DĚPOLTOVICKÉ LISTY

číslo 3

2022

květen - červen

Vydává obec Děpoltovice reg.č. RK 697/99 – 10
Redakce: Jaroslav Kareš

Počet výtisků: 110 ks

1

Svět už bude navždy jiný
Je to válka v přímém přenosu. Včetně všech těch nelidských válečných scén, které
sledujeme denně v televizi.
Ano, jsou to otřesné obrázky. Celá města srovnaná se zemí, ulice poseté zastřelenými
civilisty, lidé umírající hlady ve sklepích, kde se celé týdny
skrývali, zabité děti. Nechápavě kroutíme hlavou. Skutečně
se tohle děje v Evropě? Ve 21. století? Že jedna země,
rozlohou ta největší na světě, napadne mohutnou armádou
svého menšího souseda, o němž vždy říkala, že jsou to
bratři, a teď tvrdí, že nemá právo na existenci? Že se tohle
odehrává vedle nás? Není to jen nějaký film? Není.
A svět už bude navždy jiný. Svět, který až dosud patřil nám, bohatým zemím, i přes
všechny naše těžkosti vybuchl a s ním i naše iluze o tom, že to bude napořád. Napořád
i přesto, že nás zle pocuchal covid, globalizace. A naše zranitelnost v tom, že skrz
všechno (od roušek až po čipy) dovážíme z Asie.
Všechno začíná být brutálně jiné. Už teď pociťujeme, že je (a ještě bude) o dost hůř.
Znovu je tady hrozba jaderné války. Rusko oživilo svůj cen o obnovení moci a síly
z poválečné éry Sovětského svazu. Sen o tom, že se jich bude každý bát a zase budou
mít respekt. Ukrajinu proto to nejhorší peklo teprve čeká. Rusko v žádném případě
nechce na Ukrajině prohrát. To bude radši, když bude zničena celá planeta.
Každopádně ekonomicky a z hlediska životní úrovně nás čeká (i celou Evropu) tvrdý
pád. Čína, odkud dovážíme skoro všechno, může totiž na válce jako jedna z mála
vydělat. A navíc jedeme na ruský plyn, který (zatím) neumíme ničím nahradit. Inflace
proto letí nahoru, spolu s cenami energií, benzinu, nafty a tím logicky všeho, včetně
potravin. Ukrajina a Rusko posílaly do půlky světa svou pšenici a hnojiva. Proto
zdražuje extrémně i mouka. A miliony lidí, třeba v Africe začnou mít velký hlad. A tak si
pro chleba půjdou možná do Evropy. Migrační vlna z Ukrajiny, největší od druhé
světové války, se tak možná sejde s vlnou z jihu. A to už hrozí obřím sociálním
výbuchem. Vlády navíc dobře ví, že ona obří vlna lidství a solidarity s Ukrajinci
postupem času ochabne, stejně jako ochota dělit se o svůj talíř a svoji střechu s miliony
běženců. A když pak začnou mít lidé sami hluboko do kapsy, emoce se znovu rozjedou,
ale často opačným směrem. Což může nálady ve společnosti okamžitě změnit.
Na druhé straně: nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Snad ……
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž Vesnice roku 2022 vyhlášena
Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl 23. 2. 2022 slavnostně
vyhlášen v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nový ročník
soutěže Vesnice roku. Přihlášky obce podávaly do 29. 4. 2022 – do soutěže se
přihlásila rovněž obec Děpoltovice.
V následujících dvou měsících proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční
v týdnu na přelomu srpna a září. Vítěze a nositele titulu „Vesnice roku 2022“ vyhlásí
zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 17. září 2022 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
Soutěž, s jejíž myšlenkou přišli zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, se za dobu
své dlouhé existence stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova.
Každý ročník soutěže poskytuje obcím výjimečnou příležitost sebeprezentace a
možnost upozornit na živý společenský, kulturní a sportovní život, tradice a zvyky,
projekty dokončené i realizované. Soutěž Vesnice roku představuj silný nástroj
mobilizace a posílení obecní komunity.
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Obec Děpoltovice se soutěže Vesnice roku zúčastnila celkem třikrát s tímto výsledkem:
V roce 2006 byla udělena obci zvláštní cena krajské hodnotitelské komise „Objev roku.“
V roce 2010 obdržela obec v rámci kraje diplom „Cena naděje pro živý venkov“ a v roce
2015 pak obec dostala od krajské hodnotitelské komise čestné uznání „Za péči o
veřejné prostranství.“
Řeka Ohře je opět čistá
MAS Krušné hory, o.p.s. společně s krajskou sítí místních akčních skupin se opět
souběžně s celorepublikovou událostí „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, zapojila do
akce „Čištění řeky Ohře 2022“, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od
odpadků a ostatního nepořádku, přispět k jeho atraktivitě a prohlubovat pozitivní vztah
k našemu domovu.
Akce se uskutečnila v sobotu 4. dubna 2022. Přes velkou nepřízeň počasí se na našem
úseku od Karlových Varů po Klášterec nad Ohří do ní zapojilo 280 dobrovolníků, kteří
nasbírali celkem 5,6 tun odpadu a 20 ks pneumatik.
Úsek od Karlových Varů do Klášterce nad Ohří (37,5 km) byl rozdělen na několik
menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojily všechny obce podél řeky.
Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, půjčovně lodí Rafting Ohře, velké
poděkování patří starostům a zástupcům obcí Sadov, Kyselka, Velichov, Vojkovice,
Šemnice, Dubiny, Stráž nad Ohří, za aktivní zapojení se do organizace úklidu na svém
území a všem sponzorům akce.
Generálním partnerem bylo Povodí Ohře, s.p. Finanční příspěvek poskytl jako hlavní
Kaufland Česká republika v.s.o.
a Lídl Česká republika v.s.o. a
dále
Krajský
úřad
Karlovarského kraje, město
Ostrov, Jáchymov, Nejdek a
obec Dalovice, Otovice, Nové
Božíčany, Děpoltovice a Hájek.
Hamry,
Smolné
Pece,
O pitný režim se postaraly
Karlovarské minerální vody,
a.s., Chodovar spol. s r.o.. O
občerstvení pro dobrovolníky se
postarala firma Pelant, Velichovská hospoda „U Lípy“, a restaurace Dubina. Ochranné
prostředky, pytle na odpad, kontejnery, svoz a likvidaci nashromážděného odpadu na
svém území zajistil Magistrát města Karlovy Vary ve spolupráci se Správou lázeňských
parků Karlovy Vary. Zbytek našeho úseku svozem odpadů zajistilo Povodí Ohře, s.p.
Děkujeme především všem dobrovolníkům a doufáme, že příští rok se akce vydaří
minimálně stejně úspěšně jako letos.
Daniel Benda – projektový manažer
KV, II/220 x III/2204 Modernizace křižovatky Děpoltovice
V současné době probíhá stavba – modernizace křižovatky na odbočce do obce
Děpoltovice ze silnice Karlovy Vary – Nejdek. Stavba obsahuje:
1. úplnou uzavírku provozu na silnici III/2204, v obci Děpoltovice na dobu
od 20. 6. 2022 do 30. 9. 2022 z důvodu provádění stavebních prací
Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její
trasa – od křižovatky silnic II/220 a III/2206 směr Fojtov – Děpoltovice na křižovatku
silnic III/2206 a III/2204 zpět.
2. částečná uzavírka provozu na silnici II/220 a III/2201 v obci Děpoltovice od
1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 z důvodu provádění stavebních prací
Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech

3

Povodňový plán
Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší
přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných
krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty
na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní
krajiny vč. ekologických škod.
Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na
majetcích v obcích jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově
zabývat. Obec Děpoltovice si s ohledem na ničivé účinky povodní v posledních cca 25
letech, toto plně uvědomuje a proto činí celou řadu preventivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu naší obce.
V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Vitickým
potokem a dalšími toky správního území obce.
Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky, kteří vnímají ohrožení svých objektů, o
vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti.
Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl Obecnímu úřadu
předán, prosíme o jeho poskytnutí. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro
sumarizaci údajů za obec a její části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována
pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu obce.
Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem
vodních toků nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými)
povodněmi pod svahy, nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.
Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte na Obecní úřad do 15. 7. 2022 (formulář je
možné si stáhnout rovněž z webové stránky obce Děpoltovice).
Děkuji za vyplnění formuláře. Starostka obce Štěpánka Luxíková
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Oznámení o změně svozu komunálního odpadu
OBEC DĚPOLTOVICE

Termíny svozu komunálního odpadu duben – září 2022
SVOZOVÝM DNEM JE ČTVRTEK V SUDÝCH KALENDÁŘNÍCH TÝDNECH
duben
07. 04. 2022 KT 14
21. 04. 2022 KT 16
květen
05. 05. 2022 KT 18
19. 05. 2022 KT 20
červen
02. 06. 2022 KT 22
16. 06. 2022 KT 24
30. 06. 2022 KT 26
červenec
14. 07. 2022 KT 28
28. 07. 2022 KT 30
srpen
11. 08. 2022 KT 32
25. 08. 2022 KT 34
září
08. 09. 2022 KT 36
22. 09. 2022 KT 38
„Špinavé“ kotle mohou kouřit o dva roky déle
Na plynové vytápění už nepůjde od státu ani koruna. Dotace na ně proplatí jen tomu,
kdo si o ně požádal do konce dubna 2022. Ministerstvo životního
prostředí tím potvrdilo, že v rámci výměny neekologických už nepočítá
s příspěvkem na plynovou alternativu, ačkoliv je cenově nejdostupnější.
Oznámilo také, že „přisype“ na tepelná čerpadla 50 tisíc navíc. Zároveň
dalo lidem dva roky navíc, aby se nevyhovujících kotlů zbavili. Původně
je měli vyměnit za nové do 1. září 2022.
Stát dotuje topení na dvou frontách. Domácnosti, jež doloží nižší příjmy,
mohou požádat o příspěvek na výměnu kotle v rámci programu Kotlíkové dotace. Žádá
se o ně u krajských úřadů a výše příspěvků může být až 95 procent nákladů. V tomto
případě žadatel dostane peníze před nákupem.
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Druhý program Nová zelená úsporám slouží hlavně lidem s vyššími příjmy, kteří v něm
na ekologičtější vytápění mohou získat zpět až polovinu ceny. A zároveň v něm mohou
lidé žádat o podporu na solární panely a zadržování dešťové vody.
Nejvíce peněz stát přidá na tepelná čerpadla. Ta mají přitom také nevýhody. Pohání je
elektřina, jejíž cena v posledních měsících značně stoupla a opačný trend rozhodně
není na obzoru. Další nevýhodou je, že spolu s čerpadlem musí lidé vyměnit i celý
topný systém v domě včetně radiátorů. Tepelná čerpadla jsou také poměrně hlučná.
Povinné zálohování PET lahví – ano/ne
Poslaneckou sněmovnu čeká pravděpodobně znovu spor o zavedení
povinného zálohování plastových nápojových lahví.
Povinné zálohování PET lahví prosazuje iniciativa výrobců nápojů, podle
nichž bez tohoto opatření nebude možné naplnit cíl EU, kterým je zvýšit
zpětný odběr do roku 2029 až na 90 % hmotnosti tohoto typu obalů
uvedených ročně do oběhu. Ve žlutých odpadových kontejnerech podle
této iniciativy končí jen zhruba tři čtvrtiny PET lahví.
A jak na zálohování plechovek a plastových lahví nahlížejí Češi? Uvítali by je čtyři z pěti
Čechů. Podobně vysoký podíl lidí je ochotný uchovávat tyto obaly před vrácením
nepoškozené.
Vracení zálohovaných lahví by pro lidi oproti stávající praxi znamenalo komplikace.
Lahve by museli doma skladovat a odnášet na sběrná místa. Vrátit by přitom bylo
možné jen lahve v neporušeném stavu a s čitelným kódem. Musejí totiž projít
automatem, který mimo jiné přečte i jejich čárový kód či jiné označení.
Je ale pravděpodobné, že na řadě míst, kde mají lidé kontejnery na tříděný odpad
běžně pár metrů od domu, by vratný přístroj byl dál, pokud vůbec. Připouští se proto, že
malé obchody by si mohly vybrat, zda se stanou součástí zálohového systému, nebo
ne.
Navíc zálohování by ohrozilo vesnické prodejny a zdražilo zboží ve vratných obalech.
Musel by se také zajistit svoz plastů z prodejen, což by byly dodatečné náklady. Zaplatil
by je rovněž zákazník.
Zda využít stávající systém, nebo přistoupit k zálohám, velké nápojové firmy budou
zvažovat. Systém sběru odpadu v Česku je jeden z nejúspěšnějších v celé EU a je
otázka, zda není lepší podpořit více recyklaci.
Sbírka víček pro Hynečka byla ukončena. Další víčka proto již nenoste!
STRÁNKY HASIČŮ
Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyjadřuje podporu a
solidaritu ukrajinským kolegům hasičům a záchranářům, stejně tak jako všem
občanům Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit těžké zkoušce.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je připraveno spolupracovat s Vládou
ČR a dalšími institucemi, samosprávnými celky, neziskovými organizacemi i
firmami na systému humanitární pomoci pro občany Ukrajiny.

Pozor na silný vítr či větrné smrště
Silný vítr působí na předměty svou tlakovou silou. Může tak poškodit domy, pohybovat
volnými předměty, lámat stromy. Může způsobit i úraz či smrt člověka, a to nejčastěji
letícími předměty, padajícími větvemi či stromy, spadlými dráty elektrického vedení.
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Mějme na paměti, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku.
Správné chování před příchodem a za silného větru nebo vichřice:
 sledujeme aktuální zprávy v rozhlase nebo televizi, výstrahy ČHMÚ
 včas uklidíme nebo upevníme venkovní volně stojící předměty, zahradní nábytek,
nářadí apod., zabezpečíme domácí zvířata
 dobře uzavřeme okna (zvláště ta střešní) a dveře
 omezíme pohyb mimo domov (ze střech mohou padat jejich části), rozhodně
nechodíme do lesa a nevydáváme se na horské túry
 pokud nás vichřice zastihne mimo domov, snažíme se co nejdřív najít úkryt
v nejbližší budově, nezdržujeme se v blízkosti velkých stromů, kde hrozí
poranění z polámaných větví nebo i pádu celého stromu, dáváme pozor na pád
elektrického vedení
 v případě, že je silný vítr doprovázen bouřkou, odpojíme doma elektrické
spotřebiče ze sítě (mimo lednice) a připravíme se na možná výpadek
elektrického proudu (zkontrolujeme si baterku, uložíme jí na vhodné místo,
připravíme si svíčky a zásobu vody)
 jako přechodný úkryt nám může posloužit uzavřený automobil, který je vhodnou
ochranou i před bleskem. Situaci je ovšem potřeba dobře vyhodnotit, protože se
na druhou stranu může stát i nebezpečnou pastí, pokud například hrozí pád
ulámaných velkých větví nebo celého stromu, případně rozbití oken při silném
krupobití. Za silného větru jeďte maximálně opatrně a pomalu, větrné poryvy
mohou auto učinit neovladatelné.
 Nepodceňujme nebezpečí, nepřeceňujme vlastní síly, schopnosti a
možnosti
Poslední důležitou připomínkou k větrnému tématu je rozdělávání ohně. I při normálním
počasí, kdy nefouká silný vítr, sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti od ohniště. Náhlý
poryv větru může přijít kdykoliv. Oheň nikdy nepřeskakujeme – hrozí nebezpečí
vznícení šatů a popálení. Oheň nikdy nerozděláváme za silného větru!
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
FK Nová Role odhlásila svůj B tým pro nedostatek hráčů ze soutěže. Její utkání byla
proto anulována.
Výsledky jarní části
29. kolo
TJ Děpoltovice - TJ Sokol Chyše 0:2 (0:0)
Rozhodčí: Rudolf Kozák – Pavel Nový, Ludvík Gergely
Drahovice UMT, ŽK 3:1, 20 diváků
16. kolo
TJ Děpoltovice - TJ Olympie Hroznětín B 0:1 (0:1)
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 1:1, 45 diváků
17. kolo
SK Kyselka - TJ Děpoltovice 2:1 (1:0)
Branka: Ondřej Čech
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 4:0, 30 diváků
18. kolo
TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry 3:2 (2:2)
Branky: Pavel Bičaník, Roman Ruber (pen.), Jan Zahradník
Rozhodčí: Daniel Jaroš, ŽK 3:1, 30 diváků
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19. kolo
TJ Budoucnost Otročín – TJ Děpoltovice 3:1 (1:1)
Branka: Jan Zahradník
Rozhodčí: Petr Fiala, ŽK 2:1, 65 diváků
20. kolo
TJ Děpoltovice – SC Stanovice 8:1 (4:0)
Branky: Jan Pavlovič 3, Pavel Bičaník 2, Roman Ruber, Aleksandr Dombrovskij,
Jan Zahradník
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 1:6, ČK 0:1, 35 diváků
21. kolo
TJ Baník Svatava B – TJ Děpoltovice 0:2 (0:1)
Branky: Roman Ruber, Dominik Javorský
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 1:3, 30 diváků
Tabulka
Z

V

1. TJ Olympie Hroznětín B
19
17
2. TJ Děpoltovice
20
14
3. SC Stanovice
20
11
4. SK Kyselka
19
11
5. FK Ajax Kolová B
19
11
6. TJ Sokol Sadov
17
11
7. TJ Sokol Hájek
18
9
8. TJ Baník Svatava B
20
9
9. FC Nové Hamry
20
7
10. TJ Budoucnost Otročín
19
6
11. Sokol Chyše B
18
4
12. TJ Slávia Krásné Údolí
19
4
13. TJ Počerny
18
4
14. TJ RZ Abertamy
18
4
Karlovy Vary 2021 A2A – III. Třída – jarní část
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
30. kolo
27. kolo
28. kolo
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2
2
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2
5
7
7
7
6
6
9
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12
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73:32
80:30
50:46
58:43
56:44
49:36
48:34
45:44
40:63
31:53
39:60
25:48
29:53
19:56

51
43
35
34
34
33
30
29
23
20
14
14
14
12

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

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

TJ Děpoltovice – TJ Počerny
TJ Děpoltovice – TJ RZ Abertamy
TJ Slávia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Sokol Hájek
FK Ajax Kolová B – TJ Děpoltovice
(TJ Děpoltovice volno)
(TJ Děpoltovice volno)
TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice

Ne 08.05.2022 14:00 hod.
Ne 15.05.2022 14:00 hod.
So 21.05.2022 14:00 hod.
Ne 29.05.2022 14:00 hod.
So 04.06.2022 17:00 hod.
St 08.06.2022
Ne 12.06.2022
So 18.06.2022 17:00 hod.

CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Nová Role – kostel sv. Michaela
Původně venkovský románsko-raně gotický kostel sv. Michaela byl postaven
cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240-1255. První zmínka o kostelu, filiálního
(pobočního) ke kostelu sv. Anny v Sedleci, pochází z roku 1293. Tehdejším pražským
biskupem Tomášem byl kostel nazýván „kaple při Nové Roli“. Z této doby je zachován
zbytek původního zdiva v zadní části presbytáře a sakristie. Během následujících staletí
prodělal kostel několik úprav. V roce 1355 se stal kostel farním a byl k němu
ustanoven farář Mikuláš z Brunnersdorfu.
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V 16. století byly položeny základy hlavní části dnešní lodi kostela. Kolem roku 1560
přešlo místní obyvatelstvo a celé okolí k protestantům, koncem 16. století však patřilo
opět ke katolíkům. V 17. století byl kostel opět filiálním a patřil k farnímu kostelu
v Jindřichovicích. Později patřil k Sedleci a konečně k Dolnímu Chodovu. V roce 1707 je
kostel v Nové Roli uváděn opět jako farní. Poslední úpravy kostela do dnešní podoby
provedli Nosticové v roce 1781. Tehdy byly obvodové
zdi zvýšeny o ¾ lokte (45 cm), byla postavena vysoká
sedlová střecha s dřevěnou zvonicí a malou věžičkou.
Po roce 1945 byl kostel několikrát poškozen
opakovanými povodněmi rozvodněné Rolavy. Nejvíce
utrpělo vnitřní zařízení kostela v roce 1961, kdy došlo
k zaplavení chrámové lodě radioaktivním bahnem.
Tehdejší režim nedbal o záchranu církevních památek, a tak i v Nové Roli došlo ke
zničení vnitřního vybavení kostela a navíc k úplnému rozkradení varhanových píšťal.
Od roku 1950 byl kostel znovu filiálním a spadal tehdy ke kostelu sv. Petra a Pavla
v Hroznětíně. V roce 1967 přešel ke kostelu Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli ve
vikářství Karlovy Vary. V roce 1990 vznikla na návrh nového národního výboru
„občanská iniciativa“ na obnovu zchátralého kostela, jejíž zásluhou byla v letech 19911993 provedena celková rekonstrukce kostela a úprava jeho okolí. Skupina
novorolských občanů pod vedením Jana Heringa provedla rozsáhlé práce za dozoru
Krajského památkového ústavu v Plzni. Karlovarské muzeum provedlo archeologický
průzkum, při kterém byly objeveny základy dvou postranních oltářů. Náklady na opravu
byly nahrazeny jednak finančními prostředky získanými dobrovolnou sbírkou mezi
občany a dále hlavně prostředky Městského úřadu Nová Role. O vánocích roku 1991
byl kostel prvně zpřístupněn veřejnosti. V roce 1993 byl opravený kostel sv. Michaela
znovu vysvěcen světícím biskupem pražským Františkem Lobkovicem. Tehdy byla
zavedena tradice zářijové Michalské pouti.
Vnitřní zařízení kostela nedochováno. Zachovala se pouze kazatelna z roku 1777 od
sochaře J. Preusse z Nejdku a zbytky oltářů. Dále vzácná křtitelnice z roku 1500,
vytesaná z jednoho kusu pískovce. V interiéru byly znovu umístěny dřevěné lavice.
Kostel sv. Michaela v Nové Roli je cennou církevní památkou Karlovarska a byl zařazen
do II. kategorie stavebních historických památek ve slohu románsko-ranně gotickém.
Wikipedie
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Rozhledna Klínovec
Klínovec je rozhledna při severovýchodním okraji katastrálního území města Jáchymov
v Karlovarském kraji. Rozhledna stojí na stejnojmenném vrcholu
(1244 m) Krušných hor ve vzdálenosti čtyř kilometrů od města Boží
Dar. Jedná se o nejvýše položenou rozhlednu Krušných hor. Horský
hotel Klínovec s rozhlednou je od 12. května 1992 chráněn jako
kulturní památka.
V roce 1817 postavilo město Jáchymov na vrcholu vyhlídkovou věž,
která v roce 1868 shořela. Tuto první vyhlídkovou věž navštěvovali
často i lázeňští hosté z Karlových Varů, odkud přijížděli kočáry
taženými koňmi. V roce 1883 začal krušnohorský spolek
z Jáchymova se stavbou kamenné rozhledny. Ta byla v srpnu následujícího roku pod
názvem Kaiser-Franz-Josephs-Turm slavnostně otevřena. Počet návštěvníků rychle
vzrůstal a například v roce 1885 vrchol navštívilo 6 000 lidí, z toho však jen 4 623
vystoupilo na věž, důvodem, jak popsal jeden ze současníků, byla především fyzická
náročnost výstupu a velmi úzký prostor schodiště.
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Kvůli silnému větru panujícímu téměř celoročně byla vrchní plošina rozhledny
zastřešena, od roku 1888 ji kryla skleněná střecha. Vstupné v té době bylo deset
krejcarů. S rozvojem turistiky bylo rozhodnuto o přístavbě sloužící k ubytování. Ta byla
otevřena 18. srpna 1893. V provozu byla každoročně od 1. května do 30. září a mimo
provizorního ubytování pro deset osob poskytovala i teplá a studená jídla. Spolu
s přístavbou tu byla zřízena i stáj pro osm koní.
Původně se plánovala rozsáhlá rekonstrukce v letech 2004-2008, ale nedošlo k ní kvůli
nedostatku financí. Obec Boží Dar (firma Služby Boží Dar), která objekt v roce 2003
koupila, získala v roce 2010 dotaci 1 milion euro. Při snahách o rekonstrukci se přišlo
na fakt, že zdivo je v havarijním stavu a rekonstrukce postrádá smyslu. Věž byla po
částech rozebrána a znovu postavena s využitím původního materiálu pouze
s nejnutnějším doplněním. Rozhledna byla slavnostně znovuotevřena 28. října 2013.
Stav ostatních objektů horského hotelu je havarijní. Za příznivého počasí je rozhledna
otevřena denně od 9 do 17 hodin.
Z rozhledny lze pozorovat Fichtelberg, Krušné hory, Děčínský Sněžník, České
středohoří, Doupovské hory, Tepelskou vrchovinu nebo Slavkovský les.
Krásenský vrch
Krásenský vrch s nadmořskou výškou 777 m je částečně zalesněný kopec na náhorní
plošině Slavkovského lesa. Jeho vrchol se nachází necelý 1 km jižně
od Krásna. Po jižním, východním a severním úbočím Krásenského
vrchu protéká historickým vodním kanálem Dlouhá stoka. Nedaleko
Dlouhé stoky na východním úbočí stojí obnovená kaplička svaté
Panny Marie Sněžné. Na vrcholu Krásenského vrchu se tyčí kamenná
rozhledna. Rozhledna se nachází na zalesněném vrcholu
Krásenského vrchu a je chráněna jako kulturní památka České
republiky.
Rozhledna byla postavena v letech 1933-1935, tedy v období
hospodářské krize. Plán rozhledny vytvořili architekt Fritz Hoffmann a sochař Willy
Russ. Výstavba rozhledny poskytla práci asi dvěma desítkám nezaměstnaných. Aby se
ušetřilo na dopravě materiálu, byly kameny na stavbu získávány z okolí. Několik desítek
metrů jihozápadně od vrcholu byl otevřen menší kamenolom. Pozůstatek lomu je
v terénu pořád ještě patrný. Rozhledna byla slavnostně otevřena dne 23. června 1935.
Ještě během stavby rozhledny byl v blízkosti postaven výletní hostinec, ze kterého se
dochovaly pouze nepatrné zbytky kamenného zdiva. Po druhé světové válce nebyla
zajišťována ani základní minimální údržba a stavba rychle chátrala. Výstup na
rozhlednu začal být životu nebezpečný a musel být proto zakázán. Teprve v 80. letech
20. století byly provedeny menší dílčí opravy. Velké opravy se rozhledna dočkala až
v roce 1996. Finančně se na opravě podílely občanské iniciativy, státní památková péče
a Sudetoněmecká nadace. Práce zahájila v květnu 1996 firma Ekostav Krásno a opravy
dokončila 23. října téhož roku. Ke slavnostnímu znovuotevření došlo 5. července 1997.
V srpnu 2011 zvítězila rozhledna na Krásenském vrchu v anketě iDNES.cz o nejhezčí
rozhlednu České republiky.
Podle Jana Nouzy byl předobrazem krásenské rozhledny spirálovitý minaret al-Malwejía
u Velké mešity v iráckém městě Samarra. Kamenná stavba má tvar dutého válce, po
plášti se vzhůru vine spirálovitě točité schodiště a rozhledna tak připomíná Babylonskou
věž. Kruhovitá základna věže je 11 metrů široká, vyhlídková terasa ve výšce 25 m má
v průměru 3 m. Síla zdiva u základů dosahuje 2,5 metrů. Na vyhlídkovou terasu vede
120 schodů.
Rozhledna je celoročně volně přístupná, k rozhledně vede z Krásna žlutě označená
turistická stezka. Celková délka trasy od kostela v Krásně je asi 1,2 km, s převýšením
80 m. Je vhodná pro pěší turisty a cyklisty na horských kolech. Další možný přístup je
od krásenského hřbitova u silnice z Krásna do Bečova nad Teplou. Z místa odbočení ze
silnice, kde bylo vybudováno menší parkoviště, vede k rozhledně místní žlutě značená
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šotolinová cesta. Délka trasy je přibližně 750 metrů, s převýšením asi 50 m. Cesta je
vhodná i pro dětské kočárky.
Z vyhlídkové terasy rozhledny je kruhový výhled na Slavkovský les, Krušné hory,
Tepelskou vrchovinu a Doupovské hory. Severním směrem jsou vidět hřebeny Krušných
hor s Klínovcem, Blatenským vrchem a Božídarským Špičákem, severovýchodním
směrem vulkanické vrcholy Doupovských hor. Východním směrem je pohled na
stolovou horu Vladař v Tepelské vrchovině, jižně na Podhorní vrch, dominantu a
nejvyšší horu Tepelské vrchoviny. Západně přes náhorní plošinu jsou vidět hory Lesný a
Lysina, dva nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. K orientaci při výhledu napomáhají
porcelánové informační tabulky na ochoze rozhledny.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O trpasličích synech
Daleko na severu rozkládala se říše trpaslíků. Protože se její lid živil udržováním
podzemních ohňů, řekněme, že to byl nejspíš ostrov Island.
Trpasličí král seděl tedy na Islandu na kamenném trůnečku a spokojeně pozoroval, jak
všechna ta boží příroda kolem něho kouří, vaří, pění, bublá, bouchá a stříká. Jaké to
rozkošné mihotání, broukal si král a mnul si ručičky,
Jednoho dne mu však přičinliví poddaní odpálili zbrusu novou sopku rovnou pod
trůnečkem. Král vyletěl do závratných výšin, a než dopadl, krátil si dlouhou chvíli
rozhledem po okolí. A viděl smutný svět, temné tiché moře, kde nic nebouchalo, nic se
neškvařilo, nesyčelo, neprskalo, nehřmělo, nekloktalo, aniž vypouštělo plyny, oheň, síru
a popílek. Za tím smutným mořem spatřil pak země stejně tak smutné a jeho dobrotivé
srdce se sevřelo. Hned jak se vyprostil ze žhavé lávy, dal zavolat své čtyři syny a takto
k nim promluvil:
„Králevicové! Navrátil jsem se z daleké pouti. Užasl jsem, neboť jsem spatřil, že naše
země je ostrůvkem blahobytu v moři bídy. Za smutným mořem leží smutné země, kde
žijí obyvatelé v hrůzném tichu, prskání bahna je nevyruší, žhavý gejzír je nezaplaví a
nevědí, co je výbuch. Víc říkat nemusím. Znáte svou povinnost?“ Synům to bylo
okamžitě jasné, i tomu přitroublému Dagobertovi, rozešli se do svých sopek a začali
balit.
„Kotle dobře zazdít, aby se nepřevrátily,“ pokřikoval za nimi král. „Zakopat hluboko do
země, aby z toho příroda taky něco měla! A neodfláknout to, Hubert! Uvědomte si, že
podle vašich činů budou posuzovat nás všechny!“
První vyplul Robert. Robert byl příkladný, svědomitý trpaslík. Měl jedinou chybu: nic
daného se mu nezdálo dost dobré. Trpěl chronickým komplexem zlepšování, takže jeho
život byl řetězem komplikací a jeho hrdinské činy řetězem nepředvídaných explozí.
Prostě chemik šílenec. Po plavbě mořem a putování souší dorazil do močálovitých lesů
mariánskolázeňských a tam se dal do práce. Vyhloubil údolí, zasadil do něj kotel,
vyhrabal pod kotlem díru, kotel zazdil, do díry připravil palivo a zapálil. Pak se jej však
zmocnilo neodolatelné nutkání. Nemohl si pomoci. Napadlo jej, že by se oheň mohutněji
rozhořel, kdyby se do paliva přidalo něco síry. Neschopen couvnout tak učinil a za třicet
vteřin propálil kotel. Voda z kotle unikla do podzemí tak rychle, že se nestačila ohřát.
Proto jsou mariánskolázeňské prameny dodnes studené a čpí po síře.
„Největší metlou trpaslictví jsou iniciativní diletanti,“ ulevil si král, když se dověděl o
Robertově blamáži, a poslal za moře Huberta. Hubertovi se nic podobného stát
nemohlo. Přesto islandský národ sledoval jeho vyplutí s obavami, protože Hubert byl
flink. Nic neudělal pořádně, nejraději se opájel kysličníkem uhelnatým a jeho špičatá
čepice nečněla nikdy krásně do výšky jako u ostatních trpaslíků, ale vždy mu zplihle
visela přes levé oko.
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Hubert s kotlem a trpasličí armádou dorazil na Komorní hůrku u Františkových Lázní a
pustil se s neskrývaným odporem do práce. Věděl, že musí sopku založit, ať chce či
nechce, proto upevnil kotel a připravil dříví, rozkázal trpaslíkům, aby roztopili, a usnul.
Ani se nesnažil kotel zazdít, aby se tento nekýval a seděl pevně. Když jej kvůli tomu
trpaslíci probudily, zahučel ještě a usnul poznovu. Probudil jej strašlivý výbuch. Kolem
se valily proudy vařící vody, kamení
počalo praskat žárem a ve
vzduchu
poletovaly
zbytky
trpaslíků. Převrácený kotel
se rozletěl na kousky.
Proto léčivá voda nevytéká vůbec
na Komorní hůrce, ale až ve
městě. Na Komorní hůrce je jen
díra do země a spálené
kamení.
Trpasličí král za trest uvěznil Huberta na sto let do zelených lučin, kde nebyl jediný
gejzír, jediná sopka a neunikal odtud jediný zápach. S těžkým srdcem vypravil za moře
Dagoberta. Dagobert byl zcela neschopný trpaslík. Na jeho osobě už se plně projevila
degenerace královského rodu. Kdyby to nebyl šlechtic, řekli bychom, že to byl debil.
Posadili ho na loď, odstrčili a víc se o něm nevědělo.
Díky svým podaným se skutečně dostal do předem určené oblasti, ale protože ten den
foukal západní vítr, začal si Dagobert prozpěvovat: půjdu proti větru! A odskotačil na
západ. Dorazil na pohraniční horu Dyleň, kde vůbec neměl co dělat, a zapustil tam
kotel. Chvíli přikládal, ale pak honil po louce motýly, oheň doutnal, voda se vypařila, ale
Dagobertovi to bylo jedno. Chodil po vesnicích a každého se ptal, kolik je hodin.
Nakonec jej nadšení domorodci zvolili starostou. Hora Dyleň je podnes suchá, načisto
bez vody a jen nejstarší kameny jsou dodnes očouzené.
Nešťastný král měl v zásobě už posledního syna, Adalberta. Byl to jediný schopný
šlechtic své generace a král se jej nerad vzdával. Zájem státu však byl víc. Adalbert
vyrazil.
Vyplul s největším kotlem v historii Islandu, taženým devadesáti devíti flotilami
trpasličích katamaranů, a chmurně hleděl do dálky. Vylodil se poblíž Hamburku a hnal
své voje na jih. Pohled na ohromný kotel šinoucí se severoněmeckou nížinou,
postrkovaný devadesáti devíti tisíci trpaslíků, které navíc pro jejich malé rozměry nebylo
vidět, byl fascinující. Na čelech armády se leskl pot, jejich paže umdlévaly a namísto
válečných zpěvů zněly kolkolem nadávky pronášené tenounkými trpasličími hlásky.
Sem tam z kotle něco ušplíchlo, a tak vznikly například lázně Radium Brambach.
V krušnohorských průsmycích už toho měli právě dost a chystali se vypuknout
v otevřenou vzpouru. Leč dokonalý trpaslík Adalbert je kouzlem své osobnosti a silou
své vůle zmátl natolik, že odnesli kotel na jeden zátah až do Karlových Varů. Tam kotel
upevnili v zemi a dali se do práce. Poslušen otcových rad nechal Adalbert zazdít kotel
mezi dva kopce, rozdělal oheň a prováděl pravidelné kontroly. Voda v kotli brzy začala
vřít a vaří se podnes.
Z toho vidíme, že přičinlivostí, pílí, respektováním otcovských zásad a dodržováním
bezpečnostních předpisů může i malý člověk dosáhnout met nejvyšších. Budiž nám
tento příběh povzbuzením. Stačí, když nejsme flinkové, jako byl Hubert, a oplýváme
přirozenou inteligencí, jakou neoplýval Dagobert. Trochu nás může zmást onen
notorický improvizátor Robert, neboť jeho postava je veskrze sympatická a řekli bychom
tvůrčí. Kdo však zná Mariánské Lázně, jistě ví, že i tam je velice hezky.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
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Proměna pozemku před panelovým domem v Děpoltovicích.

JÓGA V SEDĚ
Společenský dům Děpoltovice – úterý od 18:30 do 19:30 hod.
Červen 7. 6. a 14. 6. 2022
Červenec 5. 7. a 12. 7. 2022
Srpen 2. 8. , 9. 8. a 30. 8. 2022
Září 6. 9. a 27. 9. 2022
Říjen 4.10 a 25.10. 2022
Listopad 1.11. 2022 – cena za 6 lekcí 720,- Kč
JÓGA VENKU – pláž u Děpoltovického rybníka
Pátek 10. 6. 2022 od 17:00 do 18:00 hodin – cena lekce 100,- Kč
Co si vzít s sebou: podložku, pití, deku, ručník, repelent
Lektorka: Kamila Vomastková tel.: 723 911 223

Pálení čarodějnic v Děpoltovicích 2022.
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