POLTOVICKÉ LISTY

Číslo 2

2018

březen - duben

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

Počet výtisků: 120 ks
1

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Jak jsme volili prezidenta ČR v 1. kole

Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Michal Horáček
Marek Hilšer
Pavel Fischer
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

Volební účast (%)
Česká republika
Karlovarský kraj
61,90
52,00
38,56
43,90
26,60
24,70
9,18
10,50
8,83
8,60
10,23
6,70
4,30
3,50
1,23
1,10
0,56
0,60
0,47
0,40

Obec Děpoltovice
63,04
33,50
30,54
13,30
11,82
5,42
3,94
0,49
0,49
0,49

Jak jsme volili prezidenta ČR v 2. kole

Miloš Zeman
Jiří Drahoš

Volební účast (%)
Česká republika
Karlovarský kraj
66,60
57,20
51,36
57,60
48,63
42,40

Obec Děpoltovice
65,42
48,10
51,90

Návrh závěrečného účtu obce Děpoltovice za rok 2017
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných předpisů)
Schválený
rozpočet
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
Přebytek (-), ztráta (+)

Rozpočet po
změnách

Plnění
k 31.12.2017

5 442 000,00
709 000,00
0,00
72 000,00
6 223 000,00
5 030 500,00

5 498 690,90
579 310,00
220 000,00
1 051 416,00
7 349 416,00
5 591 888,00

6 374 044,32
473 136,45
234 047,40
1 051 416,00
8 132 644,17
4 344 079,60

%
plnění k
rozpočtu
115,92
81,67
106,39
100,00
110,66
77,69

1 192 500,00

1 757 528,00

1 398 198,36

79,55

6 223 000,00

7 349 416,00

5 742 277,96
2 390 366,21
- 2 390 366,21

78,13

293 368,00
8 333 138,14

10 430 136,35
- 2 096 998,21
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice
Přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech
9.10. 2017 – 10.10. 2017 (dílčí přezkoumání) a 22.1. 2018 a 9. 2. 2018 (konečné
přezkoumání) na základě písemné žádosti obce.
Přezkoumání výběrovým způsobem vykonali kontroloři Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován z hlediska dodržování povinností
uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení
účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Zpráva závěrem konstatuje, že při přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za
rok 2017 byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek.
Při přezkoumání hospodaření obce Děpoltovice za daný rok 2017 se neuvádí žádná
rizika.
Oprava dvou průtahů v Děpoltovicích a Odeři bude stát dvacet milionů
Děpoltovice a Odeř se dočkají modernizace poničených silnic ve svém okolí. Průtah
Děpoltovicemi bude stát necelých dvanáct milionů a v Odeři se částka vyšplhá přes
osm milionů.
V intravilánu Děpoltovice dojde k rekonstrukci stávající silnice III/2206. Součástí
projektu je rovněž výstavba dešťové kanalizace a obnova propustku, který vede
přes Lužecký potok a je ve špatném stavu. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
byla vyhodnocená nabídka společnosti Eurovia CS, a.s. Samostatnou investicí obce
pak bude vybudování chodníků a osvětlených míst pro přecházení chodců, na
kterou bylo rovněž vypsáno obcí zadávací řízení.
Na základě vyhodnocení cenových nabídek byla pro realizaci výše uvedené zakázky
vybrána rovněž firma EUROVIA CS, a.s. s nejnižší nabídkou ve výši 2 858 705 Kč.
Modernizace silnice v Odeři zahrnuje nahrazení stávajících konstrukčních vrstev
vozovky novými, úpravu nivelity a šířky komunikace, výměnu stávajících propustků a
doplnění odvodnění silnice. Zakázku vyhrála společnost COLAS CZ, a.s.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jako
majetkový správce silnic II. a III. třídy a mostů v Karlovarském kraji, připravila
k realizaci tyto stavební akce z příspěvku v rámci programu Integrovaného plánu
rozvoje území Karlovy Vary jako součást Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) pro programové období 2014 – 2020.
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské pohotovostní
služby v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických
pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle
Krajského úřadu Karlovarského kraje 353 502 502.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Výroční zpráva knihovny Děpoltovice za rok 2017
Knihovník: Karolína Guregová
Kontakt: tel.: +420 353 851 874
E-mail: knihovna@obecdepoltovice.cz
Otvírací doba:
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 16:30
Úterý
dle dohody
14:00 – 16:00
Středa
8:00 – 12:00
13:30 – 16:30
Čtvrtek
dle dohody
13:00 – 16:00
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Obec zajišťuje pro knihovnu finance na nákup knih i časopisů. Knihovna je vybavena
počítači pro veřejnost s přístupem na internet.
Čerpání rozpočtu
Výdaje na knihy a časopisy 17 674 Kč, poplatek SKIP 550 Kč
Výpůjční činnost ve srovnání s minulým rokem
Čtenáři / děti
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Naučná literatura
Beletrie
Naučná literatura pro děti
Beletrie pro děti
Časopisy
Akce pro veřejnost
MVS

2016
63 / 10
611
1 369
785
469
19
26
70
1
60

2017
60 / 9
571
1 384
274
871
13
71
155
5
66

Stav knižního fondu
Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 5 souborů – 172 knih (z toho zakoupeno 55
nových knih v ceně 13 784 Kč z rozpočtu obce Děpoltovice) a byl odvezen 1 soubor.
Dále knihovna dostala 35 nových knih v hodnotě 6 870 Kč od Krajské knihovny
v Karlových Varech, která pečuje o cirkulační fond knihoven. Z krajské knihovny
v Karlových Varech bylo dodáno celkem 6 souborů s 222 knihami. Z rozpočtu obce
bylo zaplaceno předplatné 10 titulů časopisů
Mimovýpůjční činnost
Čtení Gabriely Čanigové, ruličkování, dlabání dýní a Mikulášská besídka.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Množství odpadů a náklady na odpady za rok 2017
Popelnice
Celkem

Odvoz (Kč)
139 466,00

Hmotnost (t)
100,00

Uložení (Kč)
120 025,00

V porovnání s rokem 2017 se zvýšila hmotnost odpadu z obce o 6,60 t a náklady na
uložení a odvoz se zvýšily o 5 068 Kč
Kontejnery
Hmotnost (t) Odvoz (Kč)
Celkem
116,78
192 612,00

Uložení (Kč
142 123,00

Skládka SUAS Chodov
51,44 t
71 755,00 Kč

V porovnání s rokem 2017 se snížila hmotnost odpadu z obce o 5,68 t a náklady na
uložení a odvoz se snížily o 1 307 Kč
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Separovaný odpad (t)
Papír
Sklo
9,682

2,188

Plasty
1,349

Nápojový
karton
0,064

Kovové
obaly
0,110

Biologický
odpad
18,360

Celkem
31,753

V porovnání s rokem 2017 se snížila hmotnost separovaného odpadu z obce o
26,198 t což je o 35,36 % méně než v loňském roce, při stejných nákladech jako
v loňském roce.
Odměna obce za odevzdaný separovaný odpad od společnosti EKO-KOM činí za I.
až III.Q/2017 (IV.Q/2017 není ještě zahrnut) činí 55 464 Kč.
Výsledky systému EKO-KOM 2016
Ke konci roku 2016 bylo v systému EKO-KOM zapojeno 20 586 firem a 6 114 obcí
ČR. Díky této spolupráci má již možnost třídit odpad 99 % obyvatel ČR a k dospozici
mají kvalitní a dostatečně hustou sběrnou síť, která se řadí k nejlepším v Evropě.
Aktuálně je v ČR zhruba 307 tisíc nádob na třídění odpadu. Z toho tvoří přes 70 tisíc
menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují i do zástaveb rodinných domů. Na
jedno sběrné místo pak v průměru připadá 134 obyvatel.
Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům se i nadále postupně zkracuje.
Lidé to k nim mají v průměru 96 metrů.Za uplynulý rok pak každý obyvatel ČR
vytřídil 44,80 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, včetně vytříděných kovů
to pak bylo téměř 56 kilogramů.
Celkově se v roce 2016 v ČR vytřídilo a předalo k využití a recyklaci přes 793 tisíc
tun obalových odpadů. Zrecyklováno tak bylo 77 % všech obalů uvedených na
tuzemský trh klienty zapojenými v systému EKO-KOM.
STRÁNKY HASIČŮ
V lednu hasiči hodnotili i diskutovali
19. ledna 2017 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů na
Valné hromadě, aby zhodnotili svojí činnost za uplynulý rok 2017
a vytýčili si úkoly pro ten letošní.
Ve zprávě o činnosti Sboru dobrovolných hasičů bylo poukázáno
na to, že členská základna stárne a bez jejího doplnění bude
represní část základny plnit své úkoly obtížně.
Radostnější zpráva byla v části, která se týkala stavu techniky.
V loňském roce obdržela obec, jako zřizovatel hasičů, nový dopravní automobil
s přívěsem, který byl plně hrazen ze státního rozpočtu a rozpočtu Karlovarského
kraje. Z dotace od kraje (hrazeno 80 % výdajů) jsme rovněž získali kalové čerpadlo.
Ve zprávě o činnosti je rovněž konstatováno, že spolupráce mezi obcí a Sborem
dobrovolných hasičů je velmi dobrá.
Obec ve svém rozpočtu na rok 2018 počítá na činnost Sboru dobrovolných hasičů
s částkou 70 500 Kč.
Po schválení usnesení byla ukončena formální část Valné hromady a po tradičním
občerstvení gulášem „pana starosty obce“ s jedním pivkem, nastala volná zábava.
Hasiče přišel pozdravit také „šraml“ Toníka Pecha s jeho Old Boys. A tak se
diskutovalo, zpívalo a bavilo ještě chvíli „přes čáru.“
Pořiďte si hlásič požáru
Co je hlásič požáru?
Hlásič požáru je přístroj, který je schopen rozpoznat a upozornit na vznikající požár.
Obsahuje optickou a zvukovou signalizaci – blikající světlo a siréna (cca 85 dB).
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Existuje mnoho typů hlásičů v závislosti na způsobu detekce a použití, ale do
prostor určených k bydlení je nejvhodnější a nejdostupnější
optickokouřový hlásič. Hlásiče požáru v domácnostech nemusí být
propojeny s ústřednou EPS – jsou tzv. autonomní. Autonomní hlásič
požáru napájený ze sítě a se záložní baterií je vhodné instalovat u
novostaveb. Do stávajících bytů se dají pořídit i autonomní hlásiče
napájené pouze bateriemi.
Autonomní „hlásiče požáru“ mohou zachránit četné životy – navíc
jejich cena není nikterak horentní, pohybuje se v řádech stovek korun. („Hlásiče
požáru“ lze pořídit již za ceny od 200 – 300 Kč, čím kvalitnější zařízení, tím je
přirozeně vyšší cena).
Kam hlásič požáru nainstalovat?
Nejvhodnější je instalovat hlásiče požáru do všech obytných místností. Naopak
neinstalovat je do vlhkých prostorů – např. koupelny nebo prádelny a prašných
prostor – např. půdy nebo dílny domácích kutilů.
Víte že …
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou na otravu toxickými zplodinami hoření.
Podle záchranářů je včasné zjištění požáru rozhodující pro záchranu lidských životů.
Hlásič požáru můžete míti v místnosti s krbem nebo jiným zdrojem otevřeného
ohně.
Užitečné tipy
Hlásič se přišroubuje pomocí dvou vrutů na strop, přibližně do středu místnosti a
minimálně 60 cm od stěny. Obvyklá pracovní teplota hlásiče požáru se pohybuje
v rozmezí -100 C až 600 C. Nikdy nemontujte hlásič požáru do blízkosti ventilátorů –
nemusel by včas zareagovat. Neumisťujte také hlásič požáru v blízkosti krbu,
svítidel nebo jiných zdrojů tepla – mohly by Vám znepříjemňovat život plané
poplachy.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Okresní přebor mužů A1A 2017/2018
Tabulka - podzim
P+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

12
14
13
13
14
14
13
13
14
14
13
14
13
12
14

12
9
9
9
8
7
7
6
4
3
3
3
3
2
1

0
3
2
0
2
3
2
2
4
3
3
1
0
3
0
6

0
2
2
4
4
4
4
5
6
8
7
10
10
7
13

57:12
63:20
43:20
40:21
46:21
44:27
29:28
36:34
33:40
29:38
21:39
21:49
31:56
19:57
24:74

36
30
29
27
26
24
23
20
16
12
12
10
9
9
3

P-

Program jarní fotbalové části sezony 2017/2018
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
29.kolo
22.kolo
30.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
27.kolo
28.kolo

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

Ne 25.3. od 15:00 hod.
So 31.3. od 16:30 hod.
So 7.4. od 16:30 hod.
So 14.4. od 16:30 hod.
So 21.4. od 10:30 hod.
So 28.4. od 16:30 hod.
Út 1.5. od 16:30 hod.
Út 8.5. od 17:00 hod.
So 12.5. od 16:30 hod.
Ne 20.5. od 15:00 hod.
So 26.5. od 16:30 hod.
So 2.6. od 10:30 hod.
So 9.6. od 17:00 hod.
So 16.6. od 17:00 hod.

III.třída A2A 2017/2018 podzim
Tabulka - podzim
P+
1.
2.
3.
4.
5.
6
.7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

12
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
5
2
1

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

1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
8
11
12

55:20
61:28
42:21
47:40
40:31
41:41
29:29
48:39
26:36
31:44
35:45
17:36
21:51
26:58

36
32
30
26
24
21
19
18
16
16
13
13
5
4

P-

1
1

1
1
1
1
2
1

Program jarní fotbalové části sezony 2017/2018
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo

SC Stanovice – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Počerny
TJ Sokol Sadov – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Budoucnost Otročín
TJ Sokol Útvina – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Sokol Hájek
TJ Stružná – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Ajax Kolová B
TJ Slavia Krásné Údolí – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Potůčky
TJ RZ Abertamy – TJ Děpoltovice B
TJ Děpoltovice B – TJ Olympie Hroznětín B
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Ne 25.3. od 15:00 hod.
Ne 1.4. od 14:30 hod.
So 7.4. od 16:30 hod.
Ne 15.4. od 14:30 hod.
Ne 22.4. od 16:00 hod.
Ne 29.4. od 14:30 hod.
Ne 6.5. od 16:00 hod.
Ne 13.5. od 14:30 hod.
Ne 20.5. od 15:00 hod.
Ne 27.5. od 14:30 hod.
So 2.6. od 17:00 hod.
Ne 10.6. od 14:30 hod.

26.kolo

TJ Sokol Žlutice B – TJ Děpoltovice B

So 16.6. od 17:00 hod.

OBCE ZA OBZOREM
Mezirolí
(dříve Sittmesgrün) mělo první zápis z roku 1525 jako Setzmansgrün a roku 1654
Sedtmassgrün jsou patrně podle příjmení Siedmann, což byl místní široce
rozvětvený hornický rod. Pak se v loketském urbáři ze 16. století objevuje název
Setzmansgrün. Teprve po roce 1785 se ustálilo německé pojmenování Sittmesgrün.
Český název Mezirolí se začal používat po vzniku první republiky a pak až v roce
1938. Trvale je zapsán od roku 1948. První částí názvu Sittmes místní nerozuměli, a
u druhé části Grün bylo výkladů mnoho. Proto přijal nakonec místní národní výbor
návrh na Mezirolí podle polohy mezi Starou a Novou Rolí.
Ačkoliv obec není ještě roku 1273 uváděna v písemných pramenech, určitě již
existovala. Její založení je datováno do 13. století. Byl znám také místní název
Schmalzgrabe. Zřejmě podle toho, že začátkem 14. století se v blízkém okolí doloval
cín, stejně jako u Nejdku a Nové Role. Jisté je, že v roce 1598 patřila obec
tepelskému klášteru.
Na konci 16. století byl Sodmannsgün hezkou vsí na rozcestí obchodních cest. Měl
řadu živností, dvacet domů a dva zájezdní hostince, jen škola mu chyběla. Zdejší
děti musely docházet až do Děpoltovic. To se změnilo od roku 1846, kdy má Mezirolí
už vlastního učitele. Školní budova byla vystavěna až o dvaadvacet let později. Její
stavba nahradila původní dům č.p. 43. Roku 1868 mělo Mezirolí již 43 domů s 238
obyvateli. Podrobnější zprávy o Mezirolí jsou z konce 19. století, kdy v roce 1890
žilo v padesáti domech 231 obyvatel. Pak nastal úbytek třiačtyřiceti obyvatel během
první světové války. Roku 1921 mělo Mezirolí 403 obyvatel. V roce 1930 žilo v obci
s názvem Sittmesgrün 485 obyvatel, na začátku války 1939 již 519 obyvatel.
Mezirolí nemělo nikdy rynek. Za střed obce se považovala obecní kaple, která stála
od druhé poloviny 18. století u
rybníka.
Poprvé
je
kaple
zmiňována roku 1780 v knize
sedlecké farnosti. Původně se
jednalo o menší klenutou stavbu
s hrotitými okny. Během 19.
století byla kaple rozšířena. Bylo
upraveno průčelí, vchod a
přistavěna zvonička. Dřevěné
sochy z původního vybavení
nahradil nový oltář. Tehdy byla
kaple součástí domu č.p. 9, který
patřil do majetku největšího
sedláka Süssnera. Po roce
1948, kdy statek vyvlastnili,
zapsali úředníci omylem stavbu
a pozemek pod kaplí o velikosti jedenácti čtverečných metrů jako sklad na uhlí
k domu č.p.11. Tato chyba byla napravena až v padesátých letech, kdy sklad
majitelům vyvlastnili a kaple připadla obci. Teprve pak mohla být kaple za 550 tisíc
korun z rozpočtu města Nová Role provizorně opravena. Roku 2005 se dočkala
celkové rekonstrukce. Vnitřní zdobenou mříž a mříže na venkovní okna ukoval
umělecký kovář Daniel Fikar.
Další pokles obyvatel nastal vysídlením Němců v roce 1946. Zatímco rok předtím
měla obec s dvaadevadesáti domy 580 obyvatel, po odsunu v ní zbylo jen 248 lidí.
Prvním českým poválečným dosídlencem Mezirolí byl Stanislav Fencl, který přišel
26. června 1945 a od 1. listopadu 1946 se stal správním komisařem obce. Ačkoliv se
v dalším roce 1947 přistěhovalo do obce pět rodin dosídlenců z Volyně, počet
stálých obyvatel klesl až na 207 osob. V roce 1949 žilo v Mezirolí 158 Čechů, 39
Němců, 38 Slováků a jeden Bulhar. Na celkové skladbě 236 obyvatel se podílelo
šestnáct zemědělských rodin. Rok po válce byl v Mezirolí založen Sbor
dobrovolných hasičů a Svaz českých zemědělců, který zřídil družstevní prádelnu.
V roce 1950, kdy byla k Mezirolí připojena obec Nivy, sem začala dojíždět pojízdná
prodejna potravin. Ve stejném roce bylo založeno jednotné zemědělské družstvo,
které se v roce 1960 sloučilo s JZD Nová Role a později přešlo pod státní statek
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Děpoltovice. K 12. červnu 1960 byla obec Mezirolí přičleněna k Nové Roli. Tam musí
od roku 1962 dojíždět děti z Mezirolí do školy.
Teprve v roce 1987 došlo v obci ke zvýšení počtu obyvatel na 249 osob. Mezi lety
2000 až 2015 se v obci postavilo 150 rodinných domů. Počet obyvatel se ale zvýšil
jen o stovku. Podle sčítání žilo v roce 2011 v Mezirolí 431 obyvatel.
Středem zájmu badatelů se stalo Mezirolí v únoru 2016. Tehdy zde byl objeven
bronzový poklad. Šlo o předměty z mladší doby bronzové, z období zhruba tisíc let
před Kristem. Unikátní bronzový soubor tvořilo osmnáct předmětů, náramky, spony,
faléry (ozdoby oděvů), nápažníky a prsten. Objev dobových artefaktů nahlásil občan,
který v lesním remízku hledal kameny na svoji zahrádku. Podle archeologů
převyšoval počet předmětů v tomto nálezu několikanásobně podobné objevy na
území Karlovarského kraje.
(citováno z knihy PhDr. Jaroslava Fikara „Obce za obzorem“
STRÁNKY DĚTEM
Báje a pověsti Karlovarska z doby nové
Pomoc Bohorodičky
Už během třicetileté vojny se snižoval výtěžek dolování drahých kovů v celém
Krušnohoří a v dalším století přicházelo nemálo havířů o práci. A tak mnozí z nich se
vraceli ke svým políčkům, pastvinám i do lesů jako drvoštěpové, i když dobře věděli,
že teď uživí své rodiny mnohem obtížněji než předtím v dolech.
Ale tenkrát jako na zavolanou začaly na severozápadě Čech pomáhat svým mužům
při shánění obživy také ženy. Už v roce 1561 Barbara Uttmanová, manželka
bohatého horního pána, zavedla do blízkého saského města Annabergu krajkářství,
které se odtud rychle rozšířilo po celém Krušnohoří. Ukázalo se také, že české dívky
a ženy dokázaly paličkováním na svých krajkářských poduškách, a to nejen ze
zlatých či stříbrných nití, nýbrž i z těch lněných a konopných, vykouzlit vzájemným
obtáčením cívek krajky vskutku nehledané a umělecké. A poněvadž se krajkářství
těšilo v té době přízni slavných a bohatých, sama Marie Terezie je podporovala
penězi. Právě během panování této proslulé a osvícené císařovny se prý stal
následující příběh.
Dorličce snad ještě nebylo ani čtrnáct let, když jí zemřeli oba rodiče při epidemii
cholery, která tenkrát jako neblahý host navštívila českou zemi. A tak dívka zůstala
v chaloupce na kraji Rotavy docela sama – jen se svým pejskem, starou kozou
Lízou a s několika slepicemi. Snad měla v nedalekých Kraslicích i nějaké vzdálené
příbuzné, jenže ti o ní už předtím ani okem nezavadili, natož aby jí snad v tom
trudném sirotčím údělu nějak pomohli.
Dívka si však nezoufala. Už několik let se zabývala paličkováním, a poněvadž její
krajky na čepce patřily k nejkrásnějším, objednávaly si je u ní rády nejen parádnice
z Rotavy či z okolních vesnic, ale také měšťky z Kraslic.
Tak měla Dorlička o živobytí postaráno, neboť její prstíky s paličkami jenom kmitaly
a sama si vymýšlela nové a nové, stále složitější vzory. Za své štěstí nepřestávala
děkovat Panně Marii, která se po smrti rodičů nad ní smilovala.
Po roce nebo snad po dvou letech se její krajky dostaly i do rukou hraběnky Alžběty
Marie Nosticové, která tehdy pobývala na loveckém zámečku poblíž Jindřichovic. A
sotva šlechtična ty krajky spatřila, hned pro Dorličku poslala kočár s lokaji, aby ji na
zámek neprodleně přivezli.
Dívka byla z toho všeho samozřejmě vystrašená, a teprve na zámku jí bázeň začala
opouštět, když políbila hraběnce uctivě ruku a ona ji pohladila po hlavě se slovy:
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„Neboj se mne, milé dítě. Poslala jsem pro tebe jen proto, že se mi zalíbily krajky,
které umíš vykouzlit. Dokázala bys pracovat také pro mne?“
„Ráda, vzácná paní,“ odpověděla dívka, avšak hraběnka hned pokračovala:
„Nebude to žádná lehká práce, nemysli si. Navíc to musí být hotovo do týdne. Jsi
schopna do té doby pro mne zhotovit celé dlouhé krajkové šaty? Všechny nitě, perly,
korálky i penízky tu mám již připravené.“
Dorlička dlouho mlčela, a když se konečně ozvala, byla její odpověď jiná, než
hraběnka očekávala: „Za týden, vzácná paní? Opravdu to slíbit nemohu, vždyť je to
tak krátká doba!“
„Tak se netrap, děvenko,“ usmála se šlechtična. „Já ale také čekat nemohu,
poněvadž za týden odtud
odjíždím. Víš tedy co? Přece jen
si nitě a všechno ostatní vezmi,
a když to náhodou stihneš, ráda
se ti odměním. Když ne, nic se
nestane.“
Pak se hraběnka s dívkou
rozloučila. Tušila, že Dorlička se
pokusí o nemožné. A měla
pravdu. Dívka celé dny i noci
trávila
s cívkami
nad
krajkářskou
poduškou.
Šlechtična snad bude nakonec
spokojena. Co se však nestalo.
Šestý den uplynul. Dorlička už
sotva viděla na oči, až u krajky
vyčerpáním usnula. Ani se
nestačila
před
spánkem
pomodlit k Panně Marii, jak mívala ve zvyku. Zato však se jí zdálo, jak Bohorodička
sama pokračuje v její práci, až byly krajkové šaty hotové a zářily zlatem, stříbrem i
perlami. Nakonec se Panna Maria usmála a zmizela jako přelud otevřeným
okénkem k modravému nebi.
V tom okamžiku dívka procitla. Ano, opravdu bylo už ráno, slunce nakukovalo do
světničky a svou září zalévalo hotové krajkové šaty pro hraběnku. Dorlička nemohla
uvěřit svým očím. Takový zázrak se přes noc stal! A jen zlehýnka hladila šaty
v obavě, aby snad nezmizely jako její noční sen. A teprve když je donesla hraběnce
na zámek, pochopila, že panna Maria za ni tu práci v noci skutečně dokončila. Vždyť
to byla nádhera. Jako opravdové dílo Boží.
Citováno z knihy Vladimíra Hulpacha „Báje a pověsti z Čech a Moravy - Karlovarsko

RŮZNÉ
Společenský život v únoru a březnu hýbal Děpoltovicemi
Společenský život v únoru a březnu hýbal Děpoltovicemi – nevěříte? 17. února se
v 15:00 hodin u Společenského domu shromáždil zástup masek, aby se po úvodním
slovu a povolení procesí panem starostou vydal na průvod obcí v rámci oslav
Masopustu. Počasí nám celkem přálo a tak se obchůzka za bujarého veselí a
četných zastávek u domů příznivců vydařila. Ale tím celé odpoledne nekončilo –
veselice za hudebního doprovodu skupiny Toníka Pecha a jeho Old Boys
pokračovala na sálech Společenského domu až do večera.
Uběhlo čtrnáct dní a 3. března se konala již tradiční hasičská zábava s bohatou
tombolou, o kterou se postarali naši již obvyklí sponzoři děpoltovických hasičů. Sály i
prostory hospůdky byly plné, všichni se dobře bavili a tak nebylo divu, že tombola po
svém zahájení prodeje byla brzy vyprodána. To bylo radosti z výher! Někdo vyhrál
prasátko, jiný becherovku, další porcelán či další hodnotné ceny a všichni byli
spokojeni. Občerstvení navařil a podával pan starosta s rodinou a dalšími
pomocníky, o výčep se postarali hasiči a o hudební doprovod kdo jiný než Toník
Pech a jeho Old Boys!
Uběhlo dalších čtrnáct dní a 17. března se konalo co? Přece s mírným zpožděním
Mezinárodní den žen! Ve stejný den se konala také výroční schůze myslivců
z Děpoltovické honitby. Myslivci schůzovali, ženy přivítal žertovnou básní pan
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starosta. Po ukončení oficiálních částí na obou stranách sálu došlo konečně
k oslavě „lepší poloviny lidstva“ – našich žen. O občerstvení bylo náležitě postaráno
a za hudebního doprovodu opět Toníka Pecha a jeho Old Boys se společná zábava
konala až do večera.
Proč neslavíme také Mezinárodní den mužů?
Je tedy pravda, že Mezinárodní den žen je mnohem známější, ale Mezinárodní den
mužů existuje!
Zatímco ženy očekávají pozornost a květiny 8. března (nezapomněli jste, pánové?),
muži mají svůj den 19. listopadu. Slaví ho zhruba v šedesáti zemích – například
v Německu, Rakousku nebo také v Austrálii. U nás se o něm ale moc neví. Českým
mužům se zřejmě dostává dost péče po celý rok, a tak nepotřebují prosazovat ještě
něco extra. Pusu (?) navíc dostanou tátové k červnovému Dni otců, dědečkové
k říjnovému Mezinárodnímu dni seniorů, že ano.
MDŽ je v našich končinách rozhodně větší terno než MDM. Datum se na osmého
března ustálilo už po první světové válce a vztahuje se k oslavám výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. Svátek má sice totalitní nádech, nicméně se váže
ke snahám prosazovat (například volební) práva žen.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a
slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159 – 195 Kč/kus.
Prodej: 14. dubna, 12. května a 9. června 2018 v 11:00 hod. Děpoltovice u
obchodu
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Informace: Po – Pá 9:00 – 16:00
hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840

Sběr nebezpečného odpadu
se koná ve středu 25. dubna 2018
Děpoltovice – svozová místa
U Společenského domu
Pod Společenským sálem

15:00 hod.
15:30 hod.

Nivy
Pod kapličkou

16:00 hod.

Odpad ukládejte den předem nebo v den svozu!

Očkování psů
se koná ve středu 25. dubna 2018
Děpoltovice
U Společenského domu

17:00 hod.

Nivy
Pod kapličkou

17:30 hod.

Poplatek za očkování 130 Kč, průkazka 20 Kč
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