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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Volby do Poslanecké sněmovny se konají:
• v pátek 20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin
• v sobotu 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin
Právo volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Seznamy voličů
Každý oprávněný volič si může v úředních hodinách na evidenci obyvatel Obecního
úřadu Děpoltovice, Děpoltovice 44 ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do 16:00 hodin dne 17. října 2017, včetně celostátně
vydané písemné informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Tisknou se samostatně pro každou zaregistrovanou politickou stranu, politické hnutí
a koalici.
Informace o volební místnosti
Volební okrsek pro voliče z Děpoltovic a Niv je ve Společenském domě
Děpoltovice, Děpoltovice 44.
Voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni v seznamu
voličů, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadě v listinné
podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce Děpoltovice a to
nejdéle do 13. října 2017 do 16:00 hodin. Žádost je možno podat i osobně na Obecním
úřadě Děpoltovice, Děpoltovice 44 do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
Voličský průkaz je možné předat osobně voliči nebo předat osobně osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání
voličského průkazu, nebo zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na
území ČR nebo v zahraničí, nejdříve však dne 5. října 2017.
Pokud volí občan na voličský průkaz v jiném volebním kraji, než kde má trvalý pobyt,
použije při volbách hlasovací lístky toho volebního kraje, kam se rozhodl jít volit. Ty
obdrží na příslušném obecním úřadě nebo přímo ve volební místnosti. Volič, který
hlasuje v zahraničí, obdrží příslušné hlasovací lístky ve volební místnosti.
Zásady hlasování
Hlasování je umožněno voliči za předpokladu, že prokáže volební komisi svoji
totožnost a státní občanství. Občan ČR prokazuje totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné.
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Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
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
Děpoltovice a v den voleb příslušnou okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat
v rámci svého volebního okrsku mimo volební místnost. Pokud volební komise
posoudí, že jde o závažný důvod, voliči vyhoví a vyšle k němu své dva členy
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně
Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese obce Děpoltovice,
Děpoltovice 44, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku.
Těmto voličům nejsou rozesílány hlasovací lístky, ale jsou připraveny k vyzvednutí na
obecním úřadě Děpoltovice. Hlasovací lístky mohou voliči obdržet též ve dnech voleb
ve volební místnosti.
Okrskové volební komise
Každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována, může nejpozději do dne 20.9.2017 do 16:00 hodin delegovat jednoho
člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 20.10.2017 od 8:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin vydávání vyhotovených občanských
průkazů a cestovních pasů.
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti o vydání občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů s platností pouze na 1 měsíc od data vydání. Jedná se o
případy, kdy občan zůstane bez občanského průkazu např. z důvodu ztráty či
odcizení, nebo mu před konáním voleb skončí platnost občanského průkazu a nemá
platný cestovní pas.
Při podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan dvě
fotografie a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný osobní doklad (např, řidičský
průkaz, rodný nebo oddací list apod.).
Nejste spokojeni se situací v našem státě? Neberte ji proto
na lehkou váhu! Minulá období nás mnohdy přesvědčila, že
propaganda před volbami dokáže zmást voliče a po volbách
je všechno jinak. Na změnu je však již pozdě.
Pokud chceme, aby lidé opět věřili ve svůj stát, musí v jeho
čele stát strana nebo koalice a premiér, kteří budou mít naší
důvěru, kdo nás dokáže sjednotit. Kdo je důvěryhodný, kdo
má odvahu otočit kormidlem pokud to uzná za vhodné, kdo je
schopen se obklopit lidmi, kteří považují svou pozici ve vládě za službu a nemyslí na
osobní zisk. Hlas dejte těm, které chcete vidět v čele státu, u koho je záruka, že naší
zemi povede k prosperitě.
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Koho zvolíte do Poslanecké sněmovny, ten vás po čtyři roky povede. Poslanci jsou po
celou dobu neodvolatelní. Právě teď při volbách máte možnost a právo o všem
rozhodnout! Přijďte volit!
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Nabídka krajské knihovny Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí pro zrakově handicapované občany půjčování
zvukových knih (CD, Mp3). Půjčování a posílání poštou je bezplatné.
Kontakt: Jitka Tichá, tel.: 733 595 874, www.knihovnakv.cz

Místní knihovna Děpoltovice
Pořádá v pátek 27.10.2017 od 17:00 hodin

HALLOWEEN PÁRTY
Program:
✓ vydlabávání dýní na sále Společenského domu
✓ lampionový průvod na fotbalové hřiště
✓ halloween párty na fotbalovém hřišti
V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční na sále Společenského
domu.

ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Sběr odpadů v obci Děpoltovice za 2.čtvrtletí roku 2017 v číslech
Komunální odpad svezený z popelnic
Komunální odpad svezený z kontejnerů
Celkem

21,60 t
64,08 t
85,68 t

Separovaný odpad
- papír
- sklo
- plasty
- nápojový karton
- kovové obaly
- bioodpad
Celkem

2,407 t
0,593 t
2,001 t
0,078 t
0,032 t
7,360 t
12,471 t
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STRÁNKY HASIČŮ
Dobrovolní hasiči se mohou radovat z nového automobilu
S několikaměsíčním zpožděním kvůli technickým potížím dostali
starostové čtrnácti obcí regionu dopravní auta pro jednotky
dobrovolných hasičů. Jeden vůz stál přes 800 tisíc korun a zaplatila
ho jak státní dotace, tak příspěvek Karlovarského kraje. Centrálním
zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky na nákup nových nových
dopravních automobilů byl Karlovarský kraj, přičemž v zadávacím
řízení, ve kterém byla základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena,
zvítězila společnost Auto Eder. Cena jednoho vozu dosáhla výše 831 028 korun.
Dobrovolní hasiči budou ke své práci využívat vozy značky Toyota Proace combi
s dieselovými motory o objemu 2,0. Automobily nejsou vybaveny vestavěnou hasící
technologií ani pevnými úchyty pro její stále umístění. K tomu budou sloužit přívěsy,
které budou dodány o něco později.
Z nového auta se mohou těšit dobrovolní hasiči z Děpoltovic, Hájku, Hazlova, Horní
Blatné, Hranic, Chebu, Krásna, Libé, Lomnice, Mnichova, Otročína, Staré Vody,
Šindelové a Vojkovic. Nová auta poslouží zejména k přepravě hasičů na místo zásahu
či přepravě lidí, při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatel.
Hasiči s žádostí o dotaci uspěli
V letošním roce požádala obec Děpoltovice Karlovarský kraj o dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů –
konkrétně na kalové čerpadlo PH – 1200 v kompletním provedení. Žádosti bylo
vyhověno a příspěvek Karlovarského kraje činí 33 686 Kč, což je 80 % z celkové ceny
čerpadla.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor mužů A1A 2017/2018 podzim
14. kolo FC Nové Hamry – TJ Děpoltovice 1:3
Branky: Ondřej Čech, Jan Pospěch 2
Rozhodčí: Ladislav Janoušek – Marian Varga, Jiří Zázvorka, ŽK 1:1, 83 diváků
15. kolo TJ Děpoltovice – FK Verušičky 2:0
Branky: Jan Pospěch, Roman Ruber
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 2:1, 38 diváků
1.kolo TJ Děpoltovice – FK Nejdek B 4:1
Branky: Ondřej Čech 2, Tomáš Košťál 2
Rozhodčí: Petr Fiala, 80 diváků
2. kolo FK Ajax Kolová – TJ Děpoltovice 0:1
Branka: Marcel Verebely
Rozhodčí: Miloslav Polívka, ŽK 1:5, 55 diváků
3. kolo TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec 0:1
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Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 4:3, ČK 1:1, 40 diváků

Tabulka
P+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5

5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
3
5
5

23:4
16:5
10:3
21:6
16:6
13:5
15:10
12:6
9:7
4:7
12:22
6:18
6:19
2:21
2:28

4.kolo TJ Baník Pila – TJ Děpoltovice
5.kolo TJ Děpoltovice – TJ Čechie Dalovice
13.kolo TJ Děpoltovice – TJ Jiskra Březová
6.kolo SK Toužim B
– TJ Děpoltovice
7.kolo 8.kolo TJ Sokol Pernink – TJ Děpoltovice
9.kolo TJ Děpoltovice – SK Kyselka
10.kolo TJ Vojkovice
– TJ Děpoltovice
11.kolo TJ Děpoltovice – SK Božíčany
12.kolo TJ Slavoj Bečov n.T. – TJ Děpoltovice

15
12
12
10
10
10
10
7
4
4
3
2
1
0
0

So 16.9.2017
So 23.9.2017
Čt 28.9.2017
Ne 1.10.2017

12. kolo TJ Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice B 3:4
Branky: Marek Lukeš, Tomáš Hudák, Martin Wendler, Martin Kolitsch
Rozhodčí: Ladislav Kvasnička, 30 diváků

1.kolo TJ Děpoltovice B – SC Stanovice 5:2
Branky: Stanislav Bernátek. Tomáš Košťál 3, Tomáš Hudák
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 2:1, 40 diváků
2. kolo TJ Počerny – TJ Děpoltovice B 6:2
Branky: Václav Belbl, Martin Wendler
Rozhodčí: Jan Sakač, 35 diváků
3. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Sokol Sadov
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v 16:30
v 16:30
v 16:30
v 16:00

Ne 15.10.2017 v 10:30
So 21.10.1017 v 15:30
Ne 29.10.2017 v 14:00
So 4.11.2017 v 14:00
So 11.11.2017 v 14:00

III.třída A2A 2017/2018 podzim

13. kolo TJ Děpoltovice B – TJ Sokol Žlutice B 3:2
Branky: Stanislav Bernátek 2, Martin Wendler
Rozhodčí: Jiří Zázvorka, ŽK 1:1, 60 diváků

P-

Branka: Jan Pospěch
Rozhodčí: Marian Varga, 70 diváků

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

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

26:4
24:10
19:9
21:12
15:15
12:8
9:14
7:13
15:23
10:10
19:19
13:23
13:29
5:20

15
15
15
9
9
7
7
7
6
4
3
3
3
3

P-

1
1
2
1

1

.
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo

TJ Budoucnost Otročín
TJ Děpoltovice B
TJ Sokol Hájek
TJ Děpoltovice B
TJ Ajax Kolová B
TJ Děpoltovice B
TJ Potůčky
TJ Děpoltovice

– TJ Děpoltovice B
– TJ Sokol Útvina
– TJ Děpoltovice B
– TJ Stružná
– TJ Děpoltovice B
– TJ Slavia Krásné Údolí
– TJ Děpoltovice B
– TJ RZ Abertamy

Ne 17.9.2017 v 13:00
Ne 24.9.2017 v 14:30
So 30.9.2017 v 16:00
Ne 8.10.2017 v 14:30
So 14.10.2017 v 15:30
Ne 22.10.2017 v 14:30
So 28.10.2017 v 14:30
Ne 15.11.2017 v 14:30

DĚPOLTOVICE - HISTORIE OBCE
O škole v Děpoltovicích
Dříve nebyla žádná školní budova a děti byly vzdělávány v obytných místnostech.
Byly to putovní školy od domu k domu. Jen ten, kdo měl zájem, aby se jeho děti něco
naučily, posílal je na vyučování. Návštěva školy nebyla tedy povinná.
Zákon o povinné školní docházce je až z roku 1869, z tehdejšího Rakouska –
Uherska, podle něhož děti, ať chudé nebo bohaté, musely chodit do školy.. Nejprve to
bylo šest let, později osm let plné školní docházky. Školní učitelé neměli tehdy žádné
vyšší vzdělání, byli to z části řemeslníci a vysloužilí vojáci, kteří vyučovali.
O vyučování v Děpoltovicích se dovídáme v roce 1502. Tehdejší učitel se jmenoval
Jakob Bachmann. V roce 1624 vyučoval hostinský Simon Schindler. V roce 1639
navštěvovalo vyučování 19 učiva chtivých dětí. Rovněž děti z Fojtova, Mezirolí a Niv
přicházely do Děpoltovice
do školy. Pořádné silnice
tehdy ještě nebyly. Cesta,
zvláště v zimě, byla velmi
špatná a často neschůdná.
V tuto dobu chodíval za
žáky do obcí školní
pomocník. Od lidí dostával
stravu a menší peněžní
obnos.
Na podzim roku 1844 se
začalo se stavbou vlastní
školní budovy. Ke stavbě
školní
budovy
přispěl
arcivévoda Leopold von
Kleist, obec Děpoltovice,
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Fojtov a Nivy. Škola byla jednotřídní, měla ale dvě učební místnosti. Jako první učitel
nastoupil svůj úřad 14. května 1846 Simon Stark. Ten již předtím byl 47 let kantorem
v Děpoltovicích. Avšak jen jeden rok bydlel v nové škole, neboť už v roce 1847 zemřel
ve věku 68 let.
Následovníkem Simona Starka byl až do roku 1854 Ignatz Ströhrer. Poté školu vedl
Ernst Stengl, otec učitele Ernsta Stengla. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1884
převzal vedení školy jeho syn.
V roce 1898 se školní budova zvětšila o přístavek. Byly přistavěny dvě velké třídy,
kůlna a záchody.
Stále vzrůstal počet žáků, takže každá třída prokazovala po několik let přes 80 žáků.
Později povolila okresní školská rada třetí třídu. 1. třída čítala potom 59 dětí – 1. a 2.
ročník, 2. třída měla 47 dětí – 3. a 4. ročník, 3. třída měla 61 dětí – 5. až 8. ročník.
Z učitelů té doby je nutno vyzdvihnout pana Ernsta Stengla, který na škole
v Děpoltovicích učil od roku 1882 do roku 1922. Zemřel 24. února 1929 a byl zde také
pohřben. Byl to starý mládenec a velmi humánní člověk. Vedle svého povolání působil
také desetiletí jako obecní písař. Jako písař psal vše samozřejmě rukou a měl velmi
čisté písmo. Když roku 1927 tento úřad složil, byl jmenován čestným občanem obce
Děpoltovice. Od roku 1923 až 1928 byl ředitelem školy vrchní učitel Karl Heidler. Po
odchodu do důchodu se přestěhoval do Salzburgu. Byl velmi dobrým společníkem a
vlastníkem značné sbírky mincí. Po jeho odchodu vedl školu vrchní učitel Julius Wirth
z Doubí od roku 1928 do roku 1942, kdy odešel do důchodu. Byl nadšeným včelařem.
Za jeho působení docházelo k velkému střídání učitelů. Posledním německým
učitelem v obci Děpoltovice byl vrchní učitel Miksch.
Po první světové válce byli v kulturním dění obce obzvláště činní učitelé Wagner a
Bertl. Pořádaly se zajímavé kulturní večery s historickými přednáškami, někdy také
s promítáním, kursy stenografické, těsnopisu aj. Divadelní ukázky žáků školy pod
vedením těchto vzdělavatelů byly velmi oblíbené a vždy hojně navštěvované.
(pokračování příště)

STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
O hejmonech
Tihle skřeti, jimž se také říkalo hehmani, hojmoni i hansmichlové, byli známí po celém
karlovarském kraji, od Krušných hor až ke Slavkovskému lesu. Podobně jako
mechničky a mechníčkové zdržovali se v hlubokých hvozdech a nejspíš by je bylo
možné připodobnit k vnitrozemským
hejkalům neboli
hejkadlům, kteří bývali nejmocnějšími
lesními duchy na
nedalekém Plzeňsku. Vždyť i hejmoni
projevovali svoje
bytí hlasitým voláním až hulákáním
hoj, hoj! A heh,
heh! A tak podobně. V zeleném přítmí
tak
dokázali
vystrašit nejen pytláky, na něž zvláště
mívali spadeno,
ale i na chudou babku, co šla na
klestí.
Budiž ovšem i řečeno, že hejmony prý
nikdo nezahlédl.
Neví se tedy, zda byli velcí či malí, a
jen se říkalo, že
mají šedivou anebo žlutavou barvu. Zato zkušeností s nimi měli lidé dost a dost. Jak
by také ne, když kromě permoníků to bývali skřeti v kraji nejznámější.
Jednou nad vrchem Měděncem zuřila vichřice a kvílela mezi chalupami, až si
obyvatelé museli uši ucpávat! Stěžovali si proto, že hejmon už zase nemá v lese pokoj
a řádí i u nich. O půlnoci ale zapřahá do svého kočáru nevěstu Meluzínu a mizí
v lesích.
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Běda také tomu, kdo by na jeho hejhání stejně odpověděl! Toho hejmon zavede do
neproniknutelných lesních houštin a ubožák už nikdy nenajde cestu zpátky.
Rovněž v horském lese u Kýšovic bývalo hejmona často slyšet a každý forman na
cestě raději zastavil a počkal, až se křik začal konečně vzdalovat.
Jinak bylo totiž téměř jisté, že hejmon celý náklad nebo i prázdný dům na té cestě
převrátí. Ale i koně dokázalo hejhání splašit, že se vytrhl z otěží i postroje. A forman
měl co dělat, aby ho vůbec našel. Stalo se však i něco jiného.
Jel jednou Krušnými horami vozka s nákladem, když se jako obvykle z houštiny
ozvalo: „Heh, heh, heh!“ A po chvíli znovu, že by i mrtvého probudil. Jenže tentokrát
se forman z hejmona nevyděsil a ani se nezastavil. Měl totiž pod čepicí, jak se říká,
neboť se před cestou podíval v hospodě sklenici na dno.
„Co chceš, co se ti děje, strašidlo jedno?“ zeptal se srdnatě lesního ducha. A ten v té
chvíli odpověděl, a věřte nebo ne, roztřeseným hlasem: „Kam ho mám dát? Kam ho
mám jenom dát?“
„Dej ho tam, kde jsi ho vzal, troubo,“ zabručel forman. Chvíli bylo ticho, jen kola po
kamenité cestě vrzala, až se hejmon znovu ozval: „Zaplaťpánbůh, dobrý člověče, že
jsi mne vysvobodil z prokletí. Zaplaťpánbůh!“
V tom okamžiku se snesla na formana taková sprška podzimního listí, že je musel
setřásat z čepice i z ramenou. Raději proto práskl bičem, aby byl z toho začarovaného
místa pryč, a koník hned poslušně přidal do kroku.
Celou cestu domů pak forman jenom kroutil hlavou nad tou zvláštní hejtmanovou
otázkou, ale když slézal z vozu, čekalo ho ještě větší podivení: místo listí se na kozlíku
trpyy kousky ryzího zlata! Inu, zaradoval se náramně, jenže nečekané hejmonovo
jednání mu přece jen nedalo.
Rovnou proto zašel za starým výměnkářem Seppem, který uměl odpovědět na
všelicos. A stařec mu vysvětlil celou věc do puntíku: „Když jsi ještě nebyl na světě, žil
tady ve vsi bohatý sedlák, takový lakomec a držgrešle, že jediného pacholka, natož
čeledína na svém statku ani měsíc neudržel. A navíc prý dokonce přenášel mezníky
ze svých polí dál na pole sousedů, jen aby ta svoje měl alespoň o pár sáhů rozlehlejší.
Dovedeš si taky proto představit, co z toho bývalo mrzutostí! Až ho nakonec jednou
za kuropění našli mrtvého právě s takovým mezníkem v rukou. Nemohl ho zkrátka
unést, a tak raději zemřel, než by ho nechal na svém místě. No a ten hejmon, kterého
ses nezalekl, to byla jeho nečistá dušička, co ani po smrti neměla pokoje a hledala
rozhřešení. Dobře jsi mu tedy poradil, ať ten mezník dá tam, kde ho vzal.“
Brzy se ukázalo, že starý Sepp měl pravdu. Od té doby totiž po nějakém hejmonovi
nebylo na té krušnohorské lesní cestě ani vidu, ani slechu.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy - Karlovarsko

RŮZNÉ
Dětský den
Dětský den pod záštitou obce Děpoltovice na místním hřišti se konal 10.6.2017. Jeho
program pod heslem „čím budu, až vyrostu“ byl zaměřen na příklady povolání, které
si děti mohou sami v budoucnu zvolit jako své životní poslání.
Na ukázku se děti mohly setkat s profesí řidiče kamionu, instruktora na dopravním
hřišti, hasiče, policisty, myslivce, učitele, družinářky, malířky, zdravotní sestřičky a
prací servírky.
Na fotbalovém hřišti se děti vyřádily a naučily se spoustu nových věcí, které se jim
v budoucnu mohou hodit.
Děti si prohlédly kamion i vybavení, které řidič nezbytně potřebuje při svých dlouhých
cestách, hasiči jim ukázali svůj dopravní automobil a osvěžili je stříkající vodou,
policisté zase svoje vybavení a zbraně, které používají při stíhání zločinců, myslivec
seznamoval děti s ovládáním vzduchové pušky a střelbou na terče, paní učitelka učila
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děti poznávat přírodu a pro zábavu sestavit hlavolamy, paní družinářky zase dětem
připravily spoustu zábavných soutěží, malířka místo na plátno malovala dětem
obličeje, zdravotní sestřička naučila děti jak si ošetřit drobná poranění a servírka? Ta
měla co dělat, aby obsloužila malé i velké návštěvníky dětského dne.
V průběhu odpoledne se navíc děti mohly proskákat na trampolíně, kterou pro ně
připravili sportovci TJ a navíc dostaly spoustu odměn za svoje soutěžení a dárků.
Dětský den se vydařil a já bych chtěla všem sponzorům i všem dospělým, kteří mi
pomohli s organizací dětského dne moc poděkovat! A těším se na další akce!
Štěpánka Luxíková
Žihelský pěvecký smíšený sbor v Děpoltovicích
V pátek 7.7.2017 v 19:30 hodin vystoupil v kostele sv. Michaela Archanděla Žihelský
pěvecký sbor v rámci svého letního soustředění ve Sportcampu U Tomášů u
Děpoltovického rybníka.
Žihelský pěvecký smíšený sbor byl založen v září roku 2009. Zakladatelkou sboru a
duchovní matkou je paní Martina Rambousková, pod jejímž vedením koncert proběhl.
V rámci koncertu zazněly například skladby Voda živá, Hvězda na vrbě, Batalion nebo
Hey Jude.
Zazněla i píseň z pohádky Co takhle svatba princi, kterou před časem nacvičily naše
maminky na vánoční besídku. A tak si při této písni zavzpomínaly na časy, kdy se
scházely a věnovaly svůj čas pohádkám pro naše děti.
Pěvecké sdružení mělo velký úspěch a všem, kteří na koncert přišli Žihelský sbor
moc děkuje.
Dobroty Karlovarského kraje
Ačkoliv se to nezdá, také v Karlovarském kraji vzniká řada lákavých pochoutek, které
by si neměli příznivci kvalitního jídla a pití nechat ujít. Celkem 18 producentů z regionu
přihlísilo do soutěže 82 výrobků. Vítězové mohou od nynějška používat značku
Dobrota Karlovarského kraje.
Přehled výrobků oceněných v soutěži
Mastné výrobky
1. Vepřové maso ve vlastní šťávě – Josef Pelant – Doupovské uzeniny
2. Borská paštika brusinka – Statek Bor ZEOS
3. Pršut z pečeně – Josef Pelant – Doupovské uzeniny
Mléčné výrobky
1. BIO děpoltovické máslo – Farma Jiří Kubernát
2. Jogurtový nápoj jahodový – Lukáš Kostlivý – Mlékárna Dolní Částkov
3. Žalmanovský strakáč – Alena Králová – Farma Žalmanov
Pekařské a cukrářské výrobky
1. Karlovarské vřídelní kapky – Karlovarská pekárna
2. Chléb pivovarský Chyše – Karlovarská pekárna
3. Mrkvový koláč – Jitka Hlavsová – Galerie Cafe
Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. Chmelonáda – Kynšperský pivovar
2. Světlý ležák 120 – Pivovar PERMON
3. Krušnohor světlý ležák – Rodinný pivovar Krušnohor Kraslice
Ovoce, zelenina, medy a čaje
1. Olej ze semene ostropestřice mariánského – Bohemia olej
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2. Med květový z pomezí Doupovských hor a Slavkovského lesa – Miroslav Dino
– včelařství M + M
3. Medovicový med z doupovských lesů – Josef Ševčík – včelařství
Zvláštní cena - Kolekce uzených ryb – Rybářství Mariánské lázně

DĚPOLTOVICKÝ

PODZIMNÍ LÍSTEK
Hudební festival
Bluegrassové, folkové a country hudby

1. ročník

Moderuje Aleš Pokorný
Písničky z pohádek zahraje od 14:00 hod.

LEVORUKÝ EDA BAND
další kapely už hrají všem

BRONTOSAUŘI REVIVAL (Mladá Boleslav)
PETR NEBO PAVEL (Karlovy Vary)
TOMTONES (Praha)
BLUETET (Karlovy Vary)
NOVÁ SEKCE (Praha)
a nakonec ještě

FESTIVALOVÉ PŘEKVAPENÍ
Doprovodný program:
•
•

soutěž pro děti
soutěže pro pány i dámy

Areál jezdeckého klubu PEGAS Děpoltovice
Sobota 23.9.2017 od 14:00 hod.
Vstupné dobrovolné
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Hospůdka u sv. Michaela
v Děpoltovicích u kostela Vás srdečně zve v sobotu 23. září 2017
od 19:00 hodin
na večer plný dobrot a skvělé lidové hudby o kterou se postará
naše místní kapela

OLD BOYS BAND

Co vás čeká? Kulajda s houbami, pivní talíř (tlačenka, utopenec, bůček atd.),
regionální pstruh s tymiánem a grilovanou zeleninou, grilované vepřové
kolínko na rozmarýnu, lívanečky s lesním ovocem
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