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Vážení a milí spoluobčané,
prožíváme zvláštní dobu. Dobu koronavirovou. Rok 2020 se jistě nesmazatelně zapíše
do naší paměti a pravděpodobně i do paměti příští generace. Ale jako byly překonány
všechny krize v historii lidstva bude určitě překonána i tato. Bohužel se dny lepší střídají
s horšími, systém PES se stále zatím drží v horších číslech a my všichni dle nařízení
nouzového stavu měníme své plány. Že je to zbytečné strašení, zbytečný humbuk, to si
nemyslím a jsem ráda, že čísla v naší obci jsou stále velmi nízká. Mezi lidmi koluje otázka.
„Znáš někoho, kdo to má? Neznáš. No vidíš, zbytečný strachy! Já několik lidí ze svého
okolí znám a bohužel u někoho z nich byla tato nákaza tak silná, že jsme se s ním museli
rozloučit.
Proto Vás žádám, aby jste tuto nemoc brali všichni velmi vážně a poslouchali rady
odborníků. Není mi jedno, že někteří z nás mají uzavřené své
živnosti a neví, jak budou dál žít. Bez příjmů není život
jednoduchý pro nikoho z nás. Virus nám ukazuje, jak zbytečně a
možná trochu hloupě jsme se v létě nechali ukolébat. Je úplně
jedno, jestli jsme zastánci roušek a dalších opatření, nebo
naopak popírači covidu s názorem, že je to jen obyčejná
„chřipečka“. Tomu viru je jedno, co si myslíme, je mu jedno, zda
je jím napadená osoba slavná osobnost, podnikatel, živnostník či obyčejný občan. Prostě
vás napadne a vy sním musíte bojovat. Vyhrát v tomto boji je to nejlepší co nás teď může
potkat. Proto pojďme všichni společně proti viru bojovat a vyhrajme. Stačí jen málo – být
zodpovědní sami k sobě, být zodpovědní ke svému okolí. Dodržovat všechna
doporučená opatření.
Všem Vám přeji, aby rok 2021 byl opět plný zdraví, rodinné pohody, lásky a radosti.
Štěpánka Luxíková
místostarostka
Rozpočet obce Děpoltovice na rok 2021
Příjmy
XXXX 1XX Daňové příjmy
XXXX 2XX Nedaňové příjmy
XXXX 3XX Kapitálové příjmy
XXXX 4XX Přijaté transfery
Příjmy celkem

5 939 100,00 Kč
512 000,00 Kč
400 000,00 Kč
82 000,00 Kč
6 933 100,00 Kč

Výdaje
XXXX 5XX Běžné výdaje
XXXX 6XX Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

7 890 000,00 Kč
1 351 000,00 Kč
9 241 000,00 Kč

Financování
XXXX 8115 Financování
Financování celkem

2 307 900,00 Kč
2 307 900,00 Kč

Zastupitelstvo obce Děpoltovice na svém 15. zasedání dne 14.12.2020 schválilo rozpočet
na rok 2021. Předpokládané příjmy jsou ve výši 6 933 100,00 Kč a předpokládané výdaje
pak ve výši 9 241 000,00 Kč. Schodek ve výši 2 307 900,00 Kč bude kryt uspořenými
prostředky z minulých let.
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE DĚPOLTOVICE
Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně
závazná č. 1/2003
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 5/1
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ze dne 8. 10. 2003
Čl. 2
Účinnost
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Štěpánka Luxíková
místostarostka

Jiří Štikar
starosta

Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č. 2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 5/2
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Děpoltovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“)
2) Správcem poplatku je obecní úřad Děpoltovice
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí:
fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popř. jména a příjmení, místo přihlášení, popř. další adresy pro doručování.
Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinnému domu;
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se
byt nachází a číslo bytu, popř. popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. vyhlášky činí 700
Kč a je tvořena:
a) Z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) Z částky 450 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok
2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily 861 430,84 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 861 430,84 Kč děleno 555 (385 počet přihlášených osob na území obce
+ 170 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 1 552,10 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl.4:
Odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 450 Kč
3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle
čl.6 odst. 1 v průběhu roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce
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Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního
roku
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je polatek
splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla

1)

2)

3)

4)
5)

1)

2)

1)

2)
3)

Čl. 6
Osvobození
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1, písm. a), která je
a) Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
b) Umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
c) Umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba hlášená k pobytu na adrese sídla
ohlašovny, tj. na adrese Obecního úřadu Děpoltovice, Děpoltovice č.p. 44, 362 25
p. Nová Role, která se na území obce nezdržuje a její skutečný pobyt není znám
Od poplatku se osvobozují:
a) Osoby, které mají pobyt na území obce, avšak po dobu celých 12 měsíců
daného roku, na nějž se poplatková povinnost vztahuje, žijí v zahraničí
b) Osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držitelem průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a odst. 3 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození
zaniká
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník
V případě podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně
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Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2012
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021
Štěpánka Luxíková
Místostarostka

Jiří Štikar
starosta

Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č. 3/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děpoltovice
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 5/3
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Děpoltovice, vč. nakládání se stavebním odpadem
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty vč. PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad
i) Jedlé oleje a tuky
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i)
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny plošně na území obce. Seznam stanovišť
je k dispozici na Obecním úřadě Děpoltovice a webových stránkách obce
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, velkoobjemové kontejnery
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená a bílá
e) Kovy, barva šedivá
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f) Jedlé oleje a tuky, barva hnědá – popelnice s nápisem „Jedlé oleje a tuky“
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
do zvláštních nádob k tomu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
výlepových plochách, v místním tisku a na webových stránkách obce
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl. 3 odst. 4

1)
2)

3)

1)

2)

1)
2)
3)

1)

2)

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek)
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně jedenkrát ročně jejich
odebíráním na předem na předem vyhlášených přechodných stanovištích do
zvláštních nádob k tomu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
výlepových plochách, v místním tisku a na webových stránkách obce
Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst.4
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) Popelnice
b) Plastové kontejnery 1 100 l umístěné v chatových oblastech a v obci Nivy
c) Velkoobjemové kontejnery umístěné na parkovišti u fotbalového hřiště
d) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obce,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem
Odložení, odvoz a likvidaci stavebního odpadu si zajišťuje původce stavebního
odpadu samostatně
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Děpoltovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Děpoltovice
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021
Štěpánka Luxíková
místostarostka

Jiří Štikar
starosta
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Předvánoční akce v prosinci
Předvánoční doba v prosinci 2020 byla pro všechny úplně jiná než v minulých letech, a
proto i obec Děpoltovice se musela této „koronavirové“ době přizpůsobit
Dne 5. prosince od 15:00 hodin bylo pro seniory obce uspořádáno vánoční předávání
dárků. Před Společenským domem seniory uvítala paní místostarostka Štěpánka
Luxíková, která všem zúčastněným popřála klidné vánoční svátky a do roku 2021 hlavně
zdraví. Za přísných hygienických podmínek jednotlivě vstupovali senioři do vstupní haly
Společenského domu, kde jim byly předávány vánoční dárky. Nepřítomným byly dárky
s přáním předány 19. prosince, kdy je paní místostarostka s referentkami obce navštívila
doma.
Po 16:00 hodině bylo nadělování Mikulášských balíčků našim nejmenším. Před
Společenským domem se sešlo dost hodných dětí, které
k Mikuláši doprovodili rodičové, prarodičové a také tetičky i
strýčkové. Všech zúčastněných bylo tak akorát, aby byl dodržen
počet shromážděných osob. Děti s rodiči postupně vstupovali
do prostor Společenského domu, kde jim byly dárky nadělovány.
Děti, které v loňském roce zlobily, obdržely dárky za slib, že
v roce 2021 určitě hodné budou.,
A tak bylo všem moc krásně, za poslechu koled, kdy na všechny
dýchl adventní čas vánoční. Všichni se poté rozcházeli s přáním, aby rok 2021 proběhl
co nejlépe, abychom se za rok sešli opět u té „normální“ mikulášské a vánoční nadílky!
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Nálepky na popelnice
Žádáme vlastníky nemovitostí, aby si v měsíci lednu 2021 vyzvedli na Obecním úřadě
Děpoltovice nálepky obce, které si přilepí na popelnice a zároveň upřesní jejich počet.
Popelnice bez označení nebudou od února vyvezeny.
Počet popelnic je obci účtován firmou AVE, která zajišťuje svoz komunálního odpadu.
Několikrát jsme byli touto firmou upozorněni na to, že někteří majitelé místo jedné
nahlášené popelnice mají u svého domu dvě i více popelnic. Označením popelnic si obec
bude moci upřesnit s firmou AVE počty vyvážených popelnic.
Dále bychom chtěli všechny občany požádat, aby více třídili odpady. Při pravidelných
kontrolách nádob jak v obci, tak v chatové oblasti, byl tříděný odpad mnohdy v nádobách
na směsný komunální odpad.
Čím více tříděného odpadu obec bude mít, tím více ušetří za svoz a uložení komunálního
odpadu na skládce. Příkladem pro nás může být obec Potůčky – vítěz soutěže EKO –
KOM 2020 v kategorii obcí do 500 lidí.
Podpora domácího kompostování v obci
Obec Děpoltovice získala dotaci na domácí kompostéry, kontejner na oděvy a štěpkovač.
Dotace by měla být ukončena v roce 2021. Plán obce je snížit tím množství biologického
odpadu, který obec ukládá na skládky a tím rovněž sníží výdaje obce.
Kompostéry budou vlastníkům nemovitostí zapůjčeny na pět let zdarma, na základě
uzavřené smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí pětileté doby přejdou kompostéry do jejich
vlastnictví.
Všichni zájemci o domácí kompostér vyplní žádost o jejich výpůjčku a poté jí doručí do
30. března 2021 na Obecní úřad obce Děpoltovice osobně, nebo odesláním na emailovou adresu Info@obecdepoltocice.cz.
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Kompostér – ideální pomocník při kompostování
Suroviny vhodné do kompostu: rostliny, květy, slupky z brambor, listí,
posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad –
káva, skořápky, slupky z ovoce a zeleniny, zbytky jídel, dále
exkrementy hospodářských zvířat, sláma, popel ze dřeva a kůra ze
stromů.
Zralý kompost je 100 % přírodní hnojivo, velmi vhodné ke zvýšení
úrodnosti půdy na vaší zahradě!
STRÁNKY HASIČŮ
Ve srovnání s předchozími roky museli hasiči HZS Karlovarského kraje
vyjíždět k menšímu počtu požárů, všechny byly bez zranění.
Jedenáct událostí řešili hasiči v kraji během posledního dne starého roku a
v průběhu noci na 1. ledna. Z pohledu statistiky se jedná o jeden
z nejklidnějších průběhů oslav příchodu nového roku za poslední roky.
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY
Určeno:
Klubům se sídlem na území okresu Karlovy Vary, jejichž práva nezanikla
dle čl. 13 odst. 14 Stanov Fotbalové asociace FAČR
Svolání valné hromady OFS Karlovy Vary
Výkonný výbor OFS Karlovy Vary v souladu se Stanovami OFS Karlovy Vary svolává
Valnou hromadu OFS Karlovy Vary
která se uskuteční v pondělí 18. ledna 2021 od 17:00 hodin v Krajské knihovně
v Karlových Varech (Závodní 378, 360 06 Karlovy Vary)
ZANIKLÁ SÍDLA KARLOVARSKA
Jelení
Jelení (německy Hirschenstadt) je zaniklá obec, která se nacházela přibližně 5,5 km
severozápadně od obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary.
Rozprostírala se v údolí potoka Černá voda pod svahy Liščí
hůrky a Jeleního vrchu, necelé 2 km od státní hranice. České
pojmenování obce bylo stanoveno v roce 1947 odvozením od
původního německého názvu.
Jelení vzniklo jako hornická osada, způsobem typickým pro
Krušné hory. I když rýžování cínové rudy v této oblasti má
dlouhou tradici, k trvalému osídlení došlo až v průběhu 17. století. První písemná zmínka
o Jelení je až v berní rule z roku 1654, kdy se zde uvádějí dvě stavení.
V letech 1869 až 1900 bylo Jelení obcí v okrese Kraslice, 1910 až 1930 obcí v okrese
Nejdek. Do roku 1850 bylo Jelení součástí nejdeckého panství, které bylo v té době
v držení rodu Veithů. Roku 1850 se stalo samostatnou obcí.
V obci stál kostel sv. Antonína Paduánského z roku 1832. V blízkosti kostela se
nacházela fara, mezi kostelem a farou byla v polovině 19. století postavena škola.
Vzhledem k blízkosti hranic se zde nacházel také celní úřad. První Češi přišli do Jelení
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až po vzniku Československa v roce 1918 jako úředníci státní správy. Od roku 1930 mělo
Jelení pravidelnou autobusovou linku do Nových Hamrů a Nejdku. V té době již bylo
oblíbeným letoviskem. Mnozí domácí i zahraniční návštěvníci zde trávili část léta. V obci
byly tři obchody, sedm hostinců s pokoji pro hosty. Obec byla dostupná i pro automobily,
přes obec vedla silnice ze Saska do Karlových Varů. Návštěvníkům Jelení sloužily i
turisticky značené lesní cesty.
K zániku obce došlo vylidněním oblasti po odsunu německého obyvatelstva po druhé
světové válce. Následné pokusy o dosídlení skončily neúspěchem a opuštěné chátrající
domy byly postupně demolovány. V padesátých letech 20. století byl úmyslně podpálen
a následně demolován i kostel.
Osud obce negativně poznamenalo rovněž vyhlášení hraničního pásma v roce 1951.
V dubnu 1951 byla u státní hranice vytyčena dvě pásma. Obec se ocitla v zakázaném
pásmu (pásmo do 2 km od státní hranice) odkud se musely vystěhovat civilní osoby a
vstup byl pouze na povolenku v doprovodu příslušníka pohraniční stráže. Demolicím
uniklo jen několik domů, jeden z nich slouží jako penzion. Od roku 1962 nebyl v Jelení
trvale přihlášen žádný obyvatel.
Od roku 2015 má Jelení čtyři trvalé obyvatele, a to česko-indickou rodinu, která koupila
chátrající dům, německými obyvateli dříve nazývaný Villa. Tento dům byl po druhé
světové válce využíván vojáky jako pohraniční hlídka, později zde bylo rekreační
středisko Ministerstva zahraničních věcí.
Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 887 obyvatel (z toho 387 mužů), z nichž bylo 24
Čechoslováků, 864 Němců a dva cizinci. Kromě deseti evangelíků, sedmi členů jiných
nezjišťovaných církví a dvou lidí bez vyznání se hlásili k římskokatolické církvi. Podle
sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 834 obyvatel: 26 Čechoslováků,802 Němců a šest
cizinců. Stále převažovala římskokatolická většina, ale žili zde také dva evangelíci, 29
členů jiných nezjišťovaných církví a osm lidí bez vyznání.
Vývoj počtu obyvatel Jelení:
Rok
Počet obyvatel

1830
941

1847
1211

1890
1207

1900
1017

1930
834

1945
596

2011
0

HRADY A ZÁMKY KARLOVARSKA
Bečov nad Teplou (hrad a zámek)
Bečovský hrad vznikl nad osadou Bečov na začátku 14.století. Chránil důležitou
křižovatku zemských cest a snad sloužil původně jako celní místo. V této oblasti založili
páni z Oseka řadu kolonizačních středisek už ve 12.století. Hrad Bečov byl střediskem
panství, k němuž náležela největší část Slavkovského lesa, kde se těžilo stříbro, cín a
jiné kovy. Již v roce 1314 je znám jako sídlo Boreše z Oseka a Rýzmburka. Právě
s dolováním cínu souviselo založení Horního Slavkova. V roce 1399 vydali Rýzmburkové
(původně páni z Oseka) první privilegia pro město Bečov, které vzniklo pod hradem na
místě bývalé slovanské osady.
Roku 1407 prodali Rýzmburkové bečovské panství spolu s řadou dalších statků v této
oblasti Oldřichu Zajícovi z Házmburka, který jej už roku 1411 prodal míšeňskému
purkrabímu Jindřichovi staršímu z Plavna, který patřil k nepřátelům krále Václava IV. a
později husitů. V roce 1424 zastavil Jindřich z Plavna Bečov Erkingerovi ze Seinsheimu,
předkovi Schwarzemberků. Seinsheim dostal Bečov jako opěrný bod proti husitům a držel
zde velkou posádku, ale už v roce 1430 vyplenil hrad husitský hejtman Jakoubek
z Vřesovic, ale neobsadil jej posádkou. Roku 1437 prodal Seinsheim Bečov svému zeti
Matěji Šlikovi z Holíče. Ten jej prodal pánům z Plavna, kteří zde vládli do konce 15.století.
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V roce 1495 koupili bečovské panství Pluhové z Rabštejna, kteří jej vlastnili až do roku
1547. Za šmalkaldské války
(1549-1547) vlastnil hrad
Kašpar Pluh z Rabštejna,
který stál v čele stavovského
povstání proti Ferdinandu I.,
protože se obával o své velké
zisky z cínových dolů. Česká
stavovská hotovost z roku
1547 se měla shromáždit
v okolí Bečova nad Teplou
pod vedením Kašpara Pluha,
aby
zabránila
vpádu
císařského vojska do Čech,
ale mnoho posil nedorazilo.
Po porážce německých evangelíků v bitvě u Mühlberka v dubnu 1547 byl Kašpar Pluh
z Rabštejna odsouzen k smrti a konfiskaci majetku a zachránil se útěkem do Míšně, kde
zůstal až do smrti Ferdinanda I. (1564) a nástupu jeho syna Maxmiliána II, Potom se vrátil
do Čech a žil v Sokolově, kde v roce 1585 zemřel.
Zkonfiskované bečovské panství zastavil Ferdinand I. Nejprve Jindřichu IV. z Plavna
(1554), roku 1558 je znovu zastavil, tentokrát Jindřichu Šlikovi z Holíče. Roku 1573 je
císař Maxmilián II. zastavil bečovské obci, ale už v roce 1577 zastavil císař Rudolf II.
panství Šebestiánu Šlikovi z Holíče, majiteli faunovského panství, jehož rod se (na rozdíl
od loketských Šliků) povstání nezúčastnil. Největší část Slavkovského lesa a nejbohatší
doly na cín si císař ponechal. Horní Slavkov se stal v roce 1597 královským horním
městem a roku 1615 majitelem celého bečovského panství a zástavním držitelem
Karlových Varů.
Konec rozkvětu bečovského panství učinila třicetiletá válka. Bečov byl jedním z hradů,
kde se dlouho (1620-1621) držela stavovská posádka. Panství bylo slavkovským
měšťanům za jejich účast na stavovském povstání zkonfiskováno a roku 1624 prodáno
císařskému sekretáři Gerhardovi z Questenberka. V roce 1648 přepadl Bečov švédský
generál Königsmarck, který hrad dobyl a posádku zajal. Hrad byl velmi poškozen a dále
sloužil jako hospodářské skladiště. Spory královské vrchnosti s horníky vedly v roce 1680
k povstání na Bečovsku a Slavkovsku, které bylo krutě potlačeno. Questenberkové
vymřeli roku 1752 a bečovské panství získal Dominik Ondřej II. z Kounic a Rietbergu,
která se psal po svých předcích i z Questenberka. V témže roce se Marie Terezie vzdala
všech korunních práv na Bečov, který se stal dědičným panstvím (až do roku 1945).
V roce 1985 byl v prostoru hradní kaple v rámci pátrání nalezen a vyzvednut relikviář
svatého Maura, který zde byl ukryt v roce 1945. Relikviář představuje nejvýznamnější
románskou klenotnickou památku u nás a vedle korunovačních klenotů je také
nejvýznamnější klenotnickou památkou u nás vůbec. Od roku 2002 je relikviář po
předchozím restaurování opět umístěn v Bečově nad Teplou, tentokrát v prostoru
nedalekého zámku.
Zámek v Bečově nad Teplou byl vybudován v letech 1750-53 v těsné blízkosti
středověkého hradu v místě bývalého předhradí. Pro vybudování zámku bylo využito
raně barokní opevnění, které navrhl Jan Lacron v období třicetileté války a z něhož byla
realizovaná pouze malá část v podobě dělostřelecké bašty.
Dvoupatrový zámek, zvaný v dobových pramenech Nový nebo Dolní, nechal vybudovat
v polovině 18.století tehdejší majitel bečovského panství Dominik Ondřej z Kounic.
Architekt barokní budovy využil zmiňovanou baštu jako substrukci pro rozměrnou
polygonální věžici a zachoval i renesanční portál předhradí z doby kolem roku 1540, který
využil jako vstupní portál zámku. Přístup do něj byl realizován zděným mostem neseným
osmi hranolovými pilíři. Na mostě jsou umístěny kamenné sochy Jana Nepomuckého a
jezuitského světce Jana de Gotto z roku 1753.
Reprezentační sály a kaple zámku jsou situovány v polygonální věžici, zbylá část budovy
sloužila obytným účelům. V roce 1861 byla přestavěna zámecká kaple, v letech 1861-75
pak byly upraveny ostatní interiéry zámku za účasti architektů Josefa Zítka a Josefa
Mockera.
Přilehlá zámecká terasovitá zahrada pochází až z druhé poloviny 19.století. Pod terasami
se nachází rozsáhlá sklepení bývalého pivovaru z 18.století.
Wikipedie
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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 …
Blahodárný sen
Od Bechyně na západ je dědina Dražíč a v ní zámek. Tam prý kdysi vládla šlechtična nad jiné
ukrutná – a přece v těch dobách byly vrchnosti věru skoro všude velice nemilosrdné! Nikde
poddaní tolik netrpěli, nikde tak nemuseli robotovat jako právě v Dražíči.
Děti před paní zdaleka utíkaly, co jim nohy stačily, a jejich otcové, statní sedláci a chalupníci, se
před ní třásli, kdy jí jen spatřili. Všichni věděli, jak vypadá zámecká šatlava, kam byli zavíráni pro
nejmenší poklesky a běda, koho si zvlášť vzala na mušku! Odnesl to zdravím, nebo to zaplatil i
životem. Nebylo stavení, kde by její vinou netekly slzy – a nebe je vidělo.
Jednoho dne usnula paní po dobré večeři, ale nespala klidně. Převracela se na hedvábných
poduškách a hlasitě sténala ze sna. Jak by ne – před jejíma očima se objevily oběti její krutosti.
Všichni ti, jež dala odpravit na šibenici, kráčeli průvodem mimo ni a hleděli na ni vyčítavýma
očima. A každý z nich pronášel žalobu k Hospodinu. Spatřila stavení, z jejichž dveří vynášeli
rakve s mrtvolami těch, kdo zemřeli její vinou uštváni nadlidskou námahou na robotách. Viděla
uplakané ženy, naříkající sirotky, matky předčasně zešedivělé, vojáky, které dala odvést na
čtrnáct let na vojnu a kteří zahynuli daleko od svého milého domova na bojištích v rozličných
končinách světa – všechno zlo, jež nešťastnice napáchala, stálo před jejíma vyděšenýma očima.
A pak spatřila před soudem Nejvyššího. Žaloby se na ni jen hrnuly a paní se nevzchopila
k jedinému slůvku obhajoby. Neměla, nač by se vymluvila. A již zaznělo z nepřistupitelného světla
přísné slovo odsouzení. Je ztracena na věky, není pro ni milosti! Z úst prokleté se vydral zoufalý
výkřik – a v tom procitla.
Byl to tedy sen. Pouhý sen. A přece paní všecka ubledlá, skoupána ve smrtelném potu padá na
kolena a volá k nebi o smilování. A nevolá nadarmo. Když vyplakala své hořké slzy a pronesla
své sliby, bylo její srdce náhle jako
vyměněno. Neznámý klid do něho
vstoupil a paní po prvé v životě cítí
požehnání a pokoj, jakého žádné
radovánky jí po tu chvíli nedaly.
Byl robotní den a přece přinesl dráb toho
dopoledne rychtáři a starším obce
vzkaz, aby bez odkladu přišli na zámek.
Co to jen zas bude“ vzdychali cestou.
Nejeden se pokřižoval, než přestoupil
práh zámku. Když se ocitli tváří v tvář
své paní, sotva mohli očím věřiti.
Vypadala přepadlá, ale usmívala se na
ně přívětivě a hned začala o tom, že by
chtěla věděti, čím by obci nejvíce
prospěla, jak by jejím obyvatelům ulehčila v jejich nesnázích a chudobě. Nikdo z nich nepromluvil
slovíčka, tak byli překvapeni, ale když paní na ně tak hezky mluvila a dokonce řekla, že chce
nahraditi lidem, co od ní vytrpěli, dodali si odvahy a prosili paní, aby vyčkala, že se o tak důležité
věci musí poraditi vespolek, celá obec. A svorně se na tom usnesli, aby paní za všecky poddané
platila daně, které tehdy, bezpochyby v době, kdy se mnoho přispívalo na tureckou vojnu, byly
tíživé. Paní hned ochotně svolila a vydala rychtářovi jako zástupci obce smlouvu, že všechny
dražíčské daně budou placeny z panských důchodů. K té povinnosti zavázala i všechny své
potomky a nástupce, a tak se stalo, že knížata Paarové za podané dlouho ještě po smrti kající
šlechtičny daně odváděli.

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
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