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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledek hospodaření obce rok 2000 – 2011
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Bez šetření to nejde
V letech, kdy výdaje byly vyšší než příjmy se uskutečnily tyto investiční akce:
Rok 2000 – výstavba kabin na fotbalovém hřišti
Rok 2004 – plynofikace obce
Rok 2010 – rekonstrukce objektu bývalé školy na Společenský dům
Platby místních poplatků, pronájmu pozemků i ostatní platby je možné provádět
hotově na Obecním úřadu Děpoltovice, nebo bezhotovostně na účet obce
č.ú.16228341/0100 zřízeného u Komerční banky Karlovy vary, a.s.

OČKOVÁNÍ PSŮ
SE KONÁ VE STŘEDU 25.4.2012
DĚPOLTOVICE
U BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU
NIVY
POD KAPLIČKOU

18,00 HOD.
18,45 HOD.

POPLATEK 95,- KČ
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Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny
bezplatně:


Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování
v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných,
úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9,00 – 17,00 hod.





Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.
Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz
s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované na konkrétní účel
(volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz).

Web: http://www.dtest.cz
Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012.
Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak mají
tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE KONÁ VE STŘEDU 25.4.2012
DĚPOLTOVICE
U SPOLEČENSKÉHO DOMU

15,00 HOD.

POD SPOLEČENSKÝM SÁLEM
NIVY
POD KAPLIČKOU

15,30 HOD.
16,00 HOD.
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Strategické suroviny, které držíte každý den v ruce
Z druhotných surovin se začíná stávat strategická komodita. Auta či domácí
spotřebiče jsou cenným zdrojem důležitých kovů, skla a plastů, jež se dají dál
zpracovat. Navíc jen zpracováním kovových odpadů se dá ušetřit spousta energie
ve srovnání s výrobou těchto kovů z rud.
Automobil střední třídy
30,9 % ocel, 29,3 % ocelový plech, 8,2 % litina, 2,6 % neželezné kovy, 8,2 % guma,
6,1 % plasty, 3,2 % sklo, 1,4 % lak, 4,4 % elektroinstalace a 5,7 % ostatní
Klasická televize
57,0 % sklo, 23,0 plast, 10,0 % železo, 3,0 % měď, 2,0 % hliník a 5 % ostatní
LCD televize
40,0 % plast, 30,0 % železo, 6,0 % sklo, 4,0 % hliník, 1,0 % měď a 19 % ostatní
Pračka
53,0 % železo, 36,0 % plast, 4,0 % měď, 3,0 % hliník a 4,0 % ostatní
Lednička
50,0 % železo, 40,0 % plast, 4,0 % měď, 3,0 % hliník a 3,0 % ostatní
Mobilní telefon
49,0 % plasty, 9,0 % epoxidová pryskyřice, 16,0 % keramika, 15,0 % měď, 1,0 %
nikl, 1,0 % zinek, 1,0 % stříbro, 3,0 % železo, 1,0 % protipožární retardanty plastů a
4,0 % ostatní
Kaple v obci Děpoltovice stojící a zaniklé
Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple Nejsvětější Trojice stávala při bývalé polní cestě, zvané „Zimmersteig“, na
pozemku ,Am Caspersberg“ na východním úpatí bývalého Dvorského vrchu, asi
300m od dnešního kamenolomu , západně od obce Děpoltovice. Po nuceném
vysídlení německého obyvatelstva na konci 2.světové války přestala být kaple
udržována a postupně schátrala. Nakonec byla kaple v roce 1960 pro značnou
zchátralost zbořena.
Menší obdélná kaple o rozměrech 2,2 x 1,55 m. Uvnitř bývala kaple zaklenuta.
Vnitřní zařízení kaple tvořil obraz Nejsvětější Trojice umístěný na závěrové stěně.
Na boční stěně byl umístěn obraz sedlecké pouti. Naproti visel obraz Panny Marie
Pomocné. Obrazy byly malovány na dřevěných deskách venkovskými malíři
počátkem 19.století. V interiéru kaple bývala umístěna rovněž starší, 0,80 m vysoká
barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18.století, představující sedícího světce,
který předčítá.
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Nepomuckého stávala pod skupinou stromů na křižovatce cest při
silnici na Nejdek na severozápadním okraji obce Děpoltovice. V roce 1972 však byla
kaple pro zchátralost zbořena. Dnes z bývalé kaple zůstaly již jen zbytky
obvodového zdiva, vpředu do výšky max. 0,3 m , s pozůstatky omítky. U trosek
kaple byl v posledních letech osazen německými rodáky železný kovaný kříž
s kovovou destičkou s pamětním nápisem: „Zum Andenken an die Kapelle. Auf
diesem Wege Arden Generationen von Voitsgrüner Bürgern zur Taufe und zu Grabe
getragen“ (Na památku na kapli. Po této cestě byly nošeny generace občanů obce
Fojtov na křty a ke hrobům.
Jednoduchá obdélná kamenná kaple o rozměrech 2,2 x 2,7 m krytá šindelovou
střechou. Uvnitř bývala kaple plochostropá, krytá rákosovým stropem. Vnitřní
zařízení kaple tvořila vysoká dřevěná barokní socha sv. Jana Nepomuckého ve
skupině pěti vznášejících se putti umístěná na oltářní menze. Plastiky byly později
znehodnoceny nátěrem olejovými barvami.
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Děpoltovice – kaple
Kaple byla postavena ještě v 18.století před hrázděným domem č.p.55, zvaném
„Beim Schneider“, ke kterému patřila, při místní cestě na levém břehu Vitického
potoka uprostřed obce Děpoltovice. V posledních letech byla zchátralá kaple nově
zastřešena a celkově upravena.
Obdélná kamenná kaple bez oken s rovným závěrem krytá sedlovou střechou, dnes
s pálenou krytinou. Vstupní průčelí kaple s obdélným portálem vchodu je završeno
trojúhelníkovým laťovým štítem. Vchod je dnes uzavřen obdélnými, polokruhově
zakončenými vrátky a doplněn dřevěným ostěním. Uvnitř bývala kaple plochostropá,
dnes však bez zastropení. Vnitřní zařízení kaple tvoří obraz Piety malovaný na
dřevě a několik dalších předmětů.
Děpoltovice – kaple
Kaple z 18.století stávala při obecní silnici vedle hospodářského dvora „Beim
Kloiber“ v horní části obce Děpoltovice. Na novém vybavení kaple spolupracoval
roku 1824 také sochař a malíř Karl Lorenz z Hroznětína. Někdy během 20.století
však byla kaple patrně zbořena.
Menší kaple s klenutou edikulou ve štítu. Vnitřní zařízení kaple tvořily dvě plastiky
andělů z roku 1824 od Karla Lorenze z Hroznětína.
Děpoltovice – kaple
Kaple stávala u hospodářského dvora čp. 33 na křižovatce silnic uprostřed obce
Děpoltovice. Někdy ve 2.polovině 20.století však byla kaple patrně se sousední
usedlostí zbořena při výstavbě nových panelových domů.
Nivy – kaple
Barokní obecní kaple z 18.století stojí na travnatém prostranství na levém břehu
Vitického potoka pod památným stromem „Lípa u kapličky“ při silnici uprostřed obce
Nivy.
Obdélná barokní kaple bez oken s trojboce uzavřeným presbytářem krytá původně
šindelovou, dnes břidlicovou střechou s oplechovanou šestibokou sloupkovou
zvoničkou završenou zvonovitou bání. Vstupní průčelí kaple s širším obdélným,
segmentově zakončeným vchodem je završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným
římsou. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Pod střechou kaple je umístěna
dřevěná římsa.
Vnitřní zařízení kaple tvořila původně hodnotná barokní dřevořezba Piety z 18.století
(dnes prozatím uložena mimo kapli).
Z HISTORIE KARLOVARSKÝCH ČTVRTÍ
Stará Role
Původ jména Stará Role není přesně znám. Můžeme se jen domnívat, že obec se
nazývala podle řeky Rolava, tedy řeky, která protéká rolemi.
V roce 1293, za vlády krále Václava II., je v písemných pramenech poprvé
zmiňována blízká Nová Role, lze tedy předpokládat, že v té době existovala, jak
z názvu vyplývá, již i starší Stará Role. První písemná zmínka o Staré Roli je ale až
z roku 1422 (ves Rola). Ves Rola podle listiny z 5.12.1464 patřila špitálu řádu
křižovníků s červenou hvězdou v Chebu. Ještě v roce 1558 byla ves církevním
majetkem, ale zápisem do zemských desek dne 1.4.1562 ji od krále Ferdinanda
získal loketský zemský soudce Ernst von der Jahn (Arnošt z Jonu), jehož rodina již
vlastnila nedaleký statek Otovice.
O velikosti osady Stará Role jsou první údaje v berní rule (předchůdkyni dnešní
pozemkové knihy) z roku 1654. Podle nich bylo v osadě 13 hospodářství, které
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vlastnila desítka zemědělců. Jejich majetek přešel později na pány z Otovic, po nich
ho vlastnila knížata sasko-lauenburská a od roku 1771 jejich dědicové z BadenBadenu. V roce 1722 bylo ve Staré Roli již 27 usedlostí. 17 zemědělců a 10
domkařů. Císař Josef II. Nařídil dekretem z 8.7.1788 tzv. arabizaci na jejínž základě
došlo k rozparcelování dvorů a k jejich číslování. Do té doby byly jednotlivé dvory a
domy označeny názvem.
Když se kdysi přijíždělo ke Staré Roli, první co upoutalo, byly velké tovární budovy
s mnoha komíny. Kdo přijížděl od Karlových Varů přes Rybáře po Hlavní ulici
(dnešní Závodu míru), viděl hned vpravo první porcelánku Gloria, o něco dále
vpravo největší porcelánku Victoria a hned vedle ní malou porcelánku Manka. O kus
dál následovala porcelánka Epiag. Kousek od ní, ale po levé straně u mostu přes
Rolavu, stála druhá největší továrna Moritz Zdekauer, která vznikla rozšířením
původní porcelánky B. Hasslachera na levém břehu. Byla to vůbec první porcelánka
ve Staré Roli. Výroba v ní začala roku1813 a roku 1930 byla zbourána. V druhé
zatáčce nad kostelem na Nejdecké ulici (Závodu míru) byla předposlední továrna
Lenhart. Poslední z porcelánek byla pak továrna v Merangasse (Rolavská). Vedle
sedmi porcelánek bylo ve Staré Roli svého času až 37 malíren. Činnost všech
malíren ale ukončila druhá světová válka a rokem 1957 zanikla i poslední malírna ve
Staré Roli v Nádražní ulici.
Zatímco v roce 1785 stálo ve Staré Roli jen 34 domů, v roce 1840 jich bylo již 70 a
po roce 1860 jejich počet překročil stovku. Koncem roku 1874 měla Stará Role 149
domů a na začátku 20.století 284 domů. V roce 1930 bylo vedle 492 obydlených
domů také 28 objektů prázdných. Do nových domů se stěhovali noví obyvatelé.
V roce 1854 žilo ve Staré Roli jen 525 obyvatel. Do roku 1880 se jejich počet zvýšil
na 2029 osob a během dalších deseti let se zvýšil na 3346 obyvatel. Pak už
přibývalo stálých obyvatel po tisícovkách. Na konci roku 1900 měla Stará Role 5358
obyvatel, v roce 1910 více než sedm tisíc a při sčítání lidu v roce 1930 se zde hlásilo
k trvalému pobytu 7660 osob. Z toho bylo 7551 Němců, 95 Čechů a 14 různých
národností.
Na přelomu století vznikaly také různé spolky. Tím hlavním bylo sdružení
Arbeiterheim – Dělnický dům, které uspořádalo finanční sbírku na výstavbu vlastního
objektu. Stavbou byla pověřena firma Josef Ruhm Co. z Vejprt. Stavbyvedoucím byl
Ludwig Zerlik z Otročína u Teplé. První zaboření rýče proběhlo v březnu 1912 a
stavba byla předána 25.prosince 1912. Noviny Volkswille napsaly, že stavba byla
postavena přesně podle plánu a během stavby se nestal žádný pracovní úraz.
Nejvýznačnější stavbou je bezesporu kostel Nanebevstoupení páně, postavený
zásluhou mnoha lidí a sbírkami. Kostel byl slavnostně vysvěcen 10.října 1909
kardinálem Lvem Skrbenským. Druhou významnou stavbou je nová radnice kterou
tvoří dvojdům č. 386 a 387 (dnes Závodu míru). Byla dokončena během roku 1924.
V roce 1928 koupila místní spořitelna polovinu objektu. Třetí z významných staveb
je zámeček , který na místě zvaném Leckplatz (dnes Závodu míru) nechal roku 1862
vybudovat Emanuel Nowotny. Zámeček je v současné době domov důchodců.
Ve Staré Roli kvetla od poloviny 19.století řemesla i obchod a dobře fungovaly i
služby. Jen za 1. Republiky bylo ve Staré Roli 27 hostinců, tři hotely, osm pekáren a
tři kavárny. Své služby nabízelo 12 holičů, 14 řezníků, 4 zatníci a hodináři, 11
obchodů s konfekcí, 2 konští řezníci, 2 knihkupci, byla zde 3 květinářství, 3
železářství a 2 drogerie. Vedle sebe se uživilo 6 stavebních a pokrývačských firem,
4 uhlíři, 5 obchodníků s koženým zbožím. Bylo zde také 16 obuvníků, 6 čalouníků,
17 krejčích a švadlen, 11 truhlářů, 3 vetešníci, 4 mandly, 23 prodejen potravin a
další. Po dvojnásobné žádosti v letech 1910 a 1922 bylo povýšení Staré Role na
město potvrzeno 16.7.1926 a oznámeno dekretem ministerstva vnitra z 27.7.1926.
Stará Role byla městem téměř 50 let. Dnem 1.1.1976 se stala součástí Karlových
Varů.
(čerpáno z Radničních listů vydávaných Magistrátem města Karlovy Vary).
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PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKÉHO KRAJE
149) Počerny – „Počerenský dub“
(obvod 390 cm, výška 21 m)
Ve svažité travnaté proluce, která je součástí návsi, stojí nepřehlédnutelný dub letní.
Jeho chloubou je doširoka rozložená koruna z mnoha dlouhých, obloukovitě
vystoupavých větví. Esteticky působivý dominantní dub zkrášluje urbanisticky
nevlídné prostředí.
STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasiči a ochrana obyvatelstva v obci
Povodně, ale i jiné mimořádné události vzniklé z různých příčin, které mohou
zasáhnout obyvatele obcí, jsou do jisté míry zkouškou pro starosta obcí, zastupitele
a obecní úřady při organizaci příslušných opatření, jejichž cílem je varování,
evakuace a nouzové přežití obyvatelstva.
Jedním z nástrojů, které může obec účinně použít, jsou hasiči, tedy přesněji
jednotky požární ochrany.
O přínosu jednotky k bezpečnostnímu klimatu v obci hovoří úkoly, jaké jednotky
požární ochrany obecně plní na základě § 70 zákona o požární ochraně:
 Požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci
požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření.
 Záchranné práce obsahem je při mimořádných událostech odvrácení nebo
omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a
vedoucí k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví,
majetku nebo životního prostředí.
 Na úseku ochrany obyvatelstva se podílí zejména na evakuaci obyvatel,
označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, varování obyvatel,
dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, humanitární pomoci
obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.
Zákonná oprávnění
Důležité je, že k plnění uvedených úkolů má velitel jednotky SDH obce zákonem o
požární ochraně svěřeno právo:
a) Požádat o osobní pomoc fyzickou osobu
b) Požádat o věcnou pomoc fyzickou nebo právnickou osobu; zejména o
dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci ke
zdolání požáru nebo provedení záchranných prací
c) Nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru, aby se z místa zásahu
vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná
d) Převzít řízení zásahu, pokud se jedná o velitele jednotky s právem
přednostního velení
e) Stejnou pravomoc,uvedenou pod písmeny a,b) má také, na základě
zákona o IZS, starosta obce. Pokud navíc velitel jednotky SDH obce
převezme řízení záchranných prací, stává se v tomto místě velitelem
zásahu těchto složek a jeho pravomoc je pak zákonem IZS posílena,
má právo:
f) Zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo
zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit
evakuaci osob popřípadě stanovit jiná i jiná dočasná omezení
k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu,
která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji
totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět
7

g) Nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních
úprav za účelem zmírnění nebo odvracení rizik vzniklých mimořádnou
událostí
h) Zřídit štáb velitele zásahu
Ve vztahu k povodním je velitel zásahu jednotek a složek IZS podřízen rozhodnutím
povodňového orgánu obce, ale na místě, v terénu, kde se provádějí faktická
opatření, řídí činnost jednotek požární ochrany a koordinuje činnost ostatních
složek IZS. V průběhu povodňových záchranných prací mohou být ve svých
důsledcích zejména oprávnění uvedená pod bodem e) stěžejní.
Opatření povodňových orgánů v obci se s pravomocemi velitele zásahu nebo
velitele jednotky nekříží, naopak, jednotka je v práci v terénu prodlouženou
rukou obce. Je otázkou, jak je jednotka i obec na uvedené partnerství připravena,
jak obec dokáže svoji organizační složku při řešení mimořádných událostí využít, ale
také připravit.
Žádost o pomoc veřejnosti
Jak jsme již zveřejnili v minulých Děpoltovických listech, v září letošního roku oslaví
Sbor dobrovolných hasičů 125. výročí svého vzniku. Při této příležitosti chceme
uspořádat ve společenském domě výstavku z historie hasičů.
Chtěli bychom vás požádat, kdo máte doma fotografie, případně součásti výstroje a
výzbroje o jejich zapůjčení.
Sbor dobrovolných hasičů Děpoltovice
STRÁNKY DĚTEM
Mýty, báje a pověsti Slavkovského lesa
Pověst o zahradě na Krudumu
Jednou se jeden sedlák z obce Třídomí vypravil se svým synem do lesa na sběr
dříví na zimu. Vystoupili jako obvykle na lesnatý hřbet Krudumu. Hoch vydatně
svému otci pomáhal a shromažďoval suché větve. Čas od času se sehnul k zemi,
kde se blýskaly pestré kamínky.
Po sebrání je ukládal do své kapsy u kalhot, neboť si je chtěl vzít sebou domů. Se
svými kamarády si s nimi hrával a tak byl rád, že bude mít pěkné kamínky do hry. Při
sběru dříví a kamínků si vůbec nevšiml, že se vzdálil od svého otce. Ten dávno
zmizel mezi stromy, aniž si toho všimli.
Když si to hoch uvědomil, začal se po otci shánět. Teprve nyní zjistil, že zabloudil Po
nějaké chvíli se ocitl u velké zahrady, kterou obklopovala vysoká zeď. V tlusté zdi
zahlédl chlapec malá dvířka. Zvědavě je otevřel a vstoupil do zahrady. Spatřil
vysoké ovocné stromy, bohatě obsypané ovocem. Celá zahrada byla plná těchto
stromů s nepřeberným množstvím různého ovoce, několik druhů ještě nikdy neviděl.
Rozhlédl se a když nikoho neviděl, odvážil se některé utrhnout.
Jako vzácný dar je opatrně dával do kapes, aby je mohl doma ukázat rodičům.
Cizokrajní ptáci s nádherně vybarveným duhovým peřím tu poskakovali z větve na
větev a rozevřené kalichy nádherných květů se houpaly ve svěžím vánku.
I když cizokrajné prostředí chlapce uvádělo v úžas, napadlo jej, že by se měl znovu
podívat po svém otci. Všude se však rozprostíralo tajuplné ticho a ani nejsilnější
volání nenacházelo odezvy. Dostal strach a chtěl se vrátit domů.Začal hledat dvířka,
kterými do zahrady vstoupil.
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Všechny jeho pokusy najít východ z tajemné zahrady byly neúspěšné. Dlouho
bloudil zahradou a již ani nevnímal krásu stromů, vůni květů a křik pestrých ptáků.
Konečně k smrti unaven usedl pod strom, kde usnul.
Spal dlouho a tvrdě. Když se probudil, rozhlédl se kolem sebe. Po překrásné
zahradě nebylo nikde ani stopy. Zjistil, že je opět v lese, v místech, která velmi dobře
zná. A když jej po chvíli přepadla beznaděj z opuštěnosti, zaslechl tichounké
vyzvánění zvonu. Vydal se za jeho zvukem.
Náhle z velké dálky zaslechl volání svého otce, který se po něm úpěnlivě sháněl.
Chlapec rychle utíkal za otcovým hlasem. Netrvalo dlouho a shledal se s ním. Otec
byl šťastný, že je konečně zase se svým synem, a spolu se pak vrátili domů.
Doma se ho všichni ptali, kde byl tak dlouho. Jeho líčení o cizokrajné zahradě
s vzácnými stromy a nádhernými ptáky na hoře Krudumu mu však nikdo nechtěl
uvěřit. Tu si vzpomněl na ovoce, které si dával do kapes a chtěl ho všem ukázat.
Jaký však byl jeho údiv, když místo ovoce vytáhl z kapsy plnou hrst blyštivých tolarů!
Zpráva o kapsách plných tolarů prolétla rychle celým krajem. Velké zástupy lidí se
vypravily na Krudum, aby tam hledaly zázračnou zahradu s drahocenným ovocem.
Horlivě pátrali a prochodili krudumské lesy křížem krážem.
Vzácná zahrada ale zmizela a nikomu se nikdy nepodařilo nalézt po ní ani jedinou
stopu.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Rozpis utkání jarní části fotbalové soutěže III. třídy 2011/2012
16. kolo SO 24. 3.

15:00 hod.

Sokol Hájek – TJ Děpoltovice

17. kolo SO 31. 3.

16:00 hod.

TJ Děpoltovice – Sokol Sadov

18. kolo SO 7. 4.

15:00 hod.

TJ Potůčky – TJ Děpoltovice

19. kolo SO 14. 4.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – Baník Pila B

20. kolo SO 21. 4.

15:00 hod.

TJ Počerny – TJ Děpoltovice

21. kolo SO 28. 4.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – SC Stanovice

22. kolo SO 5. 5.

15:00 hod.

KSNP Sedlec B – TJ Děpoltovice

23. kolo SO 12. 5.

17:00 hod.

Sokol Chyše B – TJ Děpoltovice

24. kolo SO 19. 5.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – Olympie Hroznětín B

25. kolo NE 27. 5.

14:00 hod.

TJ Verušičky – TJ Děpoltovice

26. kolo SO 2. 6.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – Agro Stružná

15. kolo SO 9. 6.

16:30 hod.

TJ Děpoltovice – Sokol Štědrá

14. kolo SO 16. 6.

17:00 hod.

Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice

Nezvykle vyrovnaná je po podzimní části karlovarská III.třída. Na čele tabulky jsou
zatím Děpoltovice, těm ale bude po skončení soutěže odečteno šest bodů. Stejně
bodů , jako lídr tabulky nasbírali také fotbalisté Sadova a Hájku. Jen o dva body
méně má Stružná. Jarní část bude tedy hodně vyrovnaná.
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Pro připomenutí uvádíme tabulku po podzimní části soutěže 2011/2012.
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Děpoltovice
Sokol Sadov
Sokol Hájek
Agro Stružná
Sokol Chyše B
TJ Potůčky
Sokol Štědrá
Sokol Žlutice B
Olympie Hroznětín B
TJ Verušičky
KSNP Sedlec B
TJ Počerny
SC Stanovice
Baník Pila B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
8
8
7
6
5
4
4
4
3
2
1

2
2
2
3
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
5
4
5
8
8
8
9
10
11

45:20
36:15
55:35
35:21
58:24
52:44
35:20
32:33
32:42
22:42
27:52
27:48
23:51
14:46

29
29
29
27
26
22
21
18
13
13
13
10
7
4

16. kolo – Sokol Hájek – TJ Děpoltovice 1:3
Branky: Luboš Moravec, Jan Šiler, Ondřej Čech
Rozhodčí: František Krejčí, Lukáš Mrázek, Petr Talpáš, ŽK: 2:1, ČK: 1:0
Kulturní kalendář obce Děpoltovice na rok 2012
7. 4. Velikonoční taneční zábava – pořádá místní Svaz žen
30. 4. Pálení čarodějnic, stavění májky
2. 6. Den dětí, kácení májky
1. 9. Loučení s prázdninami
7. 9. Oslava 125. Výročí založení SDH a soutěž požárních družstev
1.11. Lampionový průvod a vypouštění balonků
2.12. Rozsvěcení vánočního stromu
8.12. Mikulášská besídka
23.12. Předvánoční posezení seniorů
Jednotlivé akce budou podrobněji publikovány v dalších číslech Děpoltovických listů
nebo výlepem plakátů.
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VELIKONOČNÍ STRÁNKY
Odkud název Velikonoce?
Název Velikonoce je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. Avšak žádný ze zachovaných historických pramenů neudává přesné
datum. Tradice klade neděli po „Velké noci“ na první jarní úplněk.
Vypočtení data Velikonoc
Velikonoce patří k pohyblivým svátkům, jelikož jejich datum není přesně stanoveno.
Ostatní pohyblivé svátky celého roku se vždy odvozují právě od data Velikonoční
neděle. Každým rokem dnes Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním
úplňku – tedy po prvním jarním dnu 21.března. Proto Velikonoční neděle může být
kdykoli mezi 22.březnem a 25.dubnem. Pokud by její datum vyšlo později, posune
se o týden dopředu. Zároveň však v jedné devatenáctileté periodě tzv. zlatého čísla
nesmí být Velikonoční neděle dvakrát v nejzazším přípustném datu (25.dubna). Celý
tento způsob výpočtu byl přijat asi koncem 6.století a nazývá se Alexandrijský. Podle
jiných pramenů jej však určil už roku 325 ekumenický koncil v maloasijské Niceji
(Koncil nicejský).






Velikonoce 2011 – sobota 23.4 – pondělí 25.4.2011
Velikonoce 2012 – sobota 7.4.– pondělí 9.4.2012
Velikonoce 2013 – sobota 30.3 – pondělí 1.4.2013
Velikonoce 2014 – sobota 19.4 – pondělí 21.4.2014
Velikonoce 2015 – sobota 4.4 – pondělí 6.4.2015

Pohanské Velikonoce
Pro většinu Čechů zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a
plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti
(slunovratu), zániku zimy a vítání jara, kdy se země probouzí k životu a pole čekají
na své zúrodnění.
Židovské Velikonoce
Jako významné a již nábožensky organizované svátky se Velikonoce objevily poprvé
u Židů. Byly to svátky přesnic slavené na památku vysvobození Izraelitů
z egyptského otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při
hubení prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka.
Svátky se slavily vždy čtrnáctého dne měsíce nisanu.
Křesťanské Velikonoce
Pro pravidelně praktikující křesťany jsou Velikonoce slavností vzkříšení a
zmrtvýchstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve a
patří k nejstarším svátkům vůbec. Na počátku našeho letopočtu byl o Velkém pátku
ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli pak vstal z mrtvých. Tato noc se
proto nazývá Velkou nocí. A protože křesťané věří v posmrtný život, zvěstuje se
v tuto dobu, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad
nespravedlností a láska nad nenávistí.
Nenáboženské velikonoční tradice
Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo
církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité,
protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké
úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby
nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
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V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno
muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Podle tradice muži při hodování pronášejí
koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný …“
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být
vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem
zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná
žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejich díků a prominutí. Pověst praví,
že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si
plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy
vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českou zemí mírně
mění.

MÍSTNÍ SVAZ ŽEN VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU 7.4.2012 VE 20:00 HODIN
VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
HUDBA: MANŽELÉ ZAPLETALOVI Z KRASLIC
BOHATÁ TOMBOLA
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VSTUPNÉ 50,- KČ

