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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Konečně květen
Konečně květen! Těšíme se na něj snad všichni, protože společně s ním přichází
jistota teplejšího počasí, delších dní na úkor nocí a také pastvy pro oči v podobě
šťavnatého trávníku, svěže olistěných stromů a nespočtu druhů rozkvetlých rostlin.
Je jich tolik a všude, že je kromě zahradníků, zahrádkářů a dalších milovníků přírody
jistě registrují i běžní smrtelníci.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku
Pro stále opakující se nešvary jednotlivců
vůči této obecně závazné vyhlášce
připomínáme, že v čl. 7, ochrana před
hlukem je uvedeno, že ve správním obvodu
obce je zakázáno provádět činnosti a práce
s požitím 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.
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně
zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo
právnickými osobami, kteří nemají datovou schránku. Složenky jsou označeny jako
Poštovní poukázka A – doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku.
Právnickým osobám, které nemají zřízenou datovou schránku, je zasílána standartní
složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území
příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých, které se
nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více finančních úřadů, tj. na území více krajů, jsou do
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto
finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je
poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto úřadu činí
nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a
platí se tedyve dvou splátkách.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného
finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité
údaje:
 Celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018
 Výše a termíny splatnosti splátek
 Stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na
dani z nemovitých věcí
 Celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo
nedoplatku je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou
v jednom termínu splatnosti
 QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní
aplikace
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Spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen
daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje
s finančním úřadem


Na složenku poplatník doplní částku splatné daně v Kč zvýšenou o nedoplatek nebo
sníženou o přeplatek. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu
splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky celkem k úhradě, uvedené na
alonžy složenky.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů
jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů.
Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci
složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do 21. května 2018.
Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
zdaňovacího období
b) U ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do
31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná
najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému
datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské pohotovostní
služby v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických
pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle
Krajského úřadu Karlovarského kraje 353 502 502.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Šest důvodů, proč číst knížky
Prozkoumat mysl vraha, okusit sladkost z králova stolu, zamilovat se, nahlédnout do
budoucnosti. To vše a mnohem víc, klidně jen při svíčce a za pár minut. Stačí
usednout a ponořit se do děje. Věrný přítel, pomocník, rádce, vaše druhé já, nová
realita a skvělá zábava je tu. Zázrak? Ano i ne. Řeč je o knize.
Nepotřebujete signál, chytrou bedýnku, a dokonce ani elektřinu. Knížku si můžete
přečíst i při svíčce, tedy pokud máte po ruce dobré brýle. Proč se nevrátit k té staré
osvědčené droze, neškodné, a dokonce léčivé! Výmluvy, že na čtení nemáte čas,
chuť ani náladu, nebereme. Možná vás pár důvodů, proč sáhnout do knihovny, nebo
si knížku půjčit v místní knihovně, navnadí k té zdraví prospěšné činnosti, jakou
bezesporu čtení je.
Čtení zlepšuje paměť
Ano, je to tak. Pravidelní čtenáři knih mají až o polovinu vyšší kapacitu paměti než
jejich vrstevníci, pasivní konzumenti pořadů v televizi. Při čtení totiž mozek pracuje
víc a jinak, musí zapojit fantazii a představivost. Domýšlet konce a předvídat
nevyřčené. Jak jinak uhodnout vraha ještě před koncem detektivky.
Zmírňuje chronickou bolest
Opravdu. Tuto skutečnost potvrdí každý „majitel“ chronické bolesti, jakou může
vyvolat třeba artritida. Kniha, do které se čtenář začte, pomůže zapomenout na vše
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z tohoto světa. V jiné realitě se aspoň na čas stává bolest neviditelnou, protože zde
neexistuje. Nesmí se ale jednat o knihu nudnou, nezáživnou, nebo dokonce hloupou
Zvyšuje slovní zásobu a IQ
Počet používaných slov se časem zmenšuje dle profese a
charakteru společnosti, ve které se pohybujeme. Mluvíme totiž
v zásadě o stále stejných či podobných věcech. Známe to všichni
Není divu, že na některá slova, názvy a pojmy téměř zapomeneme!
To knihy nás nenechají zakrnět.
Nastartuje hubnutí
Pokud si říkáte, že tohle tvrzení je už opravdu silné kafe, nenechte se mýlit. Mozek
totiž spotřebuje ke své činnosti značné množství energie, dle posledních lékařských
výzkumů dokonce až jednu pětinu z energie nutné pro fungování celého lidského
těla. Navíc tuto energii dokáže vyrobit pouze a jedině z glukózy.
Lepší než ukolébavka nebo antidepresiva
Ano, čtení totiž uklidňuje. Zbaví vás stresu, uvolní. Pár řádků před spaním zklidní
vaší mysl a vyčistí vám hlavu, na rozdíl od míhajících se obrazů provázených
zářením v televizi nebo notebooku.
Zažene nudu a stereotyp
Tu všeobjímající nicotu stravující naše životy nenápadně, trpělivě, kousek po
kousku.
Boj s ní je jako boj s větrnými mlýny. Nakupování, úklid, sociální sítě. To vše je jen
pokus o zastavení netvora! Jediným smysluplným zabijákem nudy je dobrá knížka.
Jen s ní můžete procestovat světadíly, jen díky ní může vypadat hrdina tak, jak
právě vy chcete.
Tak vzhůru za zábavou, poučením, radostí i smutkem. Knížky už čekají na svoje
čtenáře!
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Třídění komunálního odpadu v obci
Podle obecně závazné vyhlášky obce Děpoltovice č.1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice se
komunální odpad třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad (tím se rozumí zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění podle písm. a), b), c), d), e), f), a
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady – šedivé kontejnery jsou umístěny na fotbalovém hřišti a u
trafostanice v chatové oblasti
b) Papír – modré kontejnery
c) Plasty, PET lahve – žluté kontejnery
d) Sklo – zelené kontejnery
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Tyto sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích – v Děpoltovicích u
hasičské zbrojnice, u Společenského domu, u křižovatky ve středu obce, u
panelového domu, u garáží pod bývalým Společenským sálem a u dolního mostu,
v Nivách u můstku před Pivními lázněmi.
e) Kovy – uzavřená šedivá hranatá nádoba umístěná u garáží pod bývalým
Společenským sálem
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně
v Děpoltovicích a Nivách jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích.
Sběr a svoz objemného odpadu (je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek) je celoročně zajišťován sběrným svozem velkoobjemového kontejneru
umístěného na fotbalovém hřišti.
STRÁNKY HASIČŮ
Požáry v přírodním prostředí
Každé jaro musí hasiči likvidovat zvýšené množství požárů
v přírodním prostředí – hoří suché trávy, křoviny, lesní porosty a
také odpady. Teplé jarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického
odpadu na zahrádkách nebo v lesích (zbytky staré trávy, listí,
větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo
odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně. Hasiči také varují před
tradičním jarním nešvarem – vypalováním suchého porostu –
trávy, což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná.
Bohužel se s tím hasiči každý rok setkávají.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta
ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě
mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném
prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí),
zejména pálení většího množství materiálu, je vhodné předem
ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně
kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmé třeba
dbát pokynů příslušného sboru.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí
k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely v 910
případech.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu
dodržujte tato pravidla:
 Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte
 Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je
třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky
 Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu či líh
 Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo
k jeho nekontrolovanému šíření a vzniku požáru
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Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou
skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí
Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné
vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň
ne místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi
Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum
či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň
dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a
značné materiální škody s mnohdy nevratnými následky.

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor mužů A1A 2017/2018
16. kolo FK Nejdek B – TJ Děpoltovice 6:2
Branky: Tomáš Košťál, Daniel Hertl
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 1:2, 38 diváků
17. kolo TJ Děpoltovice – FK Ajax Kolová 3:2
Branky: David Štrajt, Pavel Bičaník 2
Rozhodčí: Július Kobielský, ŽK 0:1, 80 diváků
18. kolo KSNP Sedlec – TJ Děpoltovice 2:0
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 4:2, ČK 0:1, 50 diváků
19. kolo TJ Děpoltovice – TJ Baník Pila 0:1
Rozhodčí: Petr Vaněček, ŽK 2:0, ČK 1:0, 92 diváků
20. kolo TJ Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice 2:1
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí: Daniel Jaroš – František Kaňka, Martin Jakubík, ŽK 1:1, 40 diváků
21. kolo TJ Děpoltovice – SK Toužim B 0:0
Rozhodčí: Miloslav Polívka
29. kolo TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry 3:0
Branky: Pavel Bičaník, Václav Belbl, vlastní
Rozhodčí: Martin Jakubík, 70 diváků
23. kolo TJ Děpoltovice – TJ Sokol Pernink 7:1
Branky: Jan Pospěch, Pavel Bičaník 3, Milan Skoupý 2, Roman Ruber
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 3:2, 45 diváků
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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
KSNP Sedlec
SK Toužim B
TJ Jiskra Březová
FK Ajax Kolová
TJ Děpoltovice
SK Božíčany
FK Nejdek B
FK Verušičky
TJ Slavoj Bečov n.T.
FC Nové Hamry
SK Kyselka
TJ Sokol Pernink

22
24
22
23
22
23
23
21
23
22
23
23
22
22
21

22
15
14
13
14
11
12
10
6
7
5
6
4
5
3

0
4
2
4
0
6
2
2
5
2
5
0
2
4
4

0
5
6
6
8
6
9
9
12
13
13
17
16
13
14

Program jarní fotbalové části sezony 2017/2018
24.kolo
SK Kyselka – TJ Děpoltovice
25.kolo
TJ Děpoltovice – TJ Vojkovice
26.kolo
SK Božíčany – TJ Děpoltovice
27.kolo
TJ Slavoj Bečov n.T. – TJ Děpoltovice
28.kolo
TJ Jiskra Březová – TJ Děpoltovice

120:21
92:41
67:38
65:37
66:49
70:48
71:57
45:44
58:72
60:84
41:80
60:97
29:72
38:72
31:101

P-

66
49
44
43
42
39
38
32
23
23
20
18
14
13
13

Ne 20.5. od 15:00 hod.
So 26.5. od 16:30 hod.
So 2.6. od 10:30 hod.
So 9.6. od 17:00 hod.
So 16.6. od 17:00 hod.

III.třída A2A 2017/2018 podzim
15. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Počerny 0:2
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 2:0, 22 diváků
16. kolo TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B 7:0
70 diváků
17. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Budoucnost Otročín 2:0
Branky: Luboš Moravec, Václav Belbl
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 1:0, 45 diváků
18. kolo TJ Sokol Útvina – TJ Děpoltovice B 2:3
Branky: Martin Wendler, Milan Skoupý, Jiří Závodský
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 2:2, 40 diváků
14. kolo SC Stanovice – TJ Děpoltovice B 4:2
Branky: Tomáš Hudák, vlastní
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 0:1, ČK 1:0, 40 diváků

19. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Sokol Hájek 9:0
Branky: Martin Wendler 3, Tomáš Hudák 2, Ondřej Čech, Pavel Bičaník, Jan
Bolotnikov, Luboš Moravec
Rozhodčí: Rudolf Kozák, 40 diváků
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20. kolo TJ Stružná – TJ Děpoltovice B
Branky: Martin Wendler, Jiří Závodský
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, 30 diváků
21. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Ajax Kolová B 2:5
Branky: Milan Skoupý 2
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 1:1, 50 diváků
Tabulka - podzim
P+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

TJ Počerny
TJ Sokol Sadov
TJ Sokol Útvina
TJ Potůčky
SC Stanovice
TJ Sokol Žlutice B
TJ Ajax Kolová B
TJ Děpoltovice B
TJ Olympie Hroznětín B
TJ RZ Abertamy
TJ Budoucnost Otročín
TJ Stružná
TJ Slavia Krásné Údolí
TJ Sokol Hájek

21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21

17
17
13
13
12
12
10
10
10
8
8
5
5
6

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

4
4
8
8
9
9
11
11
11
12
12
16
16
15

Program jarní fotbalové části sezony 2017/2018
22.kolo
TJ Slavia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice B
23.kolo
TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky
24.kolo
TJ RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B
25.kolo
TJ Děpoltovice B – TJ Olympie Hroznětín B
26.kolo
TJ Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice B

85:32
85:37
55:40
62:52
75:49
61:58
68:66
61:64
53:67
39:48
31:54
41:77
40:72
32:72

52
50
38
38
36
35
31
30
30
26
22
17
14
13

P1

1
1
1
1
1
1

1
2

2
2
1
1

Ne 20.5. od 15:00 hod.
Ne 27.5. od 14:30 hod.
So 2.6. od 17:00 hod.
Ne 10.6. od 14:30 hod.
So 16.6. od 17:00 hod.

OBCE ZA OBZOREM
Ruprechtov
(dříve Ruppelsgrün) byl obcí, která byla uváděna již 23. května 1273 v papežské
tepelské listině Gregora X. jako Rupprechtsgrun. Po druhé světové válce nenašli
místní žádné pojmenování, na kterém by se shodli. A tak použili historická tvar
počeštělého názvu Ruprechtov. Pro obec s výměrou 340 hektarů zní jako z pohádky.
Po celou dobu historie nestál Ruprechtov badatelům příliš za zmínku. Ačkoliv ve vsi
Rupprechtsgrun stály usedlosti již ve 13. století, kdy patřily jako Hroznětínské statky
klášteru v Teplé. Od roku 1434 byla ves součástí panství v Ostrově. Tehdy se
polnosti a další pozemky v okolí dělily na rustikály (selská nesvobodná půda,
podléhající robotní nebo daňové povinnosti) a dominikály (pronajatá panská půda).
Rustikály patřily jednotlivým statkům a jako dědičné grunty byly v nájmu místních
sedláků. Naopak na dominikálech, patřících šlechtě, pracovali až do zrušení roboty
místní bezzemci. Tento stav trval až do konce 18. století, kdy pole a louky u
Ruppelsgrünu připadly k panství Děpoltovice. V té době hospodařily v okolí vsi na tři
desítky sedláků, rolníků a pastevců. Jen třináct z nich mělo vlastní půdu. Do roku
1896 byla pole společná, pak byla přiměřeně rozdělena mezi nové vlastníky. V obci
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bylo tahdy 27 stavení. V domě čp. 24 byl obecní úřad, v čp. 9 škola a byt pro učitele.
Počet obyvatel Ruprechtova nepřesáhl nikdy hranici 140 osob, což byl nejvyšší stav
v roce 1939. Od roku 1942 byla v obci jednotřídka a také pošta. Na rynku byl obecní
dům a kaple Panny Marie. Faru měli v Hroznětíně, k němuž byl Ruprechtov od roku
1942 přičleněn.
Jedinou památkou na území obce je kaple Panny Marie z 19.
století. Stojí přímo na rynku pod hrází rybníka, v místech, kde
stávala starší kaple. Ta vyhořela spolu s částí vsi v roce 1808. Do
poloviny 19. století byla postavena nová kaple. Po druhé světové
válce, kdy obec opustili starousedlíci, ztratila kaple svůj význam a
přestala být udržována. Koncem 20. století byla opuštěná a
v havarijním stavu. Na začátku nového století bylo přistoupeno
k celkové rekonstrukci. Obdélníková kaple má rozměry 6,60 x
4,80 m, je krytá osinkocementovou krytinou s vysokou šestibokou
sloupkovou zvoničkou zakončenou šindelovou bání. Vnitřní vybavení kaple tvořil
kdysi dřevěný deskový obraz Panny Marie se sv. Václavem a Janem Nepomuckým
z 18. století. Vedle obrazu visely na stěně dvě lidové kresby z 19. století malované
na skle. Nic z toho se nedochovalo, inventář kaple byl rozkraden či zničen. Obec
Ruprechtov je dnes součástí Hroznětína. Dnes stojí v obci čtrnáct domů. V roce
2011 zde žilo 46 obyvatel, o tři roky později už 56 obyvatel.
Odeř
(dříve Edersgrün) byla osada, zmiňovaná v papežské tepelské listině z roku 1273
jako Odersgrün. Mezi roky 1768 až 1918 a pak od roku 1938 do května 1945 se
užíval německý název Edersgrün. Český název pochází z první republiky, kdy byla
Odeř oblíbeným místem rekreace a odpočinku. Obec má rozlohu 403 hektary)
Odeř byla typická ves z doby vlivu velmože Hroznaty, zakladatele tepelského
kláštera.
První
písemná
zmínka o vsi pochází z 23.
května 1273, kdy je v listině
papeže Řehoře X. zmíněna
jako součást hroznětínského
panství
ves Odersgrün.
Příslušnost
k tepelskému
klášteru trvala do 29. září 1434,
kdy opat Raček prodal celé
Hroznětínské panství císaři
Zikmundovi. Ten pak svěřil
Odeř do správy svému kancléři
Kašparu Šlikovi. V roce 1581
byla Odeř uváděna jako
součást panství Děpoltovice.
Majitelkou Odeře se stala Anna
Marie
Šliková,
rozená
Schwamberková. Po její smrti
se panství ujímá její sestra
Salomena Šliková. Ta přinesla
Odeř jako věno do manželství s Jiřím Wirsperkem. Odeřské i děpoltovické panství
tak přešlo do majetku rodu Wirspesků.
Příhodná poloha u paty Krušných hor a mírné podnebí předurčila Odeř jako místo,
kam se jezdilo na čerstvý vzduch. Horské louky, kde se nepásl dobytek, rozlehlé
ovocné sady a čistá bystřina Jesenického potoka dávaly krajině malebný ráz. Když
se pak pod kopcem Vlčinec (973 m n.m.) našla prameniště výborné vody, začali se o
horskou osadu zajímat radní karlovarské obce Rybáře. Tam koncem 19. století řešili
nedostatek pitné vody a Odeř nabízela řešení. Obec Rybáře odkoupila mezi lety
1903 až 1910 v Odeři šest zemědělských a lesnických usedlostí, včetně dvou
hájoven a k tomu 156 hektarů lesa, sedm hektarů luk a tři hektary vodní plochy.
Podnikaví radní z Rybář odkoupili také nejstarší hrázděnku čp. 12, kde býval
hostinec, bývalou myslivnu v čp. 10 a oderská stavení čp. 11, 13, 21 a 22. Všechno
časem nechali přestavět na rekreační domy a tzv. ferienhausy (dětské prázdninové
domy). Staly se z nich školy v přírodě. Už za první republiky sem jezdily děti a celé
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rodiny z Rybář. Rekreanti se stravovali v místních restauracích U Lochnerů, U
Helfertů a dalších.
Jeden dům odmítli místní v Odeři prodat. Šlo o usedlost čp. 23, kde sídlil starosta,
obecní úřad a také jednotřídní škola. Ta měla být roku 1920 zrušena, ale díky
přímluvě hroznětínského faráře, zůstala až do roku 1942. Tehdy byla Odeř po letech
samostatnosti opět připojena ke Hroznětínu. Kromě pramenité vody měla Odeř ještě
jeden poklad. Obecní honitba o rozloze 404 hektarů byla plná zvěře a z pronájmu šly
obci peníze. Do roku 1909 byl nájemcem revíru majitel místního hostince Johann
Helfert. Pak se do roku 1939 střídali Johann Rödig z čp. 10 a Karel Helfert, další
hostinský z čp. 7.. K 1. lednu 1939 však připadla obecní honitba i přes velké protesty
místních obci Rybáře a později do majetku města Karlovy Vary.
Místní barokní kaple z 19. století stávala po pravé straně zdejší školy. Zmiňují se o
ní kroniky obce. Měla obdélníkový půdorys 3 x 2 m, byla bez oken a vstupní průčelí
bylo zakončeno trojúhelníkovým štítem s nikou, ve které byla umístěna socha sv.
Jana Nepomuckého. Kaple byla zbořena mezi léty 1975 a 1980 při opravách školy.
Jako důvod demolice uvedl obecní úřad úspory. Kaple ale nemusela být do
rekonstrukce školy zahrnuta. Podle pamětníků to byl jen výmysl. Stavebně byla totiž
kaple v pořádku.
V Odeři byl od května 1939 do prosince 1942 zřízen sběrný a internační tábor pro
židovské obyvatelstvo. Podle některých badatelů existoval tábor ještě v roce 1944.
Prošlo tudy asi 380 vězňů včetně 120 žen, které pracovaly na opravách silnic
v okolí. V současnosti není tábor žádným způsobem připomínán. Po válce byl
v místech lágru zřízen pionýrský tábor. Později byly na těchto pozemcích postaveny
nové rodinné domky.
V zemědělské obci žilo roku 1910 v třiceti domech 194 obyvatel. To bylo nejvíce
v historii. Pak se počty snižovaly. V roce 1930 tu stálo 33 domů a žilo 189 obyvatel.
Do konce války se počet obyvatel snížil na sedmadvacet. Dnes je v Odeři 41 domů a
v roce 2011 v nich bylo hlášeno 84 obyvatel. Obec spadá pod město Hroznětín.
(citováno z knihy PhDr. Jaroslava Fikara „Obce za obzorem“
STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
Dráteníčkova výstraha
I když pověsti o všelijakých skřítcích a trpaslících většinou tvrdí, že tahle
nadpřirozená cháska žila raději v tichu přírody, přece jen některé výjimky potvrzují
pravidlo.
Byli to například dráteníčkové a mlynaříci, jak se jim tenkrát říkalo, kteří se bez
pořádného lomozu ani obejít nemohli, a čím více ho bylo, tím byli spokojenější,
takže na něj mohli ohluchnutím nakonec doplatit. Vždyť třeba rachocení žernovů,
klapání kola nebo rámus ve starých drátovnách měli vskutku nejraději.
Na druhé straně to byli skřítkové všímaví, a kdyby se něco ve mlýně či v drátovně
mělo pokazit, hned na to upozorňovali, ba i sami napravili, co se jen dalo. Lidé si
proto jejich přítomnosti vážili a odměňovali je makovými koláčky, i když tihle
pomocníčkové jich obvykle snědli, jen co by se za nehet vešlo.
Stávalo se však, že někde o jejich pomoc či radu dvakrát nestáli, a žádný tedy div,
když po nějakém čase takový mlýn nebo drátovna na buben docela přišly.
Nedaleko hradu Ostroh stála při potoce v těch starých dobách, kdy se ještě dráty
vyráběly z tažných kovů bez pomoci továrních zařízení, známá drátovna. Mohli jste
tu dostat výrobky věru rozmanité, od drátů železných přes měděné až ke stříbrným,
či dokonce zlatým. A přitom jejich průřezy nebývaly pouze kruhové, ale také
čtverhranné či hvězdicové, nemluvě už o různých tloušťkách.
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Proto také nejen mladý Max, ale i pár dělníků, kteří byli spíše jeho přáteli než
zaměstnanci, neměli o dobrý výdělek
nouzi. Vždyť si jejich
zboží rádi kupovali i ve vzdáleném
Sasku či Bavorsku.
K tomu měl Max ovšem i tři šikovné
prodejce,
Mojšla,
Izáka a Jakuba. Ti týden co týden
odjížděli z drátovny
s povozem tak naloženým dráty, že ho
valaši sotva utáhli.
Jenže jak už to bývá, poněvadž se měli
všichni
dobře,
domnívali se, že to tak zůstane navěky.
A tak po čase
pracovali, jen aby se neřeklo, a hlavně aby mohli posedávat po hospodách, ať již
v ostrožské, nebo dokonce ve formance hazlovského pivovaru. Po nějaké době také
Max zapomněl i na skřítky dráteníčky, a už ho ani nenapadlo, aby jim koupil nějaký
ten koláček, které měli k smrti rádi. Dráteníčkové však o své nespokojenosti
nedávali dlouho vědět, trpělivě pomáhali v drátovně jako předtím, i když tam teď měli
starostí mnohem víc.
Až se stalo, že jednou v noci přišel Max podnapilý domů, ulehl do postele, jenže než
stačil sfouknout svíčku, stál dráteníček před ním. Vypadal však jinak než většina
těch ostatních, kteří byli celí stříbřití jako nové dráty. Jeho kápě, rozježená vousiska i
tvář připomínaly dráty už hodně zrezivělé. „Co tu pohledáváš, skřete jeden?“ vyjel na
něj Max rozzlobeně. „Nevidíš snad, že chci spát?“
„Vyspat se můžeš dosyta i ráno, jenom si poslechni mou dobrou radu,“ odpověděl
trpaslík důstojně, ale než mohl pokračovat, ozval se zase Max s posměchem: „Aha,
přišel sis stěžovat, že nedostáváte už žádné koláčky, co?“ „Nedostáváme, jenže
proto jsem nepřišel. Chci tě jen varovat, aby ses místo hospod věnoval raději své
drátovně jako tvůj otec, děd i praděd, které jsem dobře znal a nikdy jsem jim
domlouvat nemusel.“
„Proto jsi už taky celý zrezivělý,“ poznamenal uštěpačně Max. A pak se na starého
dráteníčka rozkřikl: „Víš ty co skřete? Nech na hlavě a táhni tam, odkud jsi přišel,
nebo tě přetáhnu já sám, ale sukovicí!“
„Půjdu, neměj strach,“ přikývl trpaslík a pomalu odcházel. Jen ve dveřích se ještě
zastavil, aby poznamenal: „Budeš-li lžíci hledat až po obědě, nestěžuj si, Maxi,
protože jsem tě varoval ještě včas.“
Na tuhle noční návštěvu Max brzy zapomněl. Pár týdnů poté se nic nedělo, jenže
najednou se Mojšl, Izák i Jakub přestali ukazovat, aby jeho zboží zakoupili a odvezli.
Trvalo to celý měsíc nebo dva, drátů bylo až po střechu, ale Max se při řeči
v hospodě stále ještě smál: „Až přijedou, budou muset prodávat moje dráty dnem i
nocí, aby se jich zbavili!“
A když se přece jen Mojšl jednoho dne v drátovně objevil, neměl žádný povoz. Než
Max stačil otevřít pusu k pozdravu, Mojšl řekl na uvítanou: „Přišel jsem ti říct, Maxi,
že Izák, Jakub ani já už od tebe dráty nikdy kupovat nebudeme.“
„A proč ne?“ ptal se překvapený Max.
„Poněvadž ty tvoje dráty jsou dnes přece jen takové neumělé a drahé proti těm
z továrny. My je teď kupujeme v Plzni za poloviční cenu a měl bys vidět, jak jsou
všude stejně silné, i kdyby byly celý kilometr dlouhé. Místo hospod jsi tohle mohl už
dávno vědět a zařídit se podle toho,“ dodal ještě Mojšl a potom mu nešťastný Max
viděl už jenom záda.
Nakonec to skončilo tak, jak muselo: drátovna brzy na to přišla na buben, Max i jeho
lidé odtud odešli o žebrácké holi a z opuštěného stavení za nějakou dobu vyrostl
docela pěkný mlýn.
A dráteníčkové? Ti zde zůstali a zle se jim nevedlo. A koláčků z nejlepší vejražky
dostávali od panímámy tolik, že je mohli rozdávat všem lesním skřítkům v okolí.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy – Karlovarsko
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RŮZNÉ
Májová taneční zábava
12.května ženy pořádaly v obci Děpoltovice Májovou taneční zábavu.K tanci nám hrálo duo
Jitka a Zdeněk z Kraslic. Účast na akci byla o něco menší než v letech předešlých, ale nám co
jsme na zábavě byli to nevadilo. Bylo více místa na tanec a ten, kdo si koupil tombolu měl
větší šanci na výhru.
Tombola byla bohatá.Od poukazů na hrady Cheb,Seberg,Karlštejn, poukazy na kosmetiku a
fitko Namaste,mléčné výrobky Farmy Kubernát. Statek Odeř věnoval seno,slámu,hnůj i taková cena na vesnici není k zahození. Zahradnictví Merklín přispělo hnojivy a květinami,zdravá výživa věnovala balíček dobrot, firma Kessl barvy na malování,firma Pelant masné výrobky,firma Serafin dárkové balíčky, Petra Clinik poukazy na kosmetické ošetření,dále
jsme v tombole měli i poukazy na masáže,becherovky,vína,tisk vizitek a spoustu dalších
pěkných cen.
Tančilo se a popíjelo až do ranních hodin. Ten kdo přišel a podpořil účastí spolek žen nelitoval a ze zábavy odcházel spokojený.
Chtěla bych poděkovat Karolínce Guregové, která byla mou pravou rukou při organizaci
zábavy a dále děkuji všem ženám ,které přispěly věcnými dary do tomboly.
Velké poděkování patří všem sponzorům a v neposlední řadě patří též obsluze,která byla výborná a všem ,kteří se přišli pobavit a zatančit.
Děkuji Štěpánka Luxíková
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