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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané,
letošní zima je opravdu jiná než v minulých letech. Sněhu máme více než dost. Hory
jsou sice připravené na své návštěvníky, ale stále neustupující virus znemožňuje plné
využití služeb horských středisek. Vleky, restaurace, hotely – vše je uzavřeno a nejen
my, ale hlavně děti musí tak jako dřív dovádět na kopcích bez vleků, učitelů lyžování a
upravených tras. Radovat se tak můžeme z maličkostí, které jsme dříve považovali za
samozřejmost. Ale zpět k obci:
Techniku na zimní údržbu obce máme již starší a ve dnech, kdy jí nejvíce potřebujeme,
tak vypoví zpravidla službu. Za to se moc omlouváme, ale i tak se ze všech sil snažíme,
aby komunikace a chodníky byly udržované. V současné době máme již několik
nabídek na novou techniku, která bude vybrána ve výběrovém řízení.
Nejvíce stížností na zimní údržbu máme z rekreační oblasti Nivy. Chtěla bych upozornit
na to, že pokud se někdo rozhodne zde trvale bydlet, nemůže mít stejný komfort jako
občané přímo v obci. S tím musí každý počítat. Několikrát jsem si rekreační oblasti
v Děpoltovicích a Nivách procházela a vždy byly komunikace sjízdné. Pokud nastane
sněhová kalamita, nedá se vše najednou okamžitě dát do pořádku. Stížnosti byly
rovněž na nevyvezení odpadu z této oblasti. Vše jsem řešila s firmou AVE a ta žádá
občany, aby své nádoby v den vývozu přiblížili ke stanovištím s nádobami na tříděný
odpad, nebo odpad uložili do pytlů, aby je po kalamitách mohla svozová firma vyvést.
Kontroluji rovněž i kontejnery a popelnice na komunální odpad a ty jsou mnohdy stále
přeplněné plasty, papíry, kartony a dalším odpadem, který patří do nádob na tříděný
odpad. Pokud v separování odpadů nebudeme důslední a náklady na odpady se budou
neustále zvyšovat, bude muset obec přistoupit k navyšování poplatků. Podle sdělení
ministerstva životního prostředí ČR, které obec dostává, by každý občan měl platit za
to, co do své nádoby na odpady vyhodí, aniž by na to obec ze svého rozpočtu
doplácela. Bohužel, zatím se nám poměr hmotnosti komunálního odpadu a tříděného
odpadu nedaří dostat do kladných čísel.
Občané, kteří si nevyzvedli známku na nádobu s komunálním odpadem, mají po
dohodě s firmou AVE čas do konce Března. Nádoby na komunální odpad nejsou již
občanům poskytovány zdarma, ale za sníženou cenu – kovové za 800 Kč a plastové za
600 Kč. Pokud by obec i nadále dodávala popelnice zdarma, musela by s každým
uzavřít nájemní smlouvu a částka za pronájem by musela být připočítaná k poplatku za
odpady.
O tom, že obec získala dotaci na domácí kontejnery, bylo psáno v Děpoltovických
listech č.1/2021. Připomínám proto, že žádosti o jejich zápůjčku je potřeba dodat na
Obecní úřad Děpoltovice do konce 30. března 2021. Tak neváhejte!
Na 15. zasedání zastupitelů obce byla vznesena stížnost na vytékající vodu na
komunikaci vedoucí k hotelu Riviera. Oslovila jsem proto majitele přilehlých nemovitostí
zda potrubí vybudovali a využívají. Po jejich negativní odpovědi bude potrubí
zaslepeno, nebo přemístěno, aby vytékající voda komunikaci neničila.
Podle dat pro naši obec v onemocnění Covid-19 dle Ústavu zdravotnických informací a
statistiky ČR k 26. 2. 2021 bylo u nás 37 pozitivních občanů, 23 vyléčených a 14 jsou
aktuálně nemocní.
Počty nakažených se zvyšují i v naší obci, prosím, buďte opatrní a dodržujte vládní
nařízení. Podle schůzek s hejtmanem Karlovarského kraje a starostů obcí vím, že
situace je velmi vážná.
Děkuji občanům, že jsou zodpovědní vůči sobě i druhým a snaží se i nadále dodržovat
současná nařízení a doporučení vlády. Všem ženám přeji Vše nejlepší k MDŽ.
Štěpánka Luxíková – místostarostka
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Zvýšení pachtovného (nájemného)
Zastupitelé obce Děpoltovice na svém zasedání dne 14. 12. 2020 projednali a schválili
s účinností od 1. 1. 2021 zvýšení pachtovného (nájemného) z pozemků obce
Děpoltovice z částky 1 Kč/m2 na částku 3 Kč/m2. Zvýšení platí i pro smlouvy uzavřené
v minulých letech.
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva obce Děpoltovice o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2020.
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, podle kterého musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti
v oblasti poskytování informací zákonem stanovené údaje, předkládá obec Děpoltovice
tuto výroční zprávu:
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytností
poskytnutí výhradní licence
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení
7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
1.
2.
3.
4.

3
0
0

0
0
0
0

Výroční zpráva je zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce
Děpoltovice www.obecdepoltovice.cz

Obec Děpoltovice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
zákonů zveřejňuje
ZÁMĚR
pronájmu prostor sloužících k podnikání
Předmět pronájmu:
Nebytové prostory v objektu Společenského domu
Děpoltovice č.p. 44
Vhodné k provozu prodejny smíšeného zboží
Doba pronájmu: na dobu neurčitou
Cena pronájmu: 2 000 Kč/za měsíc + energie
Bližší informace poskytne místostarostka obce Štěpánka Luxíková
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Vznik znaku obce Děpoltovice a jeho význam
K četným dotazům na vznik a význam znaku obce Děpoltovice sdělujeme: Znak
byl navržen Mgr. Lubomírem Zemanem, tehdy pracovníkem Památkového
ústavu Loket s.p., a stanoven rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ČR
Milošem Zemanem na návrh podvýboru pro heraldiku a vexilologii (nauka o
vlajkách a praporech) Poslanecké sněmovny České republiky dne 4.6.1998. O vznik
znaku a praporu obce Děpoltovice se zasloužil tehdejší starosta obce Jaroslav Kareš.
Zdůvodnění návrhu
Obec Děpoltovice (Dippoltsgrün, Diepoldsgrün, Tüppelsgrün) ležící v historickém kraji
loketském se prvně zmiňuje v roce 1273, kdy papež Řehoř X. potvrzuje svou listinou
vlastnictví půdy kolem Hroznětína spolu se 14 vesnicemi, mezi jinými i vsí
Děpoltovicemi, premonstrátskému klášteru v Teplé. Prvotní jméno vsi naznačuje zdejší
kolonizaci osobou jménem Diepolt – Diepoltsgrün, což představuje Diepoltův palouk.
Toto území náleželo do nově vytvořeného Hroznětínského újezdu tepelského kláštera,
z kterého ona kolonizační činnost zdejší krajiny vycházela. Až později, v první polovině
17. století je jméno vsi spojováno přímo se jménem tepelského kláštera – Teppelsgrün,
jemuž patřila.
Proto je v návrhu znaku obce volena varianta vycházející ze znaku blízkého Hroznětína
(územní příslušnost do Hroznětínského újezdu) a položením hroznatovského štítku
tepelského kláštera zdůrazňující příslušnost k její zakládající vrchnosti – kláštera
v Teplé. Návrh znaku je řešen heraldicky co nejjednodušším způsobem formy avšak
s plným zachováním vypovídající schopnosti znaku.
Koncovka „grün“ v pojmenování obce je typickou koncovkou nově vznikajících vesnic
v době tzv. vnější kolonizace na Loketsku, v našem případě tepelského kláštera, a
znamená nové osídlení na vyklučeném „zeleném“ místě.
Tato skutečnost je v Návrhu zdůrazněna zeleným pahorkem v patě štítu, do něhož je
znamení kláštera – opatská berla, vetknuta.
Blason – popis znaku
Na červeném štítu stojí zlatá opatská berla do leva obrácená s rozvlněnými stříbrnými
stuhami ukončenými zlatými střapci. Berla je vetknuta do zeleného pahorku v patě štítu
a na její rukojeti spočívá položený zlatý štítek s třemi páry (2 + 1) černých parohů o pěti
výběžcích vně směřujících.
Součástí návrhu znaku byl rovněž návrh vlajky obce Děpoltovice. Vlajka byla schválena
Poslaneckou sněmovnou ČR na návrh podvýboru pro heraldiku a vexikologii po úpravě
původního návrhu dne 26.11.1999
List tvoří žlutý pilovitý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu se třemi
celými a dvěma polovičními trojúhelníkovými listy a dva vodorovné pruhy,
červený a zelený, v poměru 3:1. Výška zubů je jedna šestina délky listu.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Výzva občanům a příznivcům obce Děpoltovice
Žádáme všechny občany a příznivce obce Děpoltovice, kteří mají staré fotografie obce
nebo fotografie z různých společenských akcí v obci, aby nám je zapůjčili.
Chtěli bychom vytvořit fotoalbum z dřívějších i nedávno minulých let k vytvoření
fotoalba, které by mělo sloužit rovněž coby doplněk a podklad k vypracování kroniky
obce i jako samostatná připomínka významného výročí obce – vždyť v roce 2023
budeme slavit 750
výročí jejího vzniku !
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Štěpánka Luxíková - místostarostka
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době koronavirové krize



Dbejme na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady
Chraňme svého popeláře – mysleme na pracovníky odpadových firem a
neodkládejme své odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři
nemusely přijít do přímého kontaktu

 Pokud nejsme v karanténě - nakládejme se svými odpady jako doposud a
třeďme, jak jsme zvyklí. Ale soustřeďme se více na zmenšení objemu –
maximálně sešlapávejme a mačkejme odpad tak, aby kapacita kontejnerů
vydržela co nejdéle. Směsný odpad nadále ukládejme do černých kontejnerů a
popelnic.
 Pokud jsme v karanténě - po tuto dobu netřídíme odpady – neukládejme je do
barevných kontejnerů. Veškerý odpad odkládejme do pevného plastového pytle,
případně dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel
pevně zavažme a na povrchu ošetřeme dezinfekčním prostředkem. Poté jej
můžeme odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.


Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme so plastového pytlíku a
zavázané jej vhazujme do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. V žádném
případě je nedávejme do barevných kontejnerů (papír, plast, textil). Chraňme tak
společně pracovníky třídících linek, kterým by jinak hrozilo riziko nákazy.
SNAŽME SE MINIMALIZOVAT CELKOVÝ OBJEM A MNOŽSTVÍ ODPADŮ

o Omezme odpad z úklidu domů a bytů, zahrad, probírky šatníků apod. – snižme
množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat
o Neplýtvejme potravinami
o Zmenšujme objem veškerých odpadů, které vyhazujeme

EKO KOM
Jak jsme se vypořádali s odpady v roce 2020
Komunální odpad
V loňském roce bylo svozovou firmou AVE odvezeno a uloženo na řízených skládkách
294,903 t odpadu, z toho 288,822 směsného komunálního odpadu, 5,210 t objemného
odpadu, 0,356 t nebezpečného odpadu a 0,515 t pneumatik.
Potěšující je to, že se jedná o pokles hmotnosti komunálního odpadu oproti roku 2019 o
36,127 t.
Za tento odpad zaplatila obec celkem 696.961 Kč a příjmy z poplatků od občanů a
rekreantů činily 300.653 Kč.
Na poklesu hmotnosti komunálního odpadu má zásluhu rovněž důslednější ukládání bio
odpadu do samostatných nádob, jehož váha činila 33,20 t, což je o 27,10 t více než
v roce 2019.
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Separovaný odpad
papír
sklo
9,343 t

7,247 t

plasty
7,354 t

nápojový
karton
0,398 t

kovové obaly
0,144 t

celkem
24,486 t

V porovnání s rokem 2019 se snížila hmotnost separovaného odpadu z obce o 5,529 t
(bez biologického odpadu). Za pronájem nádob (kterých je v obci Děpoltovice, Nivy a
rekreační oblasti zvýšený počet 34) zaplatila obec 151 362 Kč a na odměnách od firmy
EKO-KOM získala za rok 2020 celkem 73 408,32 Kč. Z toho je patrno, že třídit odpady
se vyplácí. Čím více odpadů vytřídíme, tím více získáme na odměnách! Záleží na nás
všech.
Vlastníte bezodtokovou jímku – žumpu?
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo pro domácnosti (rodinné domy,
chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci
odpadních vod z bezodtokových jímek (žump), a to na základě novely vodního zákona
(§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.)
Nová povinnost: od 1. ledna 2021 předkládat doklady o odvozu odpadních vod
z jímky (žumpy) za období posledních dvou kalendářních let
Komu: doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí (písemná výzva, kontrola na místě apod.)
Kdy: kontroly budou od 1. ledna prováděny namátkově popř. na základě podnětu,
stížnosti, při vodohospodářských haváriích apod.
Kde: zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští
odpadní vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod.
V počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních
vod, vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod.
Jímka musí být nepropustná! Po naplnění musí být vyvezena!
Jímka nesmí prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory
Netěsnost jímky může být i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí (fauna,
flora, kvalita podzemních a povrchových vod) lokálně změnit původní zajímavé
prostředí, může způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.
Množství vyvezených odpadních vod musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody
v domácnosti ( v úvahu se bere odečet vodoměru, průměrné spotřební kapacity,
počet bydlících apod.
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost) provádí stavební úřad
většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí
Kdo zajistí vyvezení jímky: pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona
Doklad odvozu odpadních vod: nutno schovat doklady o vyvezení po dobu min. 2 let
Náležitosti dokladu: vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV, na které budou odpadní
vody zneškodněny
Pokuta pro občany: až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona? Primárně uvažujte o připojení
na veřejnou kanalizaci (informace o technických a kapacitních možnostech získáte na
obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější
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STRÁNKY HASIČŮ
Prohlášení starosty SH ČMS
Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,
Velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje váš osobní i profesní život a
výrazně omezuje naše spolkové aktivity.
Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou
většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i
všechny další nesnáze, které současná doba přináší.
Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně
děkujeme.
Jan Slámečka – starosta SH ČSM v.r.
Není podmínka uskutečnění valné hromady v této složité situace, je však nutno
odevzdat: Hlášení o činnosti, za rok 2020, plán práce na rok 2021, přehled majetku a
závazcích za rok 2020 a členské příspěvky v klasicky daných termínech.
Zemřel nám všem známý Zasloužilý hasič Kurt Třeba
S velkou lítostí vám musíme oznámit, že v sobotu 20. února zemřel ve věku nedožitých
87 let Kurt Třeba. V roce 1997 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Dlouhá léta vedl
Aktiv zasloužilých hasičů Karlovarského kraje a byl i členem Aktivu zasloužilých
hasičů
SH ČSM. Jeho domovským sborem bylo SDH Pozorka.
Rodině a přátelům vyjadřují upřímnou soustrast členové SDH Děpoltovice

STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
Odložení termínu zasedání valné hromady
S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění
zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor OFS Karlovy Vary tak, že termín
zasedání odkládá na úterý 6. 4. 2021 od 17:00 hodin v Krajské knihovně v Karlových
Varech (areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 378, 360 06 Karlovy Vary).
Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti, zůstávají beze změn, tedy stejné jako u
zasedání svolaného v původním termínu. Prodlužuje se tím i termín na zaslání
kandidatur do funkcí v OFS Karlovy Vary do 30. 3. 2021.
Termínová listina OFS Karlovy Vary – jaro 2021 – III. Třída
SO 03.04/NE 04.04
SO 10.04/NE 11.04
SO 17.04/NE 18.04
SO 24.04/NE 25.04
SO 01.05/NE 02.05
SO 08.05/NE 09.05
SO 15.05/NE 16.05
SO 22.05/NE 23.05
SO 29.05/NE 30.05
SO 05.06/NE 06.06
SO 12.06/NE 13.06
SO 19.06/NE 20.06

ÚZ 16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
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7 – 9. kolo dohrávky podzimních kol
8. kolo TJ RZ Abertamy – TJ Děpoltovice
9. kolo TJ Děpoltovice – TJ Potůčky

So 10.04.2021 od 16:30 hod.
Ne 18.04.2021 od 17:00 hod.

Převzato z webových stránek OFS Karlovy Vary dne 26.2.2021 !
ZANIKLÁ SÍDLA KARLOVARSKA
Rolava (Přebuz)
Rolava (německy Sauersack) je zaniklá obec v Krušných horách., která se nacházela
přibližně 1,5 km severně od Přebuzi v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Část obce
se nacházela v plochém údolí říčky Rolavy podél silnice Z Přebuzi do Kraslic, většina
stavení však byla rozeseta po stráních nad levým břehem říčky Rolavy. Střed obce se
nacházel vlevo od silnice do Jelení. Po druhé světové válce zde bylo vedeno 191 domů.
Název obce byl odvozen od polohy na bažinatých loukách pod Rolavským vrchem (950
m n. m.) Český název Rolava byl stanoven v roce 1947 od protékající říčky Rolavy.
Historie
Osada byla založena zřejmě v 1. polovině 17. století, i když cínová ruda se zde rýžovala
již dříve. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1654, kdy byla uvedena v berní
rule. Do roku 1850 byla součástí nejdeckého panství, které bylo v té době v držení rodu
Veithů. Roku 1850 se stala samostatnou obcí. V letech 1869 až 1890 byla obcí
v okrese Kraslice, v letech 1910 až 1930 částí obce Přebuz. Úpadek hornictví
v polovině 19. století nutil obyvatele hledat nové zdroje obživy. Vedle paličkování, které
se zde rozvíjelo již od 17. století, to byla od 19. století také výroba perleťových knoflíků.
Tyto ruční práce byly záležitostí celé rodiny, paličkovaly nejen ženy, ale i muži. Od 20.
let 20. století se na Rolavě šily bavlněné i kožené rukavice pro firmy v Aši a Perninku.
V obci, nedaleko pošty a dnes jediného původního rolavského domu (převedeného
ovšem pod Přebuz), stála kaple Panny Marie Pomocné z let 1826-1827.
Obec měla jednotřídní a od roku 1890 novou, čtyřtřídní školu. V letech 1913-1914 byla
postavena nová silnice z Přebuzi do Stříbrné, která procházela i Rolavou.
Zánik obce způsobilo její vylidnění po odsunu německého obyvatelstva a začlenění do
hraničního pásma v roce 1951. Tím bylo znemožněno případné dosídlení a následně
proběhla i demolice zde stojících stavení. Jedinou stavbou, která se zachovala, je
budova bývalé pošty. Na základech ostatních domů na svahu Rolavského vrchu
vyrůstají mladé smrky. Nyní slouží bývalá obec jako rekreační místo chalupářů.
Hornictví
Příchod lidí do oblasti Rolavy v období kolonizace je spojený s rýžováním cínové rudy
kasiteritu. Rýžování zde probíhalo možná již ve 12. a 13. století, což nelze doložit
písemnými materiály. Nejstarší písemný záznam o hledání cínové rudy pochází z roku
1494. Jedná se o soudní spor k cínovému právu k místu zvanému Sawersack.
V nejdecké horní knize se vyskytují záznamy o propůjčení velkého počtu rýžovnických
dílů na Rolavě po roce 1556. Na starých mapách z první poloviny 19. století je vidět
celý horní tok Rolavy lemovaný souvislým pásmem sejpů (odvaly říčních usazenin
nebo zvětralin různých hornin, vzniklých rýžováním). Začátky hlubinného dolování jsou
doloženy záznamy z 16. století, první pokusy o hlubinnou těžbu
však byly nejspíš již v 15. století. Na ložisku bylo dobýváno více
jak 60 rudních žil. V době největšího rozkvětu za Šliků, v druhé
polovině 16. století, drtilo rudu 12 stoupoven podél říčky Rolavy.
V 17. století však intenzita dobývání klesala a ke konci století
téměř zanikla. K oživení těžby došlo počátkem 20. století. Byla
obnovena dědičná štola Jiří a vyhloubeny 4 výdušné jámy. Za druhé světové války byl
mezi Rolavou a Jelením vybudován firmou Zinnbergbau Sudetenland závod na těžbu a
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úpravu cínových rud. Ambiciózní projekt byl firmě vnucen nacistickým režimem, rozvíjel
se pod časovým tlakem a s výjimkou závěrečných měsíců provozu skončil
hospodářským fiaskem. Areál měl tři sektory, průmyslovou část se správní budovou,
těžní jámou a gravitační úpravnou, civilní obytný sektor a nakonec přísně střežený
sektor zajateckého tábora. V dolech a povrchových provozech bylo nasazeno v různých
obdobích druhé světové války 300 až 450 zajatců z Francie a Sovětského svazu, dále
kolem 200 totálně nasazených Poláků, Ukrajinců, Řeků, Italů, Holanďanů, Čechů,
přinucených německých horníků a zavlečených etnických Němců z Bukoviny. Těžba a
úprava cínové rudy probíhala až do května 1945.
Celému rozsáhlému areálu se lidově říká „cíňák“. Dodnes zde stojí torza pětipatrové
budovy zásobníku rudniny, haly gravitačního rozdružování a kruhový bazén na
zahušťování kalů. Dochovaly se také betonové základy řady pomocných budov.
Dřevěné budovy, zejména zajateckého tábora, byly zcela zlikvidovány. Podzemní
zatopený labirint průzkumných, těžebních, dopravních a odvodňovacích chodeb důlního
závodu Rolava měří 14 km. Je zdokumentovaný, stejně jako gravitační úpravna
s technologií Krupp. V roce 2012 byl tento areál s jedinečnou bio diverzitou, s výskytem
chráněných druhů rostlin a živočichů začleněn do národní přírodní rezervace Rolavská
vrchoviště. Kromě cínové rudy se na Rolavě dobývaly v 19. století také manganové a
železné rudy. V okolí Rolavy se od 19. století až do první republiky těžila v okolních
rašeliništích rašelina. Rašelina sloužila především pro vytápění v domácnostech, kde
nahrazovala drahé dřevo. Jedno z míst, kde se těžila rašelina, bylo v roce 1992
vyhlášeno přírodní památkou Přebuzské vřesoviště.
Místo areálu bývalé úpravny rud přilákalo i filmaře, kteří zde natáčeli epizodu
detektivního seriálu Rapl v hlavní roli s hercem Hynkem Čermákem.
Obyvatelstvo
Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 951 obyvatel, z nichž bylo deset Čechoslováků, 940
Němců a jeden cizinec. Většina lidí se hlásila k římskokatolické církvi, ale šest lidí
patřilo k evangelickým a 31 k jiným nezjišťovaným církvím. Deset lidí se nehlásilo
k žádné církvi. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 1016 obyvatel – patnáct
Čechoslováků, tisíc Němců a jednoho cizince.
Převažovala římskokatolická většina, ale počet členů jiných nezjišťovaných církví
vzrostl na 72, tři lidé patřili k evangelickým církvím a dvanáct jich bylo bez vyznání.
Rok
1869
Počet obyvatel 1024
Počet domů
132

1880
1017
145

1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 2011
1093 1061 1162 951 1016 16
0
0
150 158 135 135 157 152
0
0
Wikipedie

HRADY A ZÁMKY KARLOVARSKA
Hauenštejn
Hauenštejn (též Horní hrad či Hauenstein) je hrad z druhé poloviny 13. století
přestavěný na zámek v osadě Horní Hrad nedaleko Stráže nad Ohří v Krušných horách
v okrese Karlovy Vary. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.
Historie
Hrad byl pravděpodobně založen v druhé polovině 13. století jako součást hraničního
opevnění. To však není jisté.
Jako druhá možnost se uvádí
založení hradu jeho prvním
doloženým
majitelem
–
loketským pulkrabím Mikulášem
Winklerem.
Ten
ho
však
poměrně
záhy
přenechal
klášteru v Doksanech. Klášter
jej i s panstvím vyměnil 23.
ledna 1336 s českým králem
Janem
Lucemburským
za
poplužní dvůr ve Velichově. Od
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té doby setrval jako součást královského majetku až do doby Karla IV. Ten jej převedl
na neznámého majitele. Hrad poté vyměnil ještě několikrát svého majitele a byl
používán jako zástava. Teprve v 16. století se dostal do rukou mocného rodu Šliků. Ti
ho po požáru (kolem roku 1600) nechali nákladně přestavět z původní gotické do nové
renesanční podoby. Podle dochovaných zpráv z té doby byl na zámku vybudován i
pivovar. V této době je také rozšířen zámecký sad, hospodářství a postaven dřevěný
vodovod. Šlikové drželi Hauenštejn až do roku 1663, kdy jej prodali vévodovi Juliu
Jindřichovi Sasko-Lauenburskému. Od té doby tvořil Hauenštejn součást ostrovského
panství. Julius Jindřich nechal zámek rozšířit a provedl mnohé stavební úpravy.
Roku 1689 zdědila Hauenštejn Francizska Sibyla Augusta. Zámek tak připadl do rukou
rodu Augustů. Ti však v roce 1771 po meči vymřeli a celé panství i s hradem připadlo do
majetku domu Habsbursko-lotrinského. Od roku 1826 spadal do souboru tzv. státních
statků. Dne 30. října 1837 byl prodán hraběnce Gabriele Buquoyové v rámci rozprodeje
státních statků. Buquoyové pak drželi Hauenštejn až do roku 1945.
Během druhé světové války byl Hauenštejn využíván jako středisko Hitlerjugend. Po
válce byl zabaven a připadl do správy československého státu. V roce 1947 byl po
rekonstrukci využíván jako rekreační středisko jáchymovských dolů. Později, do roku
1958, zde sídlil záchytný dětský domov. Od té doby nebyl využíván a chátral. Okresní
národní výbor jej chtěl několikrát nechat zrekonstruovat, ale nenalezl pro něj dostatečné
finance ani podporu. Po roce 1982 se dokonce uvažovalo o jeho demolici a zachování
pouze věže k turistickým účelům. Avšak ústav památkové péče od jeho ochrany jako
památky neupustil. Po roce 1992 přešel hrad a zámek Hauenštejn pod správu obce
Krásný Les. Zastupitelstvo obce hledalo několikrát kupce. Až v letech 1999-2000 koupil
hrad a zámek současný majitel – Pavel Palacký. Od té doby pracuje s neustále se
rozrůstající skupinou lidí na obnově hradu a zámku a jeho využití jako kulturněturistického objektu.
Zajímavosti:
 K hradu vedou dvě cesty: kratší návštěvníky dovede k rekonstruované Zámecké
bráně, druhá ústí na hradním nádvoří a umožňuje výhled na hradní věž.
 Nad zámkem se na kopci (465 m) nachází Hornohradská kaple, z jejíhož
interiéru se dochovala pouze jedna dřevěná lavice. Pro kapli byly pořízeny lavice
nové, konají se zde výstavy.
V interiéru je vystavena dřevěná socha sv. Václava, která byla vyrobena pro pouť
poutníka Petra „Hrocha“ Bindera r. 2007 do Vatikánu, kde byla požehnána
papežem.
 U kaple byla Ing. Jaroslavem Hejtíkem (1943-2001) roku 1971 založena
botanická zahrada a arboretum, které nyní spravuje a řídí jeho syn Jakub.
V zahradě jsou vysázeny listnaté i jehličnaté dřeviny, z nichž některé pochází
z Japonska, Číny, Korey a severní Ameriky, dále tu rostou tradiční i méně známé
trvalky, mj. skalničky a léčivé rostliny.
Wikipedie
STARÉ POVĚSTI A LEGENDY
Od paní Soni Romportlové st. jsem dostal knihu Starých pověstí a legend Čech, Moravy
a Slovenska, kterou sepsala Leontýna Mašínová a která byla vydána v roce 1941. O
některé z těchto pověstí a legend se s vámi podělím …
Divotvorná bylinka
Na Krkonoších pásl mladý pasáček své kozy ve zříceninách starého hradu. Slunečko
vesele svítilo a hřálo, obloha bez mráčku se klenula nad krásnými vrchy a horská kvítka
voněla až radost, ale to vše, co jindy hocha těšívalo ztratilo pro něho půvab. Jeho
mamička ležela doma těžce nemocna. Vypadala tak bídně, že i nezkušený hoch viděl,
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v jakém jest nebezpečí.
Jak by nestonala? Od dětství se namáhala, aby urvala kus živobytí. Hory jsou krásné,
ale tvrdé ke svým dětem. Horalé jsou otužilí v zápase o živobytí, kdo je však slabší,
snadno v tom boji podléhá. Hochova matka brzy ovdověla a mužova smrt znamenala
pro ni těžkou ztrátu. Do nynějška pracovala od rána do večera, aby svému hochovi a
sobě vydělala na kus černého chleba, opatrovala své kozičky, jež jim dávaly půl
živobytí, ale od letošního jara bylo na ní znát, že zima byla příliš zlá. Odpírala si,
chlapec ani nevěděl, kolikrát hladověla, aby mu mohla dát večeři, a nyní tělo
nedostatkem vymořené nevydrželo námahu jarních prací. Hoch má dnes od rána hlavu
plnou černých myšlenek. Co bude, opustí-li ho živitelka navždy? Již si představuje
hrozný okamžik, až bude matičku volat a již se mu neozve, nepodívá se naň už nikdy,
nikdy milujícíma očima … Slzy vstoupily pasáčkovi do očí, řinou se proudem, hoch
pláče, jak ve svém životě ještě neplakal.
Náhle – slyš - někdo ho zavolal. Chlapec se ohlédl a vidí mužíčka trpaslíčka
s červenou čapkou na hlavě. Slýchal, že tu někde v nitru skal žijí, ale jakživ žádného
neviděl. Tento měl šedivé vousy až po pás a hleděl naň soucitnýma očima. „Proč
pláčeš?“ zeptal se.
Pasáček pověděl o své úzkosti o nemocnou matku a plačky dodal, že nemají na
doktora, jenž by mamince poradil, jak by vyzdravěla.
„Pojď se mnou, hochu,“ pravil mužík, „podíváme se, najdeme-li pro tvou mamičku
nějaký dobrý lék.“
Hoch jej následoval a hle – na místě, kde nikdy dříve nespatřil jámy nebo dokonce
jeskyně, teď byl otevřen vchod do podzemí. Vešli tamtudy a ocitli se v prostorné skalní
síni. Trpaslík něco pronesl neznámou řečí a v tom prásk! Blesk ozářil jeskyni, hrom
zaduněl, ale chlapec se nepolekal. Kolem něho byla jasně ozářená síň. Pomyslil si, že
to jistě hradní komnata, jež se v nitru hradu zachovala. Odněkud z dálky se ozvala
hudba. Takové nikdy doposud nezaslechl. Zněla líbezně, jako by vycházela
z nebeských bran. Hoch okříval těmi zvuky, tíseň z něho padala zázrakem. A teď, hle,
trpaslík plní své slovo. Nese mu bylinku a praví: „Vezmi jí své matce, uvidíš, že se po ní
uzdraví.“
Pasáček neměl ani tolik času, aby poděkoval, zazněl opět rachot jako by hrom udeřil –
a chlapec se probudil v rozvalině na témž místě, kde ho plačícího stařeček oslovil.
„Byl to pouhý sen,“ povzdychl, ale hned se mu obličej vyjasnil, v jeho ruce je ona
darovaná bylinka. Je všecka žlutá, leskne se mnohem více nežli
čerstvě rozkvetlý blatouch a jest neobvykle těžká.
Kozy se toho dne nedopásly. Hoch je hnal domů a rovnou do
světničky k nemocné. Ukázal jí květinku, pověděl, co a jak bylo a
matka všecka rozradostněna jej poslala k dobrosrdečnému
sousedovi, aby byl tak hodný a šel s ním do města s tou bylinkou, aby
mu ji pomohl prodat u zlatníka, neboť – to i chudá horalka poznala, je
všecka z ryzího zlata.
„To dal skřítek tvé matce nejlepší medicínu, opravdu,“ pravil výměnkář, když mu chlapec
všechno vypravoval, „věř mi, že ona nepotřebuje lékaře, ale kus pořádného žvance.“
A tak se vydali a zpátky nesli chléb, omastek, čočku, krupici a mák do buchet a kdovíco
všechno a ještě mnoho, mnoho peněz. Bída se vystěhovala rázem z chaloupky a
nemocná se vystonala, zesílila, všecka omládla. A tak vzpomínali často na dobrého
stařečka trpaslíčka a byli by mu rádi poděkovali, on se jim však nikdy neukázal. Možná,
že se někdy podíval oknem do staveníčka, jak tam hospodaří maminka s hodným
synem, a že si spokojeně hladil svou dlouhou bradu.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maraska. Stáří 16 – 20 týdnů, cena
185 – 229 Kč/ks
Prodej: 27.3., 17.4., 15.5. a 12.6. 2021 – Děpoltovice u dětského hřiště v 11:00
hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace po – pá od 9:00 – 16:00 hod., tel.: 601 576 270,
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PRAVIDLO 3R
Ruce Roušky Rozestupy
Ruce
Pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo používejte dezinfekci
Roušky
Při pohybu v uzavřených prostorách s vyšší koncentrací osob je nejúčinější prevencí
nosit roušku
Rozestupy
Dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob

JSTE SENIOR VE VĚKU 80 LET A VÍCE? MÁTE V RODINĚ BABIČKU A
DĚDEČKA STARŠÍ 80 LET?
POMŮŽEME VÁM S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Volejte nově BEZPLATNOU ASISTENČNÍ LINKU 80+

Tel.: 800 600 444

Budete na ni přesměrováni z původního čísla 607 600 017. Operátoři Krajského
úřadu Karlovarského kraje zodpoví základní dotazy a pomohou s
registrací
DENNĚ
od 8:00 do 18:00 hod. nebo INFORMAČNÍ LINKU 1221
Centrální rezervační systém https://crs.uzis.cz
V případě potřeby s pomocí registrace je možné se obrátit rovněž na pracovnice
obecního úřadu Děpoltovice.
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