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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Hejtmanka Karlovarského kraje v Děpoltovicích
Dne 30.ledna 2017 navštívila naší obec Děpoltovice hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Vildumetzová v rámci pracovně poznávacích cest. Zasloužil se o to pan starosta
Jiří Štikar, jehož vizitku si při setkání se starosty vytáhla „z klobouku“ paní hejtmanka
jako první.
Do Společenského domu Děpoltovice dorazila s mírným zpožděním přímo z jednání
v Sokolově. Ve vestibulu Obecního úřadu ji přivítal pan starosta Jiří Štikar, paní
místostarostka Romana Guregová , zastupitelé obce paní Štěpánka Luxíková
s panem Pavlem Hnízdilem a
také místní hudební skupina Toníka
Pecha s jeho Old boys s parodií
textu písně o dálnici Karlovy Vary –
Praha. Ta měla u paní
hejtmanky takový úspěch, že si jí se
skupinou podruhé zazpívala i
s panem starostou. Po předání
dárků – velké kytice od pana
starosty, koše s mléčnými výrobky
z biofarmy Kubernát a krásné
sošky zhotovené paní
Alenou
Krausovou;
málem
bych
zapomněl na hasiče, ty jí věnovali
malý hasící přístroj, kdyby prý paní hejtmance hořel nějaký termín, aby ho mohla
uhasit.
Poté se v kanceláři starosty uskutečnilo setkání se zastupiteli obce. Při tomto setkání
se hovořilo o tom, co se v obci povedlo nebo případně nepovedlo, a v čem by mohl
kraj obci pomoci. Samozřejmě se diskuze stočila na místní komunikaci z Mezirolí do
rekreační oblasti a dále na Nivy, na kterou se obci nedaří sehnat dotaci. Paní
hejtmanka slíbila, že prověří možnosti na příslušném ministerstvu místního rozvoje a
informuje o tom pana starostu.
Poté se rozjel pan starosta s paní hejtmankou do „terénu“ aby jí ukázal námi
spravované katastry Děpoltovice a Nivy. Prohlídka začala v kostele, na místním
hřbitově a pokračovala prohlídkou zdevastovaného zámku, rekreační oblasti a
Pivních lázní v Nivách.
Poté následovalo setkání s občany Děpoltovic a Niv v sále Společenského domu ve
velmi srdečné atmosféře.
20. Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice
20. zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice se koná ve středu 1.3.2017 od 17:00
hod. ve Společenském domě.
Program zasedání
1. Zahájení
2. Závěrečný účet 2016 a roční uzávěrka 2016 obce Děpoltovice
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
4. Rozpočtové opatření č. 6/2016
5. Finanční příspěvek na činnost TJ Děpoltovice
6. Projednání záměrů na prodej a pronájem pozemků
7. Různé
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 17.8.2016 – 18.8.2016 (dílčí přezkoumání) a
25.1.2017 (konečné přezkoumání). Přezkoumání bylo provedeno pracovnicemi
finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Závěr přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za rok 2016:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle Zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
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Závěrečný účet obce Děpoltovice za rok 2016

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy – výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem

Schválený
rozpočet
5 362 000,00
606 000,00
25 000,00
68 000,00
6 061 000,00
4175 000,00
1 886 000,00
6 061 000,00

Rozpočet po
změnách
5 359 900,00
646 000,00
25 000,00
289 080,00
6 319 980,00
4 193 980,00
2 126 000,00
6 319 980,00

Plnění k
31.12.2016
5 778 173,42
482 901,18
243 960,00
289 080,00
6 794 114,60
3 959 267,54
1 247 835,65
5 207 103,19
1 587 011,41
-1 587 011,41

% plnění
rozpočtu
107,80
74,75
975,84
100,00
107,50
94,40
58,69
82,39

420 000,00
7 166 126,73

Přebytek (-), ztráta (+)

8 333 138,14
-1 167 011,41

Rozpočet obce Děpoltovice na rok 2017
Příjmy
Paragraf

Položka

Název položky

Příjmy

0

1111

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.

935 000

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.čin.

30 000

1113

Daň z příjmu fyz.osob

105 000

1121

Daň z příjmu právn.osob

970 000

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí zem.půdy

1335

Poplatky za odnětí poz.pl.funkci lesa

200 000

1340

Poplatek za komunální odpad

300 000

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeň.a rekreační. pobyt

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

22 000

1351

Odvod z výtěžku provozování loterií

15 000

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitosti

4112

Přijaté dotace ze státního rozpočtu

Celkem za §

1 800 000
50 000

11 000
140 000

4 000
860 000

5 442 000

72 000

72 000

1032

Podpora ost. prod. činnosti

10 000

2119

Záležitosti těžebního průmyslu

80 000

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

200 000

3722

Sběr a odvoz komunálního odpadu

5 000

230 000
60 000
4 000
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3725

Využívání a zneškod. kom. odpadů

60 000

6171

Činnost místní správy

60 000

Celkem

6 223 000

6 223 000

Výdaje
Název

Paragraf
2212

Silnice

15 000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čištění odp.vod a nakl. s kaly

3113

Základní školy

10 000

3314

Činnosti knihovnické

21 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

50 000

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3399

Záležitosti kultury

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

50 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

80 000

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

15 000

3631

Veřejné osvětlení

60 000

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

800 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

760 000

5212

Ochrana obyvatelstva

5512

Požární ochrana

222 000

6112

Zastupitelstva obcí

661 000

6171

Činnost místní správy

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

248 000
10 000
280 000

500 000
28 000
280 000

190 000

2 000
176 000
5 000

10 000

1 700 000

Celkem

50 000
6 223 000

6 223 000

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Autorské čtení spisovatelky Gabriely Čanigová
Ve čtvrtek 19.ledna 2017 navštívila místní knihovnu Děpoltovice spisovatelka Gabriela
Čanigová, aby se zúčastnila autorského čtení ze svých dvou posledních knih. Byla to
již její druhá návštěva knihovny a jak sama sdělila, moc se na setkání těšila.
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Ve velmi příjemné atmosféře a za hojné účasti posluchačů (vždyť účast šestnácti žen
i mužů je na naše poměry úctihodná), proběhl celý podvečer. Knihovna využila této
příležitosti k zakoupení její nové knihy pro výpůjčky čtenářům, vlastníci jejích knih si
v nich samozřejmě odnesli autogram, a noví zájemci o její knihy si je také rovnou
odnesli i s věnováním spisovatelky.
Gabriela Čanigová
Gabriela Čanigová působí jako terapeutka a poradkyně. Žije v Karlových
Varech, kde se narodila a věnuje se tam své poradenské praxi. Zaměřila
se na odblokování příčin zdravotních a psychických problémů. Nabízí
pomoc dospělým i dětem a léčí nejrůznější druhy nemocí, odstraňuje
negativní zóny v domácnostech. Při své práci se napojuje na Vyšší já,
zabývá se také astrologií, numerologií, reiki, Dornovou metodou a dalšími
technikami. Je autorkou knih „Duchovní antidepresivum“, „Frekvence
lásky“, Životní plány duše“, nebo „Čistá hlava“. V poslední jmenované přináší návod,
jak se zbavit negativních myšlenek.
Výroční zpráva za rok 2016
Knihovník: Romana Guregová
Tel.: +420 353 851 874, E-mail: knihovna@obecdepoltovice.cz
Otevírací doba:
Pondělí

8:00 – 12,00

13:00 – 16:30 hod.

Úterý

dle dohody

14:00 – 16:00 hod.

Středa

8:00 – 12:00

13:30 – 16:30 hod.

Čtvrtek

dle dohody

13:00 – 16:00 hod.

Obec zajišťuje pro knihovnu finance na nákup knih i časopisů. Knihovna je vybavena
počítači pro veřejnost s přístupem na internet.
1.Čerpání rozpočtu
Výdaje (Kč)
Knihy

Ostatní

Služby (Lanius)

SKIP poplatek

Celkem

11 269

8 486

1839

550

22 144

2.Výpůjční činnost (srovnání s minulým rokem)
2015

2016

Čtenáři/děti

91/15

63/10

Návštěvníci

1010

611

Výpůjčky celkem

1466

1369

Naučná literatura

727

785

Beletrie

554

469

Naučná literatura pro děti

40

19

Beletrie pro děti

23

26

Časopisy

122

70

Akce pro veřejnost

5

1

MSV

54

60
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3. Stav knižního fondu z knihovny Nová Role
Naučná
lit.

Beletrie

Naučná lit.
pro děti

Beletrie
pro děti

Celkem

MěK Nová Role

205

1054

148

580

1987

KK Karlovy Vary

153

721

81

288

1243

Celkem

358

1775

229

686

3230

Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 5 souborů – 192 knih (z toho zakoupeno 55
nových knih v ceně 11 269 Kč) a byly odvezeny 4 soubory – celkem 168 knih. Dále
knihovna dostala 41 nových knih v hodnotě 7 240 Kč od Krajské knihovny v Karlových
Varech, která pečuje o cirkulační fond knihoven.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Náklady na odpady za rok 2016
Popelnice
Odvoz (Kč)
142 521

Hmotnost (t)
93,40

Celkem

Uložení (Kč)
111 902

Kontejnery
Hmotnost (t)
Celkem

153,58

Separovaný odpad (t)
Papír
Sklo
10,434

7,465

Odvoz
(Kč)
191 714

Plasty
7,046

Uložení (Kč)

Skládka SUAS Chodov

187 824
Nápojový
karton
0,333

20,32 t
Kovové
obaly
0,273

Biologický
odpad
32,50

28 259 Kč

Celkem
58,051

Náklady obce na sběr a svoz separovaného odpadu firmou RESUR, s.r.o.činí za
uplynulý rok 82 656 Kč.
Odměna obce za odevzdaný separovaný odpad od společnosti EKO-KOM činí za
I. až III.Q/2016 (IV.Q/2016 není ještě zahrnut) činí 57 133,50 Kč.
Změna místa svozu odpadu
Obec Děpoltovice čeká zásadní změna v odpadovém hospodářství. Po asi 20 letech
provozu dojde k uzavření a rekultivaci skládky v Božíčanech. Jako další vhodná
lokalita pro odpad z obcí Nová Role, Božíčany, Děpoltovice, Smolné Pece byla
vytipována skládka na Vřesové. Po této změně se dá očekávat, že se zvýší náklady
obce za svoz odpadu.

STRÁNKY HASIČŮ
V lednu hasiči rokovali
14. ledna 2017 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů na Valné
hromadě, aby zhodnotili svojí činnost za uplynulý rok 2016 a vytýčili si
úkoly pro ten letošní. Ve zprávě o činnosti Sboru bylo poukázáno na to,
že členská základna stárne a bez jejího doplnění bude represní část
Sboru plnit své úkoly obtížně.
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Stárne i technika, a tak se snad v letošním roce Sbor dobrovolných hasičů dočká
nového dopravního automobilu, hrazeného z dotací státu a Karlovarského kraje, který
by měl nahradit hasičský automobil IFA z roku 1976. Obec Děpoltovice ve svém
rozpočtu na rok 2017 pamatuje na požární ochranu s finanční částkou 222 000 Kč,
v níž je počítáno s nákupem přívěsu za novou dodávku. Ve zprávě o činnosti je
rovněž konstatováno, že spolupráce mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů je velmi
dobrá.
Po schválení usnesení byla ukončena oficiální část Valné hromady a po tradičním
občerstvení gulášem s jedním (tím je míněno pivo, ne knedlík) nastala volná zábava
za doprovodu domácího hudebního sdružení Toník Pech a jeho Old boys. A tak hasiči
diskutovali, zpívali a bavili se až do …
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor - program jarní fotbalové části sezony 2016/20
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kplo
26.kolo

TJ Děpoltovice – FC Nové Hamry
FK Nejdek B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Jiskra Březová
Sokol Chyše B – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Slavoj Bečov
TJ Vojkovice - TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – KSNP Sedlec
Ajax Kolová – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – Baník Pila
Čechie Dalovice – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – SK Božíčany
FK Verušičky – TJ Děpoltovice
TJ Děpoltovice – TJ Stružná

So 25.3.od 15:00 hod.
Ne 1.4. od 15:00 hod.
So 8.4. od 15:30 hod.
Ne 16.4 od 14:00 hod.
So 22.4 od 16:30 hod.
Ne 30.4. od 14:00 hod.
So 6.5. od 16:30 hod.
So 13.5. od 17:00 hod.
So 20.5. od 16:30 hod.
So 27.5. od 10:30 hod.
So 3.6. od 16:30 hod.
Ne 11.6. od 14:00 hod.
So 17.6. od 16:30 hod

III.A třída – program jarní fotbalové části sezony 2016/2017
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
28.kolo
26.kolo
27.kolo

TJ Děpoltovice B – Olympie Hroznětín B
Sokol Hájek – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky
Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – RZ Abertamy
SK Kyselka – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice – Sokol Pernink
Olympie Hroznětín B – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – Sokol Hájek
TJ Potůčky – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – Sokol Sadov
Sokol Pernink – TJ Děpoltovice B
RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – SK Kyselka

Ne 26.3. od 14:30 hod.
So 1.4. od 16:30 hod.
Ne 9.4. od 14:30 hod.
So 15.4. od 17:00 hod.
Ne 22.4. od 14:30 hod.
So 29.4. od 15:00 hod.
Ne 7.5. od 14:30 hod.
So 13.5. od 17:00 hod.
Ne 21.5. od 14:30 hod.
So 27.5. od 15:00 hod.
Ne 4.6. od 14:30 hod.
St 7.6. od 17:30 hod.
So 10.6. od 15:00 hod.
Ne 18.6. od 14:30 hod.

DĚPOLTOVICE - HISTORIE OBCE
Byl jsem několika občany obce osloven, zda by nebylo možné v Děpoltovických
listech znovu seznámit zájemce s historií obce tak, jak vycházela v „místním plátku
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před osmnácti lety. Tehdy a i nyní budu čerpat z vlastivědné knihy, vydané
starousedlíky k 700-stému výročí založení obce, která byla vydána na základě
historických pramenů, starých kronik i vzpomínek předávaných z generace na
generaci. A já vám je teď tímto prostřednictvím budu tlumočit (někdy možná
neuspořádaně, neboť mám k dispozici ne moc dobrý překlad).
Než začnu psát o historii obce, úvodem vás seznámím se statickými údaji o počtu
obyvatel a domů od roku 1850 do roku 1970, kdy součástí obce Děpoltovice byly
Děpoltovice, Nivy a Odeř.
Rok
1850
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970

Počet obyvatel
Děpoltovice Nivy Odeř
427
106
142
610
107
135
608
145
178
713
132
180
789
135
185
826
166
194
726
136
174
785
138
189
320
69
82
309
82
96
275
40
89

Počet domů
Celkem Děpoltovice Nivy Odeř
675
852
92
17
23
931
94
19
28
1025
91
21
28
1109
94
19
29
1186
94
24
30
1036
95
24
30
1112
103
26
33
471
100
31
27
487
404
62
10
21

Celkem
132
141
140
142
148
149
162
158
108
93

Úvod autorů vlastivědné knihy
Teče z chladné země, potůček světlý a jasný, poháněl po mnoho let na kraji vesnice
jeden mlýn. Mlýn zmizel, stojí už jen ruiny, ale potůček teče dál starým
Tüppelsgrünem. Druhé rameno ze západu se spojilo s korytem potůčku a spolu pak
poháněly kolo dvou pil.
V den praní žen byl potůček velmi
žádaný, máchalo se v něm
prádlo, neboť voda byla velmi cenná.
Dobytek
tu
nacházel
občerstvení celé roky, než byl v obci
vybudován vodovod.
Ačkoli jsme vyhoštěni a
rozseti daleko, široko, jedno nám
zbylo – milé vzpomínky na
potůček. Když tam teď přijíždíme
jako hosté se smutkem na
duši i v mysli, potůček teče dál skrze
starý Tüppelsgrün.
Vlast je, kde člověk spatřil poprvé světlo života, tam kde ležel v kolébce, kde kdysi stál
rodný dům, kde žili milí rodiče a pracovali pro denní chléb, kde matka učila děti mluvit
a modlit se.
Vlasti, ty jsi místem důvěrných míst, kde jsme znali téměř každý strom a keř, kde jsme
směli strávit pěkná školní léta, léta mládí, na která člověk k stáru rád vzpomíná a
v duchu prochází mnohou cestou, kterou si v mládí oblíbil.
Proto by měla být dokončena tato kronika obce nejen pro dnešní generaci, ale také
pro její potomky, aby její historie neupadla v zapomnění.
Tato psaná slova by tě měla, milá vlastivědná kniho provázet všude kde jen můžeš
být, v dnešním domově nebo v daleké dálce, neboť z Tüppelsgrünu jsme byli rozseti
všude, dokonce i za mořem v Americe a Austrálii. (pokračování v příštím čísle)
STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
Neblahé následky bělohorské bitvy byly pro obyvatele kraje, ať již šlo o Němce nebo
o Čechy, společné: kdo se nechtěl vzdát protestantské víry, musel odejít za hranice.
Ale třebaže hodně německých luteránů se vrátilo do Saska, ti zbývající se velice
8

rychle – na rozdíl od Čechů – přimkli ke katolictví. To nakonec dokládají i jejich legendy
a pověsti.
Bájní hrdinové však v kraji přece jen zůstali, ať již šlo o všechny ty trpaslíky, hejmony,
vodníky či vodní víly, stejně jako vyprávění o pokladech, šťastných či nešťastných
nevěstách a hrdinech s magickou mocí. Těmito příběhy se za mrazivých a zavátých
zimmních večerů karlovarští venkované bavívali na přástkách, dračkách či při
paličkování krajek, ať již podle vlastní fantazie nebo podle vyprávění krajánků.
Jak se stala z Mařičky Oharka a z Oharky Egeria
Zatímco obyvatelé celého povodí Ohře na Karlovarsku téhle mocné vodní víle říkali
Egeria a považovali ji za říční královnu, či dokonce bohyni, lidé z okolí Loun či Žatce
jí měli v paměti docela jinak. Pro ně to byla totiž k zbláznění krásná, věčně mladá,
věčně svůdná panenka Mařička, později Oharka, která se v průsvitné košilce z babího
léta zjevovala na skotačivých vlnkách proudu, aby navždycky stáhla pěkné mládence,
jimž v té chvíli učarovala, pod hladinu. Byla totiž také náramně zlá!
A přece šlo o stejnou vílu, známou v celém kraji pod českým či německým jménem
(přičemž Egeria byla odvozena od Eger, německého názvu Ohře). Původ však měla
tahle bájná bytost, proslulá přinejmenším jako Krakonoš neboli Rübezahl, přece jen
na dolním toku řeky.
Stejně jako věčně rozkývané větve olší, vrbové proutí nebo šustivé rákosí patřívaly
k řece Ohři také mlýny a rybárny. To bývaly světy v mnohém si podobné. A zatímco
mlynářská chasa měla ráda veselí, které ani pan otec s panímámou nepokazili, ač byli
považováni za lidi vážené a zámožné, s rybárnami to bylo vypadalo přece jen jinak.
Chudé chaloupky na březích byly obestřeny nejen mlhami, ale také všelijakými
tajemstvími, neboť lidé věřili, že rybář a všichni z jeho rodiny mají odjakživa pletky
s vodníkem, který se prý navečer ohřívá u ohně. A takové zkazky mnohdy zapříčinily,
že se rybáři stýkali jen mezi sebou a nedostali se mezi ostatní vesničany nebo
obyvatele měst podobně jako kati či pohodní.
Za Pátkem svého času stávala rybárna, kde žil rybář se svou dcerou Mařičkou, jak se
jí říkalo. Bylo to děvče věru pohledné, a proto ji také vybírali, aby na Štědrý den podle
starého zvyku chodívala po okolí převlečena za perchtu v bílé říze modře přepásané,
s korunkou a vrbovou metlou. Tady rozdávala pečené ryby, děti jí přeříkávaly koledy
a Mařička ve své kráse připadala i dospělým více jako legendární dárkyně než jako
obyčejná dcerka chudobného mlynáře.
Léta ubíhala a dívka rostla do
krásy. Však se za ní mládenci otáčeli
a nápadníků měla na každé
ruce nejméně tucet. Jenže do vdavek
se jí nechtělo. Odbývala
chlapce z okolních rybáren, dělala si
legraci z krajánků a notně
vystrašila i několik lounských synků,
když je vyzvala na večerní
schůzku k tůni, kde se to bludičkami
jenom hemžilo. Samozřejmě
že sama nepřišla a mládenci se
potom vysmála.
Nakonec se rozzlobil na
Mařičku i starý rybář, když jednoho
dne zhurta spustil, koho že si vlastně chce vzít, odrazuje-li každého, kdo o ní sotva
slůvka slyšel?
„A třeba vodníka,“ zasmála se dívka otcovu hubování, a poněvadž to bylo zrovna u
schůdků k vodě, pátecký hastrman to dobře slyšel.
Už dlouho předtím si sám na Mařičku myslíval, jenže její slova mu teprve nyní dodala
tu pravou kuráž. Ještě téhož dne, jakmile se za okénky rybárny objevilo světlo, aby
rozehnalo večerní mlhu, zaklepal celý vyparáděný v pentličkách a v zeleném fráčku
na dveře. To víte, starý rybář stál, jako když hrom uhodí z čistého nebe.
Ne tak Mařička. Snad ani neposlouchala vodníkovy huhňavé námluvy a sliby, že ji
přivede do svého paláce na dně řeky. Jenom se mu smála: „V takovém fráčku jako
v lopuch přicházíš? S pentličkami jako na velikonoční pomlázku? S tlapami jako
žabák a s nosem jako od kropící konve?“
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Tak to šlo dál, až se vodník rozvzteklil, Mařičku popadl, a než se kdo nadál, zmizel
s ní v tůni! Marně pak rybář volal svou dcerku zpátky. Neobjevila se ani druhý den ani
za týden, a tak se brzy po celém okolí rozneslo, že ji hastrman utopil pro její
nafoukanost a pýchu.
Jenomže tím naše vyprávění nekončí. Po nějakém čase v Ohři utonulo hned několik
krajánků i mládenců z rybáren, právě těch, kteří o děvče stáli, když ještě byla mezi
živými. A neuplynul měsíc, aby nepřišel o život chasník další.
Žádný tedy div, že se každý raději na sto honů řece vyhnul, zvláště když se přišlo
všemu na kloub: prý až u koštického rybníka potkal kdosi vodníka z Pátku. A
poněvadž se zelený mužík zdál celý zchřadlý, utrápený, pentličky na něm jen zplihle
visely, přisedl si ten ponocný bez bázně k němu a co že se stalo a proč tak krutě a
neurvale hastrman každého utopí, kdo se jen namane..
Vodník jenom smutně zavrtěl hlavou: „Ale to přece nejsem já. Mně čas od času stačila
nějaká ta zlobivá dušička. Vždyť konečně vidíš, kde se potkáváme, daleko od mého
obydlí na dně, které jsem taková léta budoval a od huby si utrhoval. Za to všechno
může rybářova Mařička!“
A potom vodník pocestnému s hořkostí vypravoval, jak dívce pranic nevadilo, že ji
utopil, dál se mu vysmívala, a nejednou mu dokonce nabančila. Docela sama začala
stahovat pod vodu každého mládence, který se jí jen trochu zalíbil, aby nakonec jeho,
váženého páteckého vodníka, s pořádným pardusem vyhnala.
Pocestnému bylo hastrmana líto, jenže takovým podivným bytostem přece jen těžko
věřit. Proto se raději nenápadně ztratil, zanechav jej stěžování a naříkání. Ale když
přišel do Koštic, vyprávěl tu novinu o Mařičce každému na potkání. Brzy se zvěst
rozlétla široko daleko, takže i v Křesíně se říkalo“ „Kolem vody nepůjdeme, aby nás
do ní Mařička nestáhla!“
Několik měsíců, ale spíše několik let potom, když už páteckému rybáři odzvonili
umíráčkem, se žádný další mládenec v řece neutopil, a poněvadž je lidská mysl
zapomětlivá, zapomnělo se i na Mařičku.
Ta se také ve své pravé podobě celou dobu neukazovala. Většinou ležela jako
obyčejná bělička v mělčině na písku, jindy ale jako štika z rozmaru proháněla hluboko
pod hladinou staré lenivé sumce.
Pak však začala mít spadeno na pěkné mládence znovu. Často se také nechávala
takovým ubožákům a zevlounům na břehu poznat ve své skutečné podobě. To už
měla vlasy celé zelené a stejně takovou barvou studily i její kruté oči. Právě v té době
začali lidé na dolním toku Ohře říkat zlé vodní Oharka, aniž si už vůbec vzpomněli na
rybáře a jeho krásnou dceru.
Jednou se však přihodilo, že Oharka přece jen nepochodila, a to tenkrát, když šlo o
Jozífka. Byl to synek lounského měšťana a konšela, kluk jako jiskra, a Oharka po něm
zálibně koukávala schovaná v rákosí. Jozífek dovedl plavat jako úhoř, ale Oharku
ještě víc zlobilo, že začal chodit do vody k Černčicům, aby se tu scházel s krásnou
kovářovic Vendulkou, která mu učarovala.
Od časného jara, kdy na obou březích řeky rozkvetly i ty nejstarší vazy, až po Markytu,
vídala Oharka mladou dvojici. A právě tenkrát u břehu vyslechla, že o císařském
posvícení budou mít ti dva slavnou veselku. Inu, rozlítila se jako dračice, že všem
sumcům vzteky zauzlovala vousiska, ale největší zlost jí zůstala přece jen na Jozífka.
Mládenec o zlé víle zatím jen slýchával; teď ji měl brzy spatřit na vlastní oči. Jednou
odpoledne, bylo to zase při cestě do Černčic, spatřil neznámou babku v šátku, jak
z řeky tahá vědro vody, a ne a ne ho dostat na břeh. Jozífek ke stařence honem
úslužně přiskočil, chce jí s vědrem pomoci ke břehu, jenže v té chvíli jej stará popadne
za paži, prsty jako krkavčí drápy mu zatne do předloktí a už ho táhne do hloubky.
Teprve nyní mládenec zpozoroval zelené vlasy, které babici vykukují zpod šátku,
teprve teď si povšiml zelených rybích očí. A má co dělat, aby se celou svou silou
z jejích klepet vyprostil! Až na břehu si oddychne, i když mu ještě v uších zní vzteklé
divoženčino vřískání a nadávky.
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Jozífek o celé příhodě před Vendulkou ani nemuknul, aby ji nevystrašil. O to víc si
však dával sám pozor. Přesto měl zanedlouho znovu namále. Spatřil totiž u břehu
mezi kamením velikou štiku, jak se bezmocně zmítá. A nebyl by to snad ani Jozífek,
aby nechtěl i rybě posloužit. Ano, také štika byla Oharka, a sotva se jí mládenec dotkl,
chňapla po něm zubatou hubou, že na víc už nečekal a utíkal od řeky, až za ním voda
cákala.
Potom ho divoženka nechala nějakou dobu na pokoji. Jozífek ji pustil z mysli, ba
domníval se, že si ji jenom vymyslel. Schylovalo se ke konci léta, každou neděli byla
v některé blízké vsi tancovačka a na žádné z nich nesměl mládenec s Vendulkou
chybět. \Scházeli se však stále na obvyklém místě u řeky, a teprve odtud vyrazili za
zábavou.
Poslední srpnovou neděli se Jozífek trochu opozdil, ale tím víc se podivil, když zjistil,
že na něho Vendulka už nečeká. Zklamaně se rozhlížel kolem, až najednou zaslechl
ze vzdálené zátočiny úzkostlivý křik. Vždyť se tam někdo topí a podle hlasu to nemůže
být nikdo jiný než právě jeho Vendulka! Mládenec se dlouho nerozmýšlel, skočil do
proudu, a jak mohl nejrychleji, plaval k nebezpečnému místu. Už se mu zdálo, že
rozeznává i dívčí obličej, když tu se z úplně opačné strany ozvalo vyděšené: „Jozífku,
co to děláš, neplav přece do víru!“
Mládenec se otočil a co nevidí. Na břehu vedle rybárny pod rozložitým dubem, kde se
spolu pokaždé scházívají, stojí ještě jedna Vendulka! Má na sobě tu hezkou halenku
s vyšívanými srdíčky, pod sukní jí vykukují naškrobené bílé spodničky.
Kdo se to tady vlastně topí? Bleskne Jozífkovi hlavou, a poněvadž ho proud unáší blíž
a blíž k víru, může si tu první Vendulku už prohlédnout lépe. Tvář je stejná, ale oči
studené, rybí, a navíc mokré zelené vlasy! Teď už mládenec dobře ví, že je to zase
Oharka. Honem tedy přemáhá proud, co mu jen síly stačí, a snaží se dostat ke břehu.
Jde to ztěžka, řeka jej strhává, divoženka po něm natahuje drápaté ruce, ale Jozífek
doplave na mělčinu, kde už Oharka nad ním nemá žádnou moc. A zatímco jej
opravdová Vendulka konejší a ošetřuje, zlá víla mizí v proudu, zase jako obyčejná
bělička.
Možná se teď zeptáte, jakou souvislost s Karlovarskem má vyprávění o Oharce?
Tahle Oharka se totiž po tom, nejspíš ze zlosti na Jozífka i na jeho Vendulku, vydala
proti proudu Ohře a znovu se objevila až na jejím horním toku. A tam jí němečtí
praprapradědečkové začali říkat Egeria. Co bylo dál, o tom už vypráví další pověst.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy - Karlovarsko“

RŮZNÉ
Prosinec 2016
Dne 3.12. jsme v naší obci Děpoltovice uspořádali Adventní sobotu. Program byl
zahájen v kostele sv. Michaela Archanděla. Svátečním slovem nás přivítal v kostele
pan starosta Jiří Štikar. Následně vystoupil pěvecký sbor Chorea Nova z Nové Role
Koncert byl velmi pěkný a učinkující sklidili za své vystoupení bouřlivý potlesk.
Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek putoval k malému Martínkovi, který má vrozenou
vadu a jakákoliv finanční pomoc mu pomůže, aby byl jeho život kvalitnější. Všem, kteří
Martínkovi na něj přispěli moc děkuji.
Po koncertě jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde na vánočně vyzdobené tribuně
čekal na děti Mikuláš, čert s anděly, kteří dětem rozdali nadílku. Na zahřátí byl
připraven pro děti čaj a pro dospělé vánoční svařák. Po rozdání balíčků se nad obcí
rozzářil ohňostroj, který symbolicky s předstihem zakončil rok starý a vítal rok nový.
Dne 26.12. byl v kostele sv. Michaela Archanděla uspořádán koncert kantorské
skupiny SILBEGRM, který přednesl vánoční zvyky a písně. Byl kladen důraz na to, že
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smyslem vánoc není dostat plno dárků, ale hlavně v setkání rodiny, kdy vánoční
atmosféra by měla být plná pohody, pochopení a lásky.
Všem do nového roku přeji zdraví, lásku a rodinnou pohodu
Štěpánka Luxíková

Hasiči z Děpoltovic vás srdečně zvou na

SOUSEDSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
která se koná v sobotu 18.února 2017 od 20:00 hod.
ve Společenském domě Děpoltovice

Hraje skupina Toníka Pecha a jeho Old boys
Vstupné 50 Kč

Bohatá tombola

Obec Děpoltovice vás srdečně zve na akci

POJĎTE S NÁMI DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
Masopustní průvod se koná v sobotu 25.února 2017 v 15:00 hod

Sraz masek je ve 14:45 hod. u Společenského domu, průvod obcí bude
zakončen v restauraci Pegas
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