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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení voliči,
děkuji Vám všem za podporu, které se dostalo kandidátce Sdružení nezávislých
kandidátů obce Děpoltovice. Věřte, že je to největší radost, kterou jste mně i ostatním
kandidátům udělali.
Ne, není to klišé, jsou to slova, která jdou od srdce. Je to velké poděkování Vám všem,
kteří jste nám dali svůj hlas. Bez vědomí, že člověk cítí, že to, co dělá, není zbytečné, je
často těžké dál pokračovat. Mnohdy pak chybí síla i zdraví. Sílu dokončit některé věci
člověk hledá právě u občanů obce, v jejich podpoře. V dané souvislosti se však musím
zmínit o některých kandidátech z kandidátky DĚPOLTOVICE A NIVY SDRUŽENÍ
KANDIDÁTŮ. Nechci kritizovat jejich program, se kterým do voleb šli, ale vyjádření
některých osob, které se snažili svým předvolebním anonymním chováním vrazit klín
mezi občany obce, za pomoci denního tisku, České televize a Policie České republiky.
Věřte mi, není lehké v této „dusné“ atmosféře pracovat a svojí práci i všech minulých
zastupitelů obhajovat. Ale vše by mělo probíhat ve slušné rovině. Vždyť jsme malá obec
a všichni se navzájem známe. Žijeme v ní a chceme v ní žít. Chceme proto obhájit
nejenom náš program, ale i práci lidí zaměstnaných u obce.
Nyní je důležité zůstat normální a chovat se pokud možno k sobě tak, abychom se
dokázali zdravit a mluvit spolu beze zlosti a pocitu ublížení, abychom našli společnou
řeč ku prospěchu naší pěkné obce. Před námi je budoucnost a volby jsou již minulostí.
Volby jsou o emocích, velkém stresu a pochybách o vlastních schopnostech. Každá
pomoc je nyní potřebná a věřím, že pokud se na Vás obrátíme, pomůžete nám a
v zásadních rozhodnutích nás podpoříte.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala Vám všem, co nám aktivně pomáháte
zejména při pořádání společenských a kulturních akcí v obci. Děkuji zaměstnancům
obce za odvádění dobré práce. Děkuji farmě Kubernát a firmě Pegas za podporu
v soutěži Vesnice roku 2022 i celkové vzájemné spolupráci. Do dalších let se budu
snažit, abychom se na všech důležitých investicích a akcích se všemi zastupiteli shodli
a obec dále zvelebovali ku prospěchu nás všech.
Děkuji celé své rodině a přátelům, kteří mi byli a jsou v dobách dobrých i zlých velkou
oporou.
Štěpánka Luxíková - starostka
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Děpoltovice
Ve volbách do zastupitelstva obce Děpoltovice, okres Karlovy Vary konaných ve dnech
23. 09 – 24. 09. 2022 byly podle výsledků převzatých od okrskových komisí zjištěny
výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na HL

1
351
237
236
Počet hlasů

Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů obce Děpoltovice
1.
2.
3.
4.

Jiří Štikar
Štěpánka Luxíková
Jan Kubernát
Pavel Hnízdil

66
47
42
54

2.
1.
5.
4.
2

142
136
136
133

Volební strana č.2 – DĚPOLTOVICE A NIVY SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ
1.
Oldřich Pospěch
58
3.
2.
Marcela Pachtová
49
1.
3.
Milan Gurega
54
2.

100
90
87

B) Jména a příjmení náhradníků
Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů obce Děpoltovice
1.
Jana Böhmová
47
7.
2.
Jaroslav Kareš
75
3.
3.
Markéta Kulhanová
44
6.
4.
Miloslav Pospěch
48
8.
5.
Ivana Valešová
36
9.

123
112
117
31
39

Volební strana č.2 – DĚPOLTOVICE A NIVY SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ
1.
Michaela Pachtová
25
4.
2.
Jiřina Lanzendörferová
51
5.
3.
Pavel Kollarik
47
6.
4.
Ondřej Čech
29
7.

79
80
82
91

Volební strana
1 – Sdružení nezávislých kandidátů obce Děpoltovice
2 – DĚPOLTOVICE A NIVY SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ

Mandáty
4
3

Metoda přepočítávání hlasů na mandáty je v komunálních volbách nevhodná.
Přesně to vyjádřil Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie Univerzity Palackého
v Olomouci.
„Současný systém přepočítávání hlasů pro komunální volby považuji za nejhorší
volební systém ze všech, které v České republice máme. Jsou to tři hlavní důvody:
1. Podoba lístku a způsob hlasování vyvolávají u voličů mylný dojem o tom, jak bude
s jejich hlasy při sčítání naloženo. Voliči se často domnívají, že na místo stran a hnutí
mohou svým hlasem zvolit přímo jednotlivé kandidáty. Ve skutečnosti tomu tak není.
Volič dává prostřednictvím hlasu pro vybraného kandidáta hlas jeho straně. Té jsou pak
primárně přidělovány mandáty.
2. Mandáty poměrně často získávají kandidáti, kteří mají menší počet hlasů než
kandidáti, kteří mandát nezískají. A to jak vzhledem ke kandidátům z téže strany, tak i
z konkurenčních stran. Stávající úprava vede k paradoxním volebním výsledkům, které
mnozí vnímají jako nespravedlivé.
3. O tom, zda se na kandidátní listině některý z kandidátů posune z nevolitelného místa
směrem vzhůru a získá mandát, paradoxně nerozhodují voliči této strany (ti nemohou
preferovat jednotlivé kandidáty), ale pouze ti voliči, kteří nezaškrtli celou stranu a dali
hlas jen některým jejím kandidátům.
Osobně se již léta domnívám, že komunální volební systém je jasným kandidátem na
zásadnější reformu.
Výsledek voleb do senátu Parlamentu ČR v obci Děpoltovice
1. kolo konané ve dnech 23. 09 – 24. 09. 2022
Číslo volebního obvodu
Počet osob, zapsaných ze seznamů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
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1
350
180
180
174

Číslo kandidáta

Jméno a příjmení

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

Pavel Petričko
Eva Chromcová
Bohdan Daněk
Bedřich Šmudla
Věra Procházková
Petr Kulhánek
Jan Havel
Petr Ajšman
Martin Maleček
Václav Slavík
Jan Horník

Počet hlasů
10
27
2
1
38
17
0
6
42
9
22

2. kolo konané ve dnech 30. 09 a 1. 10. 2022
Číslo volebního obvodu
Počet osob, zapsaných do výpisů ze seznamů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
2.
5.

Eva Chromcová
Věra Procházková

1
353
47
47
47
8
39

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice se konalo ve středu 19. 10. 2022
od 15:00 hodin ve Společenském domě obce Děpoltovice. Po složení slibu člena
zastupitelstva a schválení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a programu ustavujícího
zasedání byla provedena volba starosty, místostarosty a členů finančního a kontrolního
výboru s tímto výsledkem:
Starostou obce se stala dosavadní starostka Štěpánka Luxíková
Místostarostou obce se stal dosavadní místostarosta Jiří Štikar
Finanční výbor bude pracovat v tomto složení:
Marcela Pachtová – předseda finančního výboru
Oldřich Pospěch – člen finančního výboru
Jaroslav Kareš – člen finančního výboru
Kontrolní výbor bude pracovat v tomto složení:
Ing Jan Kubernát – předseda kontrolního výboru
Markéta Kulhanová – člen kontrolního výboru
Ivana Valešová – člen kontrolního výboru
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, vymezuje celkem
čtyři základní orgány obce. Nejdůležitějším je zastupitelstvo obce, jediný obecní
orgán, o němž se Ústava ČR přímo zmiňuje. Dále je to rada obce (pokud je volena),
starosta, obecní úřad (ten tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce). Orgánem
obce je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Jinak jsou
komise společně s výbory „pouze“ iniciativními a poradními orgány orgánů obce.
Komise zřizuje rada obce (v našem případě starosta), výbory zastupitelstvo. Nejde tedy
o prvotní orgány obce, ale o orgány orgánů obce.
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ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Má to smysl, třiďte odpad!
Otázky a odpovědi
Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské
svorky?
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při
rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny.
Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru.
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat i s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování automaticky odděleno. PET lahev sešlápněte, nasaďte víčko a to již
neutahujte! Nesešlápnuté lahve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Pokud má PET lahev místo etikety tzv. shrink sleeve (rukávek/návlek zpravidla po
celém těle lahve), je nutné tento návlek z lahve odstranit a vytřídit do kontejneru na
plasty zvlášť. (Mohou být vyrobeny z jiných materiálů a zpracování společně s PET
lahví by nebylo možné.
Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně
vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo
z kelímku pořádně vyškrábete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože
při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky
potravin omezují následnou recyklací.
Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové
okénko?
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru
v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny.
Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit.
Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?
Sešlapávání, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak
i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více.
STRÁNKY HASIČŮ
Silný vítr a sněžení je na silnici nebezpečná kombinace
V zimním období je kombinace silného větru a sněžení s rizikem
tvorby sněhových jazyků a závějí nebezpečná kombinace.
Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly,
schopnosti a možnosti.
Meteorologové nás každoročně v zimním období varují před
kombinací silného větru a sněžení s rizikem tvorby sněhových
jazyků a závějí.
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Za této situace je důležité, aby se na nepříznivé podmínky připravili zejména motoristé.
Za tohoto počasí je třeba být maximálně opatrný a ve vlastním zájmu respektovat těchto
několik základních doporučení.
Na portálu jednotného systému dopravních informací www.jsdi.cz je možné před jízdou
zjistit, zda je zvolená trasa jízdy průjezdná a vozovka sjízdná. Dále je před jízdou třeba
zkontrolovat vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro provoz
v náročných povětrnostních podmínkách. Za situace předpovídaného silného sněžení a
větru záchranáři na základě vlastních zkušeností doporučují všem motoristům mít ve
vozidle:
 dostatek pohonných hmot (plnou nádrž)
 pro případ nouze připravenu minimální zásobu pití a potravin, případně nezbytné
léky
 teplý oděv, případně deku
 zimní pneumatiky na všech kolech
 mít funkční a nabitý mobilní telefon včetně autonabíječky
 při jízdě do hor se vybavit sněhovými řetězy, hodí se také vlečné lano, smetáček
na sníh, lopatka a baterka
Při jízdě poslechem rozhlasových stanic sledujte vývoj dopravní situace a sjízdnost
jednotlivých komunikací.
Pokud se ocitnete v nouzi, snažte se zachovat klid a volejte hasiče na linku tísňového
volání 112 nebo 150.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Výsledky podzimní části
3.kolo
FK Bochov – TJ Děpoltovice 5:1 (0:1)
Branka: Martin Schmitt
Rozhodčí: Jan Sakač, ŽK 2:4, 70 diváků
4.kolo
TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov n. Teplou 3:2 (0:2)
Branky: Roman Ruber, Pavel Kovács, Jaroslav Hamrla
Rozhodčí: Martin Jakubík, ŽK 2:3, 78 diváků
5.kolo

Sokol Útvina – TJ Děpoltovice 3:0 (K)

6.kolo
TJ Děpoltovice – FK Nejdek B 5:2 (2:2)
Branky: Roman Ruber 2, Tomáš Kolařík 2, Jaroslav Hamrla
Rozhodčí: Ing. Vít Hrubý, ŽK 1:1, 40 diváků
7.kolo
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice 5:3 (2:1)
Branky: Jaroslav Hamrla, Roman Ruber 2
Rozhodčí: Volodymyr Rohalskyi, Jan Sakač, Stanislav Hubka, ŽK 0:4, 30 diváků
8.kolo
TJ Děpoltovice – DDM Stará Role 1:1 (1:0)
Branka: Pavel Bičaník
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK: 1:2, 40 diváků
9.kolo
TJ Vojkovice – TJ Děpoltovice 1:1 (0:0)
Branka: Martin Schmitt, ŽK 1:3, 80 diváků
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10.kolo
FK Merklín – TJ Děpoltovice 2:4 (1:2)
Branky: Roman Ruber 2, Jaroslav Hamrla, Martin Schmitt
Rozhodčí: Rudolf Kozák, ŽK 4:2, ČK 1:0, 40 diváků
11.kolo
TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá 5:0 (2:0)
Branky: Tomáš Kolarik, Pavel Bičaník, Martin Schmitt 2, Jaroslav Hamrla
Rozhodčí: Volodymyr Rohalskyi, ŽK 4:0, ČK 1:1, 40 diváků
12.kolo
Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice 4:2 (3:0)
Branky: Roman Ruber, Obdřej Čech
Rozhodčí: Daniel Jaroš – Filip Hoza, Petr Fiala, ŽK 0:4, ČK 0:1, 50 diváků
Tabulka podzim 2022/2023
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

TJ Vojkovice
DDM Stará Role
FK Bochov
TJ Děpoltovice
Sokol Útvina
Sokol Pernink
Čechie Dalovice
FK Nejdek B
Slavoj Bečov n.Teplou
FK Merklín
Sokol Štědrá
Olympie Hroznětín B
TJ Jáchymov
SK Božíčany

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13

V
10
8
8
7
5
6
5
5
5
4
3
3
3
3

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

P
1
1
4
4
4
6
5
7
8
7
5
6
8
9

S
54:24
42:17
46:33
39:28
32:21
39:40
26:27
27:33
37:42
27:32
20:36
25:42
15:37
30:47

B
32
28
25
23
19
19
18
16
15
13
13
13
11
10

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CÍRKEVNÍ STAVBY – KOSTELY KOLEM NÁS
Stará Role – Kostel Nanebevstoupení Páně
Kostel Nanebevstoupení Páně se nachází ve Staré Roli. Tento
římskokatolický kostel byl vystavěn v novorománském slohu v roce 1908
dle návrhu architekta Hermanna Fiedlera. Výstavbu realizoval stavitel
Alois Sichert. Stará role patřila až do roku 1909 k sedlecké farnosti. Nyní
už je vedena jako samostatná farnost.
V místě nynějšího kostela stála dříve dřevěná kaple se zvoničkou,
zasvěcená Panně Marii. Kdy byla postavena, není známo. Byla ale roku
1828 nahrazena kaplí kamennou a cihlovou, do které byla přenesena z původní kaple
socha Panny Marie a zvon, který vytvořil Johann Georg Jordan z Chebu roku 1747.
Zbořena byla v letech 1907-1908 při stavbě kostela Nanebevstoupení Páně, který ji
nahradil.
V roce 1908 započala stavba kostela na místě zbourané původní kapličky. 28. února
1889 byl také založen dobrovolný spolek (něco jako současná občanská sdružení),
který měl jediný cíl a to stavbu kostela. Hlavní zásluhu neměl tedy ani státní úřad ani
nějaký soukromník, podnikatel, ale dobrovolný spolek složený z místních lidí. Členové
pracovali bez nároku na odměnu. Dochovalo se velké množství materiálů o tomto
spolku, všechny jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Karlových Varech. Peníze
na stavbu byly získávány z členských příspěvků, z dobrovolných darů, nadací, závětí,
ze sbírek, z koncertů a divadelních představení.
Základní kámen byl slavnostně položen 29. září 1907, byla do něj vložena plechová
schránka obsahující všechny běžné mince – měděné, niklové, stříbrné a zlaté, dále
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pergamenový list s historií spolku a partitura „Weihliedes“ (Světící písně), která byla
patrně složena k této příležitosti.
Stavba probíhala velmi rychle, a tak mohl být kostel vysvěcen již 10. října 1909 u
příležitosti 60 let panování rakouského císaře Františka Josefa I. Slavnostní vysvěcení
provedl kardinál Lev Skrbenský z Prahy.
Kostel se původně nazýval Jubilejní kostel císaře Františka Josefa. Tehdy se
v Karlových Varech pojmenovávalo po Františku Josefu snad vše – školy, nemocnice,
ulice, apod. Kostel byl předán stavitelem roku 1908. V roce 1909 byl kostel vnitřně
zařizován. Nebyly ještě uhrazeny všechny předměty, když vypukla válka. Ta vše ještě
velmi zkomplikovala. Dluhy stoupaly, ovšem nebylo je z čeho splácet. Bylo vedeno
několik sporů, dokonce na Spolek byly podány i soudní žaloby. To vše skončilo až 2.
července 1927, kdy bylo oznámeno, že dluh staviteli je vyrovnán a kostel má zhotoveny
nové zvony. Finální cena kostela byla 95 000 K a vnitřní vybavení 50 000 K.
Spolek zanikl po dosažení svého účelu, tedy po dostavbě kostela 25. června 1930.
Wikipedie
ROZHLEDNY KARLOVARSKA
Goethova vyhlídka
Goethova vyhlídka je 42 metrů vysoká rozhledna s výletní restaurací,
postavená podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a
Hermanna Helmera, tyčící se na Výšině věčného života nad Karlovými
Vary v nadmořské výšce 636,4 metru.
Vyhlídka byla postavena mezi lety 1888 až 1889. Podnět ke stavbě dala
arcivévodkyně Štěpánka Belgická, snacha císaře Františka Josefa a
císařovny Alžběty Bavorské (zvané Sissi). Arcivévodkyně se během své
procházky na výšinu vyjádřila, že by bylo místo příhodné pro stavbu rozhledny, čemuž
se bezprostředně snažil vyhovět tehdejší starosta Karlových Varů Eduard Knoll.
Podobnou myšlenku již dříve vyjádřil i německý básník Johann Wolfgang von Goethe.
Rozhledna měnila opakovaně během své historie jména. Původní název Stefaniewarte
nesla podle iniciátorky stavby arcivévodkyně Štěpánky Belgické. Po vzniku
samostatného Československa byla vyhlídka přejmenována po Adalbertu Stifterovi na
Stifterovu rozhlednu. Po druhé světové válce nesla od roku 1945 název Stalinova
rozhledna. Současný název získala Goethova vyhlídka v roce 1957.
Zpočátku oblíbený cíl lázeňských hostů začal po druhé světové válce chátrat. V roce
1960 byla rozhledna uzavřena, po rekonstrukci v 70. letech 20. století byla vyhlídka
opětovně otevřena včetně restaurace. Koncem 90. let 20. století byla vyhlídka uzavřena
a začala pustnout. Město Karlovy Vary se snažilo rozhlednu zprovoznit, a za tímto
účelem ji pronajalo. Po rekonstrukce následovalo v roce 2004 otevření restaurace
včetně vyhlídky, ovšem již v roce 2006 byla restaurace s rozhlednou opět uzavřena pro
obtížnou přístupnost a vzdálenost od lázeňského města.
V roce 2017 započala dlouhou dobu odkládaná rekonstrukce vyhlídky. Vzhledem
k tomu, že rekonstrukce byla financována z dotace, nebude prozatím možné využít
vyhlídku ke komerčním účelům, avšak prodejna základního občerstvení se v objektu
nachází. V prostorách vyhlídky by mohlo vzniknout muzeum rozhleden Karlových Varů.
Rekonstrukce rozhledny byla dokončena na podzim roku 2018. S oficiálním otevřením
pro veřejnost se čekalo až na novou lázeňskou sezonu. Od 3. 5. 2019 je rozhledna
přístupná veřejnosti.
V blízkosti rozhledny byla vybudována tříkilometrová Stezka strašidel. U jednotlivých
zastavení stezky jsou umístěna strašidla, jež jsou doplněna panelem a krátkou
pohádkou.
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Vyhlídka Karla IV.
Vyhlídka Karla IV. Je rozhledna v Karlových Varech na Jižním
(Hamerském) vrchu 514 m n.m. mezi Grandhotelem Pupp a Galerií
umění. Rozhledna je chráněna jako kulturní památka.
Vyhlídka byla postavena roku 1877 a nachází se na Hamerském
(Jižním) vrchu. Stavba byla přesnou napodobeninou rozhledny stojící
v severoněmeckém Schleswigu v pseudogotickém slohu. Původně se
nazývala rozhledna Františka Josefa, po první světové válce byla
přejmenována na Josefshöhe (Josefova výšina). Po roce 1945 se začala
nazývat Vyhlídka Karla IV. V roce 2001 došlo k celkové opravě objektu, v roce 2014
byla rozhledna znovu renovována. Rozhledna je volně přístupná celoročně.
Wikipedie
HUMORNÉ PARAFRÁZE STARÝCH LIDOVÝCH POVĚSTÍ KARLOVARSKA
O dvou bratřích
V Merlíně žili bratři Johan a Kristl. Byli tak rozdílní, až si matka zoufala: nikdo nevěřil, že
mají společného otce. Od dětství byl Johan chloubou rodiny, slušně zdravil, chodil
upraven, vstával časně a s úsměvem, nikdy neklel a práce mu byla potěšením. Naproti
tomu Kristl nezdravil nikdy, nemyl se a nečesal, vstával pozdě a k práci jej honili bičem
z půdy, ze stohu nebo z lesa.
Dospělost je nezměnila. Johan od rána do večera pracoval, Kristl seděl od večera do
rána v hospodě. Proto Johanův majetek vzkvétal, krávy tloustly a obilíčko zrálo. Kristl
byl úspěšný, jedině když mu v hospodě padla dobrá karta; získané peníze však ihned
z radosti propil, takže pro něj neměla ani dlouholetá karbanická zkušenost valnou cenu.
„Milosrdný Bože,“ modlil se každého večera Johan, „děkuji ti za všechno, čím mě denně
obdařovati ráčíš, a prosím tě, postarej se nějak i o nešťastného Kristla, ať není takovej
chudák. Ať mu místo plevele, co má na poli, vyroste žitko, ať mu ztloustnou krávy a ať
mu ta jeho chalupa po tátovi, na kterou v životě nešáh, nespadne na hlavu, amen.“
„Kdyby tak toho protivného Johana čert vzal,“ ulevoval si denně Kristl. „ Von si snad
myslí, že je svatej, nebo co. Na mne se dlouho vytahovat nebude. Ať mu krávy
chcípnou, náfukovi, ať mu shoří chalupa, ať mu na pole vtrhne mandelinka bramborová,
protože kdo je zvědavej na jeho rozšafný řeči? Já pak vedle něho vypadám jako nějakej
vagabund.“
Ke všemu se pohádali o pole. Přesně řečeno Kristl skrz to pole na Johana řval, kdežto
Johan s mírným, avšak neústupným úsměvem vrtěl hlavou. Jednalo se o dědictví po
otci, z něhož si kdysi Johan vybral horší půlku a Kristlovi ponechal tu lepší. Následkem
Kristlova lajdáctví a Johanovy píle počala záhy Johanova horší půlka vydávat bohatší
úrodu, kdežto Kristlova část dočista zdivočela. Kristl tedy usoudil, že jej bratr podvedl, a
dovolával se jakéhosi lejstra, kde výslovně stálo, že Kristlovi náleží plodnější polovina.
„Johan byl dobrotisko, ale bylo mu pole líto. Nepochyboval o tom, že Kristlovi se podaří
během jediného roku změnit vypiplaný pozemek v suchopár.
„Tak se půjdeme soudit,“ praštil Kristl pěstí do stolu a šli se soudit. Kristl dostavil se
k procesu v podnapilém stavu, spor prohrál, zůstala mu zaplevelená půlka, a navíc
obdržel peněžitou pokutu za urážky soudní stolice. Dobrotivý Johan za něj pokutu
zaplatil, čímž míru Kristlovy trpělivosti vyčerpal docela.
„Já už mám Johana plný zuby,“ rozkřikoval se v hospodě. „Já už se na ten jeho velebnej
ksicht nemůžu dívat, já mu snad do něj šlápnu. Hospodo, sklenku kořalky. Dyť von toho
soudce úplně zblbnul svým počestným úsměvem, všivák. Dyť von se na to i učesal,
jako by byl nějaká ženská! A schválně takhle pořád rozhazoval rukama, aby si soud
všiml, jaký má mozoly. Hospodo, půllitr kořalky! Kamarádi, mě zradil vlastní bratr,
připravil mě vo úrodu, ačkoliv dobře ví, jakej sem proti němu chudák! Ale já se strašně
pomstím. Hospodo, vědro kořalky!
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„Vzpamatuj se, Kristl,“ domlouvali mu sousedi, dyť nemáš pravdu a pánbůh tě potrestá!
Abys nedopad jako ten Hejduch z Kysíblu.“
Připomněli Kristlovi zaručenou událost, jak v Kyselce na Pobřežním vrchu přesadil
v noci líný sedlák mezi svým polem a polem pracovitého souseda mezník ve svůj
prospěch. Poté podvodník zemřel a za trest musel jeho duch každé půlnoci bloudit po
poli s mezníkem na zádech. Náhodné pocestné strašil pokřikem: „Hej, kam mám ten
kámen dát?“ Proto mu říkali Hejduch. Až jeden k smrti vyděšený strejček zakoktal:
„Kdes ho vzal, tam ho dej!“ – „To je nápad,“ zajásal Hejduch, „děkuji ti, dobrý člověče,
za vysvobození!“ Položil kámen na původní místo a rozpadl se na prach.
„Tady nejsme v Kysiblu,“ blábolil opilý Kristl, já nebudu nosit žádný kameny! Já ho tím
kamenem praštím a hotovo! Hospodo, sud kořalky!“
Ačkoli se sotva držel na nohou, napadlo jej, že dnes v noci se bude Johan vracet
z Hroznětína, a vyškobrtal se mu naproti. Já mu dám pár facek, rozhodl se, a řeknu: to
máš za ten soud, mizero! Ten bude koukat! Pak jej napadlo, že by mu ty facky bratr
mohl vrátit, a vzal si pro jistotu klacek, číhal u Bystřice v lesním přítmí, bylo ticho,
hvězdy splašeně mrkaly. Zdáli uslyšel Kristl bratrův krok. Johan si zpíval nábožnou
píseň. Kristla to namíchlo, vystoupil z lesního stínu a vzal bratra klackem za ucho.
Johan bez hlesu upadl. Kristl tiše zaplesal, jak se mu to povedlo. Pohlédl do bratrovy
tváře a vyděsil se. Johan byl mrtev.
„To máš za ten soud, mizero,“ řekl Kristl, aby si dodal odvahy. Pak uchopil bratra pod
rameny a odtáhl jej do lesní rokle mezi vysoké skály. Vyšel měsíc a posvítil si na
Johana. Johan se dosud usmíval, patrně z radosti, jak je ta noc hezká a jak se mu
cestou krásně zpívalo. Teprve teď Kristlovi došlo, co provedl.
Pocit viny jej zavalil jako mrazivý polštář. Vzpomněl si,, jak byl na něj Johan celý život
hodný.
Jak
od
mládí
pracoval za Kristla, jak na něj
nikdy nevyzradil žádnou
špatnost. Jak měl i s tím polem
pravdu a jak za Kristla
zaplatil u soudu pokutu. Jak byl
Johan Jediným Kristlovým
přítelem a opravdovým bratrem.
A jak mu Kristl oplatil. Chvíli
s bratrem cloumal, chvíli plakal,
chvíli běhal po lese a pak šel
bratra
odprosit.
Bratr
neodpovídal.
Kristl
povzdechl a vytáhl z kalhot
řemen. V černé rokli, těsně nad bratrovým tělem, se oběsil na borovici.
Ráno je sousedé hledali po celém lese, našli je pozdě večer v místě tak smutném, že
tam nezazpíval jediný pták. Pochovali je a po léta si měli o čem vyprávět. Rokli, kde byli
bratři nalezeni, nazvali Totenloch – Rokle smrti.
Pro Johana s Kristlem však příběh neskončil. V okolí Rokle smrti, na cestě mezi
Merklínem a Hroznětínem, pobíhají prý dodnes o půlnoci dva černí pudlové, vyjí a
ztrácejí se v tmách. O silvestrovské půlnoci tam lze slyšet umíráček. Zvoní hranu za
nešťastné sourozence a připomíná živým, aby se nikdy nedali zaslepit nenávistí.
Z knihy Strašidla a krásné panny od Zdeňka Šmída
Svěcení kaple v Nivách
V neděli 23. října v 15:00 hodin se konalo svěcení kaple v Nivách. Kaple byla opravena
z rozpočtu obce a celkové náklady na rekonstrukci činily 252 tisíc Kč.
Kaple byla posvěcena za účasti pana faráře P.ThLic. Krystofa Dedeka. O
doprovodný program se postaral Merklínský pěvecký sbor. Obrazy do
kaple věnovali manželé Kohoutovi, původní kříž z kaple zrestauroval pan
Jiří Štikar a nyní je v prostorách kaple. Děkujeme také paní Blance Volské,
která nám narychlo zajistila ušití ubrusu na oltář. Během svěcení byla
dána do kaple i pieta sochy Marie Bolestné, která není v dobrém stavu a
obec bude hledat restaurátora, který by jí dal „nový kabát“. O rekonstrukci se postaraly
firmy Peťák a Smeták.
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Hřbitov Děpoltovice – oprava hrobky
Eugen Ausloos (1844 – 1899), vrchní lesmistr v Děpoltovicích, předseda správní rady
železnice Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt.
Eugen Ausloos se narodil v Toužimi 30. července 1844. Jeho otec byl vedoucím
tajemníkem bečovského panství. Rodina pocházela z Belgie a do Čech zřejmě přišla
s Beauforty (anglický šlechtický rod). V roce 1864 mladý Eugen úspěšně zakončil
studium na Vyšším lesnickém ústavu v Bělé pod Bezdězem a od roku 1865 působil na
Beauforském panství jako asistent lesního inženýra. Usadil se v Bečově. V létě roku
1873 se v Horním Slavkově oženil a zanedlouho se mu narodil syn. Tehdy žil se svou
ženou Barbarou ještě stále v Bečově. V dalších letech se jim narodily ještě tři dcery.
V roce 1881 nastoupil Eugen Ausloos do služby na statek barona von Königswartera
jako vrchní lesmistr. Na rozsáhlém nejdeckém panství v podhůří Krušných hor měl na
starosti lesy v okolí zdejších vsí a městeček, mimo jiné Nejdek, Nové Hamry a
Děpoltovice. Od roku 1888 navštěvoval na doporučení lékaře Karlovy Vary, podle
dochovaných záznamů opakovaně. A právě v roce 1888 využila karlovarská radnice
pobytu věhlasného lesníka u Vřídla a požádala ho o pomoc při přípravě nové služební
instrukce pro lesní personál. Na zmíněné písemnosti tehdy pracovali městský radní
Kugler spolu s karlovarským lesním správcem Oswaldem. Lesmistr Ausloos byl sice
v Karlových Varech především kvůli léčení, ale nakonec karlovarským lesníkům
významně pomohl. Absolventi školy v Bělé pod Bezdězem byli v té době považováni za
vynikající odborníky na pěstování lesů a k věhlasu školy velmi přispíval i její tehdejší
ředitel, vrchní lesní Ferdinand Ritter von Fiscali. Koneckonců mohl to být právě i on, kdo
propojil karlovarského lesního správce Wenzla Oswalda, svého bývalého žáka,
s dalším, o něco starším absolventem téže školy. Fiscali v té době totiž rovněž
opakovaně navštěvoval lázně a o stav zdejších lesů se velmi zajímal.
Eugen Ausloos zesnul 25. února 1899. Příčinou smrti byla mozková mrtvice. Vrchní
lesmistr a zplnomocněnec svobodného pána z Königswartu zemřel v pouhých 56
letech. Rozloučení se zesnulým se konalo v Nejdku, odkud byl převezen do Děpoltovic,
do místního zámku a z něj pak ve tři hodiny odpoledne na hřbitov. Zesnulý byl mimo jiné
i předsedou správní rady železnice Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt a podílel se na
přípravách výstavby další místní lokálky. Připravovaná trať měla spojit Novou Roli,
Mezirolí, Děpoltovice, Odeř a Hroznětín. Počítalo se i s odbočkou k parnímu pivovaru
v Děpoltovicích. Taro stavba už ale realizována nebyla. Eugen Ausloos asi tušil, že jeho
pozemská pouť nebude mít dlouhého trvání a včas určil, že místo posledního odpočinku
bude za kostelíkem na hřbitově v obci Děpoltovice.
Hrob s poměrně masivním a velmi originálním náhrobním kamenem se naštěstí
zachoval, byť ve velmi špatném stavu. Stav hrobu nedal spát, jak karlovarským
lesníkům, tak i majiteli firmy KAMENICTVÍ GRANIT, s.r.o. panu Rudolfovi Morávkovi,
který se obrátil v letošním roce na vedení obce Děpoltovice a se špatným stavem
hrobky je seznámil. Reakce byla úžasná. Začali jednat s kamenictvím GRANIT s.r.o.
z Hroznětína a po předložení cenové nabídky je požádali o opravu hrobky.
V rámci svátku Památky zesnulých se předčasně zesnulý lesník opět dočkal
zaslouženého klidu.
Obci Děpoltovice děkují Lázeňské lesy Karlovy Vary a KAMENICTVÍ GRANIT s.r.o.
Byli vyhlášeni nejlepší zemědělci roku 2022
Nejlepší zemědělci byli vyhodnoceni v soutěži Zemědělec roku 2022. Vedle hlavních
kategorií byli oceněni i nejlepší zemědělci v jednotlivých krajích a ve speciálních
kategoriích.
Vítězem soutěže Zemědělec roku 2022 v Karlovarském kraji se stala farma Jiří
Kubernát z Děpoltovic. Blahopřejeme !!!
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Dlabání dýní
V sobotu 29. října v 15:00 hodin jsme se společně sešli na sále Společenského domu a
dlabali jsme dýně. Dlabali děti, maminky, tatínci, babičky, prostě všichni, kdo v sobotu
do Děpoltovic zavítali. Během dlabání si
mohli ti, co nedlabali, zasoutěžit
o sladkou odměnu. Po dlabání se tančilo
a „řádilo“. Kolem 17 hodiny jsme
společně došli do parku, kde si děti
zajezdily na ponících. Děkujeme
paní Lahodné, že nám poníky na
odpoledne půjčila. Pro děti to
bylo krásné zakončení odpoledního dýňování. Večer, když šli děti „spinkat“, tak se
dospěláci sešli na disco, kde nám k tanci hrál DJ Martin Mojžíš.
Zahájení provozu RTG pracoviště v Nejdku
Dne 3. října byl zahájen provoz rentgenového pracoviště na městské poliklinice
v Nejdku. Provozovatelem je společnost Medical X-Ray, s.r.o. Pracoviště se nachází ve
stejných prostorách, jako tomu bylo dříve (nalevo v přízemí vedle chirurgické ordinace).
Ordinační hodiny: Po – Pá 7,30 – 15,00 hodin
Tel. kontakt: 770 110 816, radiologický asistent Bc. Michaela Pávková
Pozdravy od paní Soni Romportlové
(paní Soně Romportlové posílá pravidelně obecní úřad Děpoltovické listy, neboť ta se
stále zajímá o dění v obci a je rovněž v kontaktu s některými ženami z obce)
Cituji:
„Obecnímu úřadu děkuji za „Děpoltovické listy“. Přečetla jsem je několikrát. Líbilo se mi
umístění ORANŽOVÉ STUHY a úvodní článek Jaroslava Kareše v Děpoltovických
listech (pozn. DL č.5).“
„Milé ženy, za krásný pohled a pozdrav z Děpoltovic děkuji. Udělal mi velikou radost.
Děpoltovice jsou čím dál krásnější a to nejen na pohledu. Stále na ně vzpomínám.
Ještě že tu mám Julinku. Ať se vám všechno dobře daří.“
Adventní koncert
V neděli 27. listopadu od 17:00 hodin se koná v kostele sv. Michaela Archanděla
v Děpoltovicích Adventní koncert. Dobrovolné vstupné.
Učinkují: Nová krev – žáci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova, dramaturgie Milan Krajíc

OBEC DĚPOLTOVICE VÁS ZVE NA

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S POHÁDKOU
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ HRAJÍ OCHOTNÍCI Z OSTROVA V REŽII
JANA MAREŠE
SPOLEČENSKÝ DŮM DĚPOLTOVICE 3. PROSINCE V 15:00
HODIN
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

Přijďte nám pomoci v pátek 2. prosince v 17:00 hodin připravit sál a balíčky
pro děti na Mikulášskou besídku. Děkujeme!
Příspěvky do Děpoltovických listů můžete odevzdávat osobně v kanceláři
obecního úřadu nebo emailem info@obecdepoltovice.cz.
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