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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Obec Děpoltovice na základě své žádosti obdržela dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017 na „Obnovu hracích prvků na
dětském hřišti“ ve výši 90 000 Kč.
Nadace ČEZ
Obec Děpoltovice podala žádost o nadační příspěvek Nadaci ČEZ na vybudování
víceúčelového hřiště v rámci akce „Oranžové hřiště.“
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České
republice. Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry.
Úhrada poplatků
Kdo jste dosud neuhradili poplatek za likvidaci komunálního odpadu a psy, pronájem
pozemků, žádáme vás, aby jste tak učinili nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku. Poplatek je splatný jednorázově a je možné jej uhradit hotově
v kanceláři Obecního úřadu Děpoltovice, nebo na účet obce č.ú. 16228341/0100, jako
variabilní symbol uvádějte vždy popisné nebo evidenční číslo.
Nejsou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo v nesprávné výši, může Obecní
úřad vyměřit poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisovým
seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může Obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Obecně závazná vyhláška č.2/2013
Již před třemi roky vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o
zajišťování a ochraně veřejného pořádku. Pro stále se opakující nešvary
jednotlivců vůči této obecně závazné vyhlášce je dobré si připomenout, že v čl. 7 –
ochrana před hlukem je uvedeno, že ve správním území 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 tu hlučnější část prací (sekání
trávy, řezání dřeva apod.) prováděli v první části víkendu (sobota) a neděle a svátky
byly klidem pro všechny, kteří si chtějí před nastávajícími pracovními dny opravdu
odpočinout.
III/2206 Modernizace silnice Fojtov – Děpoltovice
V měsíci červnu 2017 budou konečně zahájeny práce na komunikaci Fojtov –
Děpoltovice. Jedná se o modernizaci silnice III/2206 v úseku mezi obcemi Fojtov a
Děpoltovice, včetně mostu přes Vitický potok. Upravovaný úsek začíná v obci Fojtov
cca 6 m před svislým dopravním značením IS 12b (konec obce Fojtov) a končí cca
12 m za svislým dopravním značením IS 12a (začátek obce Děpoltovice) – před
křižovatkou se silnicí III/2192. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5.
V rámci modernizace silnice bude položen nový povrch komunikace, dále je řešeno
odvodnění tělesa komunikace, zřízení nových propustků, oprava stávajících
propustků a zabezpečení svahů kolem silnice.
Stavba bude realizována z příspěvku v rámci programu Integrovaný plán rozvoje
území Karlovy Vary jako součást Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
Nepřehlédněte!!!
Bude provedeno dočasné dopravní značení a úplná uzavírka silnice mezi obcemi
Fojtov – Děpoltovice. Termín realizace 12.6. – 31.10.2017
2

Právní poradny pro seniory
Bezplatná právní poradna pro seniory je otevřena vždy první středu v měsíci od 13 do
16 hodin v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88.
Zaměstnanci úřadu seniorům poradí s právní problematikou, která je trápí. Informovat
se mohou například o občanském soužití, dědických řízeních a o další právní
záležitosti.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Proč číst?
Kdy jste naposledy přečetli knihu nebo rozsáhlý článek v novinách? Pokud patříte
k hojné většině lidí, kteří pravidelně nečtou, o něco určitě přicházíte.
Určitě jste to už někdy slyšeli: Musíš číst, čti, ale vy jste se stejně nikdy nedonutili číst.
Pokusím se Vás přesvědčit,
proč je čtení tak dobré.
Váš mozek miluje, když čtete,
tím ho zjednodušeně zlepšuje.
lidé, kteří pravidelně čtou,
chorobou. Nechci Vás tím
čtení je dobré i ze zdravotního

navíc poskytuje mozku povzbuzení a
Nedávný výzkum navíc prokázal, že
skoro vůbec netrpí Alzheimerovou
strašit, snažím se jen naznačit, že
hlediska.

Nezáleží na tom, jak jste vystresovaní ve škole, v zaměstnání, v rodinně, když se
ponoříte do dobře napsaného příběhu, na všechno rázem zapomenete. Dobrý román
Vás dokáže odpoutat od starostí skutečného světa, nebo naučný článek Vás rozptýlí
a donutí Vás uvažovat (také sníží stres).
Všechno co si kdy přečtete nějak naplní vaši hlavu, z každého kousku textu si něco
málo vezmete. Nikdy nevíte, kdy Vám to může přijít vhod. Čím více máte vědomostí,
tím jednodušší pro Vás bude řešit jakékoliv problémy. Vaše vědomosti Vám nikdy
nikdo nevezme, ty s Vámi zůstanou na věky.
Tohle jste už určitě slyšeli – čtením si zvýšíš slovní zásobu. S tím lze souhlasit. Během
čtení se neučíte slova nuceně, všechno to přichází tak nějak samo. Časem zjistíte, že
používáte slova, která jste nikdy před tím nepoužili.
Čtení jak je známo zlepšuje paměť, jelikož ji trénujeme. Například, při čtení si musíme
pamatovat jména postav, jejich motivy, děj, pozadí situace apod. Během čtení si
musíme zapamatovat ohromné hordy informací, ale i tak to v pohodě zvládáme.
Čtení zlepšuje koncentraci a soustředění. V dnešním světě je naše pozornost stále
rozptýlená, během 5 minut jsme schopni být aktivní na fb, přitom si kontrolovat na
mobilu instagram, odepisovat na mail a v druhém okně hrát nějakou online hru.
Naopak při čtení se věnujeme opravdu jen příběhu, ostatní svět jakoby neexistoval.
Zkuste číst 15-20 minut denně, uvidíte jak to zlepší vaši koncentraci během dne.
Dobře napsaná kniha má vliv i na Váš psací styl. Psaní Vám v životě určitě přijde
vhod. Psaní není dovednost jako třeba počítání rovnic, kterou už po škole nikdy
nepoužijete, psát budete svůj celičký život.
Knihy sami o sobě mohou být celkem drahé, ale můžete se k nim dostat i zdarma.
Cesta vede přes místní knihovnu, která Vám poskytne dostatek knih, které Vás
dokážou zcela zdarma zabavit. Jak říkám, čtení je skvělé a pomáhá Vaší mysli i tělu!
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Sbírka víček pro Hynečka
Zapojte se s námi a sbírejte víčka
Rozhodli jsme se uspořádat sběr víček v naší knihovně pro malého Hynečka, který
utrpěl vážný úraz. Budeme rádi za jakékoli množství víček.
Víčka můžete nosit do místní knihovny, nebo je zanechat ve vestibulu Obecního úřadu
Děpoltovice.
Více informací naleznete:
Facebook: Sbírka víček pro Hynečka
Webové stránky: www.konto-hynek.cz

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Sběr odpadů v obci Děpoltovice za 1.čtvrtletí roku 2016 v číslech
Komunální odpad svezený z popelnic
Komunální odpad svezený z kontejnerů
Celkem

28,74 t
27,90 t
56,64 t

Separovaný odpad
- papír
- sklo
- plasty a nápojový karton
- kovové odpady
Celkem

2,453 t
0,730 t
1,787 t
0,042 t
5,012 t

Z uvedených
hmotností
odpadu
vyplývá, že podíl separovaného
odpadu
8,13
%
je
z celorepublikového hlediska velmi
malý. Přitom jenom významné
zvýšení podílu separovaného odpadu a tím také snížení podílu směsného
komunálního odpadu může do budoucna udržet náklady na odpady pro obec
v přijatelné výši, neboť výše nákladů má rovněž vliv na výši poplatků za odpady pro
občany.
Za pronájem sběrných nádob na separovaný odpad platí obec čtvrtletně 20 664 Kč
bez ohledu na počet svozů. Za zajištění zpětného odběru a zajištění využití odpadů
z obalů získala obec za sebraných 5,012 t od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu ve
výši 16 718 Kč.
Nestojí za to ještě více třídit odpad a pomoci tím obci a také sobě udržet náklady na
odpady v přijatelné výši?
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STRÁNKY HASIČŮ
Aby léto bylo bez požárů
Tradičně nejvíc požárů je v létě v přírodním prostředí a nejčastějšími
příčinami jsou lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní
zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně
rozdělaných ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od
jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně
zaparkovaného automobilu apod.
Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky,
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do
jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně lze jen na vyhrazených místech. Zakázáno je samozřejmě i odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů.
Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném
minimálně 50 m od okraje lesa
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů
Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě oheň vůbec nerozdělávat.
Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej
důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice
nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty.
Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na
zahrádce předem nahlaste hasičům
Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Převržený nebo
nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár

Na co dalšího si při vyšších letních teplotách dát pozor:
• Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzin,
nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem
roste riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé
kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na
bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného
ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve
společných a ve sklepních prostorách bytových domů. Pamatujte, že v běžné
garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní
automobil 80 litrů)
• Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Například
plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým
teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho
plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění
• Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči. Nádoby
s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat
v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných
prostorách bytových domů.
Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či
v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem
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•

umisťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup
dětem k nim
Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se
dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování
v přírodě
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE

Okresní přebor – výsledky a program jarní fotbalové části sezony 2016/20
16.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Jiskra Březová 1:3
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí: Miloslav Polívka – Ladislav Kvasnička, Jiří Zázvorka, 40 diváků
17.kolo
TJ Sokol Chyše B – TJ Děpoltovice 0:2
Branky: Marcel Verebely, Petr Švec
Rozhodčí: Jan Granec – Ladislav Kvasnička, Miloslav Polívka, 50 diváků
18.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Slavoj Bečov 1:2
Branka: Karel Hubálek
Rozhodčí: Ladislav Kvasnička, 40 diváků
19.kolo
TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice 5:0
Rozhodčí: Petr Vaněček, 48 diváků
20.kolo
TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec 5:6
Branky: Pavel Bičaník, Ondřej Čech, vl., Jan Šiler, Milan Skoupý
Rozhodčí: Július Kobielský, 55 diváků
21.kolo
Ajax Kolová – TJ Děpoltovice 1:0
Rozhodčí: Jan Granec, 70 diváků
22.kolo
TJ Děpoltovice – Baník Pila 0:1
Rozhodčí: Jan Sakač, 48 diváků
23.kolo
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice 7:3
Branky: Stanislav Bernátek
Rozhodčí: Martin Jakubík – Daniel Jaroš, Ladislav Kvasnička, 55 diváků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Vojkovice
TJ Čechie Dalovice
TJ Jiskra Březová
TJ Baník Pila
TJ FK Nejdek B
FK Ajax Kolová
KSNP Sedlec
TJ Slavoj Bečov
SK Božíčany
FC Nové Hamry
FK Verušičky
TJ Sokol Chyše B
TJ Děpoltovice
TJ Stružná

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
18
18
16
16
15
10
8
7
6
5
3
2
2
6

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

1
3
3
4
6
6
8
12
15
14
17
17
19
19

97:27
98:38
84:39
106:34
126:42
78:39
54:51
43:94
51:76
63:82
43:114
41:97
35:93
28:121

58
56
56
51
49
47
35
27
22
21
16
12
8
8

24.kolo
25.kplo
26.kolo

TJ Děpoltovice – SK Božíčany
FK Verušičky – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Stružná

So 3.6. od 16:30 hod.
Ne 11.6. od 14:00 hod.
So 17.6. od 16:30 hod

III.A třída – výsledky a program jarní fotbalové části sezony 2016/2017
17.kolo
TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky 1:2
Branka: Martin Wendler
Rozhodčí: Jiří Zázvorka. 50 diváků
18.kolo
Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B 5:2
Branky: Tomáš Kiška, David Giuliano
Rozhodčí: Július Kobielský, 50 diváků
19.kolo
TJ Děpoltovice B – RZ Abertamy 1:0
Branka: Jakub Šejna
Rozhodčí: Jan Sakač, 40 diváků
20.kolo
TJ Děpoltovice B – SK Kyselka 0:3
Rozhodčí: Marian Varga, 64 diváků
21.kolo
TJ Děpoltovice B – Sokol Pernink 3:2
Branky: Stanislav Bernátek, Jan Šiler, Martin Wendler
Rozhodčí: Martin Jakubík, 40 diváků
22.kolo
TJ Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice B 1:3
Branky: Stanislav Bernátek, Martin Wendler, Jakub Lébl
Rozhodčí: Jan Sakač, 58 diváků
23.kolo
TJ Děpoltovice B – Sokol Hájek 1:1
Branka: Tomáš Hudák
Rozhodčí:Jiří Zázvorka
24.kolo
TJ Potůčky – TJ Děpoltovice B
Rozhodčí: Jan Sakač, 41 diváků
1.
2.
3.
4.
5.
6
.7.
8.

SK Kyselka
Sokol Sadov
Sokol Pernink
TJ Potůčky
Sokol Hájek
RZ Abertamy
TJ Děpoltovice B
TJ Olympie Hroznětín B

.
25.kolo
28.kolo
26.kolo
27.kolo

24
24
24
24
24
24
24
24

15
12
14
11
8
9
7
3

TJ Děpoltovice B – Sokol Sadov
Sokol Pernink – TJ Děpoltovice B
RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – SK Kyselka
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4
8
1
5
8
4
3
1

5
4
9
8
8
11
14
20

80:35
80:47
95:63
85:64
43:51
55:67
53:102
58:120

49
44
43
38
32
31
24
10

Ne 4.6. od 14:30 hod.
St 7.6. od 17:30 hod.
So 10.6. od 15:00 hod.
Ne 18.6. od 14:30 hod.

DĚPOLTOVICE - HISTORIE OBCE
Císař Ferdinand II. vládl od roku 1619 a byl hlavním protivníkem protestantů v 30-leté
válce a nositelem protireformace. Panství obcí Děpoltovice a Odeř bylo r.1921
připojeno k ostatnímu majetku císaře a obhospodařováno českou komorou. Salome,
žena
Christopha
von
Wirsperg
však dostala
panství
nakonec
zpět.
Panství chtěl získat vévoda
Julius
Heinrich
von
Sachsen, od roku 1625
majitel ostrovského panství.
Po vznesení požadavku
Salomenou
se
koupě
neuskutečnila. Po roce
1625
přešlo
panství
Děpoltovice do vlastnictví
Humbolda Winklera von
Heimfeld. Tomu byl tento
majetek
v roce
1633
zkonfiskován, protože si ho
protiprávně přivlastnil. Od r. 1645 do r. 1819 patřila obec Děpoltovice k panství knížete
Schwanzenberga. V letech 1771 – 1772 byl kraj postižen neúrodou a lidé hladověli
(za vlády Marie Terezie). Bylo to špatné, že lidé jedli kůru stromů, žaludy se mlely na
mouku a z té se pekl chléb. Také tráva se vařila a jedla. Brambory se zde v té době
ještě nepěstovaly. Od roku 1819 se vlastníci panství měnili – nejprve koupil panství
Děpoltovice Friedrich Ritter z Neupauer, ale ve stejném roce ho přenechal svému
švagrovi, bohatému Jakubu Veithovi. Ten dal panství v roce 1833 své dceři jako
svatební dar.
Ženichem byl baron Heinrich von Kleist. Ten nechal v letech 1841 – 43 renovovat
zámek. Roku 1869 předal Děpoltovice, Nejdek a vrchní Chodov, které roku 1847
přikoupil své jediné dceři Anně, hraběnce z Assenburgu. Sám žil nadále na zámku
v Děpoltovicích, kde 17.9.1876 zemřel. Zde ho několikrát navštívil Vévoda Otta
Bismarck, když pobýval na léčení v Karlových Varech. V r. 1881 prodala hraběnka své
pozemky za 2 ¼ milionu rakouských zlatých svobodnému pánu Moritzi
z Königswateru. Sama se přestěhovala do Petrohradu u Prahy, kam vzala s sebou
také bývalé zaměstnance, mj. myslivce. Od Hermanna – syna svobodného pána
Moritze z Königswateru získal Děpoltovice velkopodnikatel Anton Weber, šlechtic
z Hohenburgu. Weber byl také jistý čas starostou čtvrtě Rybáře. Pivovar
v Děpoltovicích byl v provozu do r. 1915 (písemné zmínky o provozu panského
pivovaru jsou na daňovém svitku z roku 1654, ve kterém se tehdy dělalo pivo v 3 ½
pětikýblových nádobách). Výroba se zastavila ještě během 1.světové války.
13.července 1920 zemřel pan Anton Weber a byl pohřben na karlovarském hřbitově.
Od 17.století docházelo v panství Děpoltovice k velkému rozmachu. K stávajícím
dvorům přibývaly nové, přibyly nové rodiny, vznikly mnohé řemeslné podniky, mezi
jinými také cihelna. Někteří rolníci se přeorientovali na dodávku štěrku; částečně sami
tloukli kameny (zvláště v zimě) nebo přijali drtiče štěrku. V obci také vznikly dvě pily,
které byly zásobovány z místních lesů. Za éry Wébrů zažilo panství Děpoltovice
vrchol. Na statku a v pivovaře bylo zaměstnáno přes padesát rodin – více než 200
osob. Vedle pivovarských sudařů, strojníků, zámečníků, tesařů, kolářů, jednoho mistra
rybáře, polesného a dvou hajných tu bylo zaměstnáno 20 kočích koňských povozů a
zrovna tolik kočích s voly. Auta tehdy ještě nebyla. Několik zemědělských dělníků a
mnohé dělnice podléhali předákovi pro muže a zvlášť pro ženy. Přes 200 dojnic a
zrovna tolik mladého dobytka bylo v držení jedné švýcarské rodiny. V kanceláři
působili 2 – 3 muži. Bohužel byl pivovar v roce 1915 zastaven a uzavřen. Stroje se
postupně odtransportovaly do Rybářů nebo do Ostrova, kde vlastnil Weber rovněž
jeden pivovar. Po 1.světové válce r.1918 byl dvůr statku velmi pustý. Chybělo syčení
strojů, drkotání pivovarských vozů a často lok levného, dobrého piva … V roce 1925
prodal Robert Weber Děpoltovické panství panu Oskaru Moserovi. Po prodeji byly
budovy pivovaru částečně zbourány, v roce 1927 naposledy komín, vysoký 35 metrů.
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Jedno však Oskar Moser udělal – v r. 1926 otevřel u Děpoltovického rybníka plážovou
koupel. Zpočátku tam bylo jenom 29 kabin, ale v roce 1930 jich bylo již 300.V létě tam
panoval čilý ruch. Obzvláště o nedělích byl počet koupajících se návštěvníků, kteří
přijeli auty, vozy i na kolech nebo přišli pěšky velmi velký. Od r. 1927 tam zajížděl i
autobus z Karlových Varů, zpočátku pouze v létě, od roku 1929 také v zimě.
Pozornost koupališti věnovaly průvodcovské knihy vydané v této době. Od roku 1927
bylo možno vidět přelétávat nad obcí velké letadlo. Bylo to nově zřízené letecké
spojení z Mariánských Lázní do Chemnitz. Let trval asi 50 minut.
V 80.letech 19.století bylo zřízeno elektrické osvětlení obce, kterému dodával proud
pivovar. Příčina zřízení byla následující. Na statku a v pivovaře vládli úředníci. Vlastník
panství Königswarter se nechal vidět jen jednou do roka, neboť bydlel v Uhrách a také
panstvích měl více. Úředníci měli v obci povinné návštěvy hostinců a kontrolu piva.
Tehdy bylo v obci pět hospod. Hostinec „U jabloně“ byl téměř na konci vesnice a páni
úředníci nechtěli v noci chodit po drkotavé vesnické cestě (silnice tehdy ještě nebyla)
po tmě. Souhlasili spolu s výborem obce, že se vystaví veřejné osvětlení. Protože
panstvo tehdy platilo tak jako tak 72 % všech výdajů obce, nebylo výboru zatěžko
zaplatit poplatky za proud. Osvětlovacích stožárů bylo 10. Když byl zastaven pivovar,
postavil Karel Stöhr ve mlýně výrobnu elektřiny, která byla poháněna mlýnským kolem
a nechal dál svítit veřejné osvětlení. To se samozřejmě rozsvěcovalo a zhasínalo
podle toho, jak se točilo mlýnské kolo. To se změnilo v roce 1921, kdy byla obec
elektrifikována.
(pokračování příště)

STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
O různých trpaslících, hlavně o bájném vladaři dolů
Nejen Krušnohoří, ale celý karlovarský kraj býval rejdištěm všelijakých skřetů,
pidimužíků či trpaslíků, ať již šlo o zlé skalníky, kteří zavedli člověka na kamenitý sráz,
odkud jej mohli shodit do rokle, o zlomyslné domácí plivníky, hodné hospodáříčky čili
rarášky, o lesní hejmony a hejkaly nebo, a to hlavně, o důlní duchy permoníky
s velikou hlavou a krátkýma nohama (i když na Jáchymovsku mívali naopak postavu
obrovitou)
Trpaslíci bývali také podle pověstí strážci pokladů, přičemž ve Svatošských skalách
mají prý svou Trpasličí jeskyni s nevídaným bohatstvím, které stále hlídají jako oko
v hlavě. Tuze podivným skřetem býval ovšem Štrakakal, rozcuchaný mužík v dlouhém
splývavém plášti a s ostrým kartáčem v ruce. Po loketských ulicích honil rozcuchané
děti a snažil se je učesat, zatímco s knihou v druhé ruce je bil do zad. Nevelká
kamenná socha tohoto prazvláštního strašidla pak dokonce svého času po dlouhá
léta stávala u loketského zámku.
Zatímco někdy se vypravuje, že knížetem všech skřítků, ale i ostatních bájných
bytostí, především vodníků, divoženek, víl či rusalek, býval Hans Heiling, tedy česky
Jan Svatoš, u důlních duchů tomu bylo docela jinak.
Když totiž latinsky píšící autor Greiselius na císařův příkaz navštívil léta Páně 1670
Krušnohoří, napsal o těchto postavičkách celou knihu, v níž o jejich vládci říká: „Je to
démon sídlící v nitru Země, který se zjevuje lidem v nejrůznějších podobách. Jednou
jako havíř, jindy jako mnich, nebo dokonce jako nějaké zvíře. V podzemí je také slyšet,
jak skáče či tancuje, až se doly chvějí a otřásají, jindy zase hraje na flétnu i píská,
čímž prý varuje před důlním neštěstím. Na druhé straně však zlomyslně zhasíná
horníkům kahance a vede je k různým nezřízenostem, za něž je potom trestá a směje
se jim.“
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Proto se například jednoho dne v dole svatého Bartoloměje u Slavkova stalo, že se
po celé délce štoly ozývalo démonovo dupání, potom zhasly všechny kahance a
horníci byli rádi, když se dostali na světlo boží.
Druhého dne se přihodilo, že údery jejich mlátků, želízek či nosáků nebylo najednou
v dole slyšet. Neohluchli, jak se zprvu domnívali, to jen vládce podzemí dával včas na
srozuměnou, že je na čase šachtu opustit, neboť je při dalším dolování bude čekat
místo rudy bohaté na drahé kovy už jenom jalová hlušina.
Přihodilo se však také, že na démonův rozmar doplatili dokonce tři drvoštěpové.
Poráželi totiž stromy docela
blízko jedné opuštěné štoly a hluk,
který způsobily údery seker či
padající
jedle,
démon
nikterak
nesnášel. Zpočátku se nic
nedělo, až když drvoštěpové svou práci
dokončili, utřeli pot z čela,
posadili se na čerstvé pařezy a ten
nejstarší z nich povídá: Mít
místo toho tvrdého pařezu k odpočinku
alespoň pořádnou židli, nebo
snad dokonce křeslo!“
„A kousek čerstvého chleba
se špekem k zakousnutí!“ nato ten
druhý.
Načež třetí, aby se snad ještě víc jeho druhům sliny na jazyku seběhly, dodal :“Co
takhle navíc tuplák piva na zapití po takové dobrotě, kamarádi?“
A než si všichni stačili povzdechnout nad touto představou, jejich přání se jim
zničehonic splnilo. Najednou seděli u dubového stolu v pohodlných křeslech jako
baroni, před nimi pecen chleba i voňavá slanina, v rukou vysoké sklenice
s napěněným mokem. Takový zázrak nad zázraky se stal!
A tak celý celí udivení jedli a pili, pili a jedli, ústa plná k prasknutí, aby snad ty dobroty
najednou z dubového stolu nezmizely, jako se znenadání objevily.
Jenže jídla neubývalo a také tupláky měli stále po okraj plné. I dávali si do trumpety,
co hrdlo ráčilo, jakoby v něm klapku neměli. To víte, že zanedlouho začali být hluční,
zpívali a poskakovali s tupláky v rukou, ba i po stole se pokoušeli tancovat.
Možná právě na tohle vládce podzemí čekal nebo se mu právě v té chvíli přestalo
chování dřevorubců zamlouvat. A tak prvního pijana, který už stejně ryl nosem brázdy,
odnesl do nedalekého potůčku (ale jen na mělčinu, aby se snad neutopil), druhého
nechal zapadnout do vysokých kopřiv a ten třetí, co snad už vytopil duši z těla,
najednou visel na spodní větvi nedalekého dubiska.
Až druhého rána všechny tři pijany probudil démonův burácivý smích, který vycházel
z oné opuštěné štoly. Věru že vypadali pod obraz boží, když se jim konečně podařilo
jakžtakž stát na nohou a se cvrčky v hlavách drátovali cestu ke svým domovům.
A poněvadž je démonův smích nejen vyprovázel na cestě, ale slyšeli ho po nocích i
ve snu, nikdy už pro jistotu kácet stromy k opuštěné šachtě nechodili. Nejspíš proto,
aby si vládce podzemí ne ně nevymyslel ještě něco horšího.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy - Karlovarsko“

RŮZNÉ
Pegas Děpoltovice a jeho reprezentant Dan Pospěch
Jezdecký oddíl Pegas Děpoltovice pořádal 22.dubna 2017 skokové závody v rámci
Memoriálu Václava Holoty.
Závod byl určen pro děti na pony
až po seniory do stupně „S“,
tedy od výšek 70 cm až po 125
cm. Celé závody se konaly
pod záštitou Karlovarského
kraje a Živého kraje. Na
kolbišti se sešlo 152 startujících
závodníků a jezdci Pegasu
našemu kraji rozhodně neudělali
ostudu.
V tom samém termínu odjel
na soutěž mladý reprezentant
stájí
Pegas
Děpoltovice
Daniel Pospěch (narozen v září
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2001) se svými dvěma koňmi do rakouského Lince, kde reprezentoval Českou
republiku a zároveň Karlovarský kraj a svoji domovskou stáj.
Se svými koňmi byl v soutěžích dvakrát třetí a ve finále Grand Prix pro juniory obsadil
s jednou chybou 6.místo.
Tímto svým výkonem si vybojoval zároveň i kvalifikaci na mistrovství Evropy, které se
letos pořádá v sousedním Slovensku.
Dan Pospěch však momentálně nemá podporu ani od Karlovarského kraje a nedaří
se najít podporu ani mezi firmami a podnikateli z Karlovarska.
O podpoře Daniela Pospěcha na svém zasedání 10. května 2017 jednalo rovněž
zastupitelstvo obce Děpoltovice a usneslo se přispět na jeho činnost v tomto roce
částkou ve výši 10 000 Kč.

ZEMNÍ PRÁCE
Lukáš Demeter

Tel. 607 818 207
E-mail: zemniprace-demeter@seznam.cz

Hospůdka „U sv. Michaela“ opět v provozu!!!
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Provozní doba:
11:00 – 16:00 hodin
11:00 – 16:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 22:00 hodin
11:00 – 23:00 hodin
11:00 – 23:00 hodin

Polední menu od 11:00 – 14:00 hodin - 89,- Kč (bez polévky 80,- Kč)
Odpovědná osoba Markéta Raumová, tel.: 777 553 556
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
se koná v sobotu 10.6.2017 od 15:00 hod. na fotbalovém hřišti

¨
Občerstvení zajištěno!
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