nabitý mobilní telefon včetně auto nabíječky
Zima je pro řidiče i automobil nejnáročnější období, proto by měl každý zodpovědný
řidič změnit svoje chování za volantem a více než jindy řídit opatrně, ohleduplně a
předvídavě k dění na silnici.
Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín
Přestože topná sezóna oficiálně začala už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby
komín prohlédl odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v
topné sezóně bude bezpečné. Před samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty
je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň
za pozdní servis.
Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů
paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x
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ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární
ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si
čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové
cesty oprávněnou osobou – kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
 Je kouřovod řádně upevněn?
 Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?
 Fungují uzávěry komínových dvířek?
 Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?





Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Je komín na povrchu celiství, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného
zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor mužů A1A 2017/2018
Tabulka - podzim
P+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TJ Baník Pila
TJ Čechie Dalovice
TJ Vojkovice
SK Toužim B
KSNP Sedlec
TJ Jiskra Březová
TJ Děpoltovice
FK Ajax Kolová
SK Božíčany
FK Verušičky
SK Kyselka
FC Nové Hamry
FK Nejdek B
TJ Sokol Pernink
TJ Slavoj Bečov n.T.

12
14
13
13
14
14
13
13
14
14
13
14
13
12
14

12
9
9
9
8
7
7
6
4
3
3
3
3
2
1

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

0
2
2
4
4
4
4
5
6
8
7
10
10
7
13

57:12
63:20
43:20
40:21
46:21
44:27
29:28
36:34
33:40
29:38
21:39
21:49
31:56
19:57
24:74

P-

36
30
29
27
26
24
23
20
16
12
12
10
9
9
3

III.třída A2A 2017/2018 podzim
Tabulka - podzim
P+
1.
2.
3.
4.
5.

TJ Počerny
TJ Sokol Sadov
TJ Sokol Útvina
TJ Potůčky
TJ Sokol Žlutice B

13
13
13
13
13

12
11
10
9
8

0
0
0
0
0
8

1
2
3
4
5

55:20
61:28
42:21
47:40
40:31

36
32
30
26
24

1
1

P-

6
.7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Děpoltovice B
TJ RZ Abertamy
SC Stanovice
TJ Sokol Hájek
TJ Olympie Hroznětín B
TJ Ajax Kolová B
TJ Budoucnost Otročín
TJ Slavia Krásné Údolí
TJ Stružná

13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
6
6
5
5
4
5
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
7
7
8
8
9
8
11
12

41:41
29:29
48:39
26:36
31:44
35:45
17:36
21:51
26:58

Termínová listina OFS Karlovy Vary – jaro 2018
Datum
Úřední začátek
OPM - kolo

21
19
18
16
16
13
13
5
4

1
1
1
1
2
1

III. tř. - kolo

SO 24. 03 / NE 25. 03

15,00

16

14

SO 31. 03 / NE 01. 04

15,00

17

15

SO 07. 04 / NE 08. 04

16,30

18

16

SO 14. 04 / NE 15. 04

16,30

19

17

SO 21. 04 / NE 22. 04

17,00

20

18

SO 28. 04 / NE 29. 04

17,00

21

19

ÚT 01. 05

17,00

29

SO 05. 05 / NE 06. 05

17,00

22

ÚT 08. 05

17,00

30

SO 12. 05 / NE 13. 05

17,00

23

21

SO 19. 05 / NE 20. 05

17,00

24

22

SO 26. 05 / NE 27. 05

17,00

25

23

SO 02. 06 / NE 03. 06

17,00

26

24

SO 09. 06 / NE 10. 06

17,00

27

25

SO 16. 06 / NE 17. 06

17,00

28

26

20

Vzhledem k tomu, že OP mužů hraje letos vyjimečně 30 kol, tak se musely využít
oba sváteční květnové termíny, aby kolo nemuselo proběhnout ve všední den.
Dohrávky z podzimu u soutěže OP mužů budou odehrány ve středu 16.5 a ve středu
30.5.2018 vždy od 17,30 hodin.
OBCE ZA OBZOREM
Velké Karlovy Vary
Pouze jednou v dosavadní historii měly Karlovy Vary více než sto tisíc obyvatel. Bylo
to v době územního uspořádání župy Sudety mezi lety 1939 až 1945, kdy existovaly
tzv. Velké Karlovy Vary. Měly desítky periférií i městských částí a sahaly od
Hroznětína po Bochov, od Mírové až po Hlinky. Zatímco v roce 1930 měly Karlovy
Vary i s perifériemi 63 506 obyvatel, po novém územním uspořádání dosáhly podle
sčítání k 17. květnu 1939 již 97 574 obyvatel. Po připojení zbývajících lokalit z okolí
překročil počet obyvatel hranici sto tisíc. Součástí Velkých Karlových Varů se staly
mnohé, dnes opět samostatné, obce i malé zaniklé osady na Doupovsku.
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Termín Velké Karlovy Vary se začal užívat hovorově již za první republiky. Bylo to
zejména po 14. dubnu 1920, kdy většina, do té doby samostatných obcí, požádala o
připojení ke Karlovým Varům. Radní města jednali v roce 1920 nejprve se sedmi
nejbohatšími kandidáty, další předměstí připojili až v roce 1928. Mezi lety 1920 až
1928 se tak součástí Karlových Varů staly Hůrky, Dalovice, Tuhnice, Březová a
Drahovice.
Spojení 72 měst a obcí
Hlavní vlna slučování nastala 1. května 1939, kdy byly k městu připojeny Dvory,
Doubí, Stará Role, Rybáře, Bohatice, Sedlec, Kolová a Olšová Vrata. Díky tomuto
slučování měly Karlovy Vary koncem roku 1939 už 90 655 obyvatel. Tím to ale
neskončilo. V dalších měsících byly připojeny nejprve obce v nejbližším okolí –
Jenišov, Otovice, Andělská Hora, Hory, Vysoká, Počerny, Čankov, Všeborovice,
Mírová, Podhoří a Háje.
Do konce roku roku 1939 pak byly dotvořeny Velké Karlovy Vary připojením obcí,
které stály (řečeno obrazně) už za obzorem. Byly to Bochov, Bor, Bražec, Bystřice,
Činov, Děpoltovice, Dražov, Hlinky, Horní a Dolní Lomnice, Hájek, Hroznětín, Kfely,
Kozlov, Lesov, Lipoltov, Nivy, Odeř, Pila, Podlesí, Radošov, Ruprechtov, Sadov,
Sedlečko, Stanovice, Stráň, Stružná, Svatobor, Šemnice,, Velký Rybník, Velichov a
Žalmanov.
Do katastru byly zahrnuty rovněž malé obce a osady Dlouhá, Dubina, Kozlov,
Lučiny, Mezirolí, Mlýnská, Nejda, Německý Chloumek, Nová Víska, Pastviny,
Pulovice, Rydkéřov, Stará Ves a Tašovice u Bochova.
K oficiálnímu vyhlášení Velkých Karlových Varů došlo 1. května 1939. V jejich čele
stál místo dosavadního purkmistra nyní vrchní starosta (Oberbürgermeister). Termín
Velké Karlovy Vary platil více než pět let. Přežil ještě deset měsíců po válce. Nově
upravil správu území až dekret prezidenta republiky ze 27. října 1945 č. 121/Sb.
Ten obnovil okresy podle stavu k 29. září 1938. Označení Velké Karlovy Vary se
v poválečné historii objevilo ještě jednou. Noviny Budovatel uveřejnily 26. září 1947
tuto zprávu: „Zemský národní výbor v Praze schválil spojení obcí Karlovy Vary,
Bohatice, Březová, Doubí, Drahovice, Rybáře, Dvory a Olšová Vrata do celku Velké
Karlovy Vary.“ Ty však zdaleka nedosahovaly velikosti z roku 1939.
(citováno z knihy PhDr. Jaroslava Fikara „Obce za obzorem“
O některých obcích „za obzorem“ se zmíním v dalších číslech Děpoltovických listů.

10

STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
O vorařích a vodníkovi
Chceme-li ještě chvíli u vyprávění o hastrmanech na Ohři zůstat, je na místě
připomenout, že asi nejvíce se jich obávali voraři. Ale ti vltavští si na hastrmany
naříkat nikterak nemohli, a je dokonce známo, že třeba chudobný hastrman, který žil
pod vyšehradskou skálou a musel se starat o plný tucet svých vodníčat, byl jenom
vděčný, když mu některý
z vorařů ve výtoňské hospodě
zaplatil pivo. Proto také
se
pod
staroslavným
Vyšehradem
nikdo
neutopil, a když přece jen začal
polykat andělíčky, sám
hastrman mu pomohl na břeh.
Voraři na Ohři se však
museli mít před vodníkem na
pozoru. Obvykle sídlil pod
velikým balvanem v řece u
Svatošských skal, a když
jej voraři zahlédli, věděli, že jim
neublíží. A vydrápal-li se dokonce na vor a nechal se vézt třeba k Tašovicům,
obvykle zde zmizel pod hladinou.
Stalo se však, že pantáta stojící u šreku našel odvahu promluvit na zelenáče, který
poctil vor u Svatošských skal svou návštěvou, nejspíš aby slovo nestálo: „Tak kam
dnes, zase do Tašovic?“
Ale hastrman na něj vycenil brčálové zuby a zavrčel: „Nebuď zvědavý, lidský červe,
nebo na to doplatíš! Ale abys neřekl, tak zrovna dnes končím v Doubí. Dlouho jsem
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tam totiž žádnou dušičku nezískal.“ A poněvadž se v té chvíli objevily na pravém
břehu první chalupy zmíněné vsi, skočil vodník do řeky a zmizel pantátovi z očí.
Pantáta se jeho řeči ani nestačil podivit, když spatřil, jak se z lávky u břehu naklání
nad vodu jakési děvče, aby si naplnilo vědro. A vtom dívčina zničehonic do řeky
padá, jen její ruka se ještě v zoufalém pohybu objevuje jedinkrát nad vlnami.
Horší, ale bývalo, když se vodník při plavbě ani neukázal. To pak měli voraři oči stále
na stopkách, zda jim nerozvázal, či dokonce nepřekousal houžve, jimiž bývaly
kmeny jejich plavidla spojeny, nezatáhne-li příď voru v peřejích rovnou na kameny a
podobně, neboť nejednou takoví nešťastníci pak ve vodě našli smrt.
Ani tenkrát, když se člověk o hastrmana postaral, aby nezahynul, nesetkal se s jeho
vděkem. Stalo se totiž jednou časně z jara, že po Ohři se valily ledové kry, až jich
bylo tolik, že tvořily vysoko navršené překážky a zátarasy. Drahovičtí voraři je proto
tahali háky na vysokých násadách, aby řeku uvolnili. A tu si najednou povšimli, že na
jedné kře bezmocně poskakuje zelený panáček.
V dobré vůli vodníčkovi pomoci, aby se mu něco nestalo, vytáhli s velkým úsilím i
tuhle kru. A pak dokonce vzali s sebou na kost promrzlého hastrmana do krčmy na
břehu, kde se mohl usušit u teplé pece a vypít celý kotel horkého čaje z bylinek.
To víte, brzy se rozkřiklo, kdo vlastně ve vorařské vysedává, a tak se sem postupně
začali trousit i vesničané, aby si zeleného hosta jaksepatří důkladně prohlédli.
Vodník však o jejich pozornost nikterak nestál. Po nějaké chvíli začal prskat jako
vzteklý kocour a hup a hop, jen se mihl kolem udiveného krčmáře a pryč k Ohři,
když předtím zlostně zasyčel: „Jen počkejte, zvědavci, však já se s vámi vypořádám
co nevidět!“
Nikdo si už nepamatuje, jestli tenhle hastrman svou hrozbu vůbec splnil. Jisté ale je,
že najít na Karlovarsku jediného vodníka, který by byl k lidem přátelský, bylo jako
hledat bílou vránu.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy - Karlovarsko

RŮZNÉ
Adventní čas
2. prosince jsme v naší obci zahájili adventní čas koncertem v
kostele sv. Michaela. Pěvecký sbor z Merklína přednesl vánoční
písně, abychom se hned na začátku Adventu naladili na tento
krásný předvánoční čas, který by měl být pro většinu z nás plný
pohody a klidu. Hospodyňky začnou péct cukroví a vánočky,
muži by se měli postarat o stromeček a jeho výzdobu.
Po koncertě jsme všichni společně rozsvítili živý vánoční strom
u křižovatky ve středu obce.
Okolo 18,00 hodiny jsme se pak s dětmi shromáždili na sále Společenského domu
Děpoltovice a očekávali příchod Mikuláše s anděli a čerty. Když Mikuláš se svojí
nebeskou a pekelnou družinou dorazil, čekala na děti nadílka. Za básničku nebo
písničku a slib, že už nebudou zlobit a budou se dobře učit dostaly děti balíček. To
bylo radosti!
Po nadílce se rozzářil nad obcí ohňostroj. Pro zahřátí se podával dětem čaj a
dospělým svařené víno. Samozřejmě bylo i něco k zakousnutí.
A tak jsme si první adventní víkend krásně užili. Všem, kteří se podíleli na této
vydařené akci ze srdce děkuji. Štěpánka Luxíková
Předvánoční posezení se seniory
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Odpoledne třetí adventní neděle 17. prosince patřilo našim seniorům. Na všechny
přítomné, již čekal slavnostně vyzdobený sál ve Společenském domě Děpoltovice,
připravené občerstvení a vlídné předvánoční slovo pana starosty.
Celé odpoledne v zaplněném sále vládla příjemná atmosféra a vzájemné povídání
(však to znáte, když se sejdou staří známí) vyplňoval hudebním doprovodem „šraml“
Toníka Pecha a jeho Old Boys.
Nedělní posezení rychle uběhlo, a tak jako má vše svůj začátek, má také svůj
konec. Za zvuku melodií vánočních písní jsme se navzájem rozloučili s přáním
krásných vánoc, štěstí, pohody a pevného zdraví do nového roku 2018.
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