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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
Ve středu 21.4.2021 podal rezignaci na funkci starosty pan Jiří Štikar. Pan starosta se
rozhodl odejít z této volené funkce ze zdravotních důvodů. Uvědomil si, že zdraví a rodina
jsou na prvním místě. Zastupitelé obce se potom rozhodli zvolit do funkce starostky mě
– Štěpánku Luxíkovou.
V zastupitelstvu obce jsem od roku 2006 a vždy jsem se zajímala spíše o zajištění
kulturního dění v naší obci. Ráda jsem připravovala programy např. na Den dětí,
Mikulášské besídky apod. Vzpomínám si, jak se maminky zapojovaly a společně
nacvičovaly pohádky pro děti i dospělé. Byly to krásné časy, na které ráda vzpomínám.
Politika na všech úrovních mi nikdy nic moc neříkala. Nyní, ať chci nebo ne, musím
sledovat vše co se děje zejména v komunální politice a především co se týká naší obce.
Navíc v současné době, díky covidu-19 musím sledovat všechna vládní nařízení a řídit
se jimi.
Situace, ve které se nacházíme, je pro nás všechny nová. To platí jak pro stát, kraje,
okresy, obce i občany. Většina z nás byla situací zaskočena a zpočátku se nepřipravenost
projevovala na všech úrovních.
Jak se postupně vyvíjela epidemie, měnil se přístup státu i nás samotných. V současné
době se začala omezení zmírňovat, což je dobrá zpráva. Každý z nás teď může přispět
svým dílem k tomu, aby se situace i nadále zlepšovala a omezení byly postupně rušeny.
Domnívám se, že to máme obrazně řečeno do značné míry ve svých rukách a nelehký
stav zvládneme. K dnešnímu dni, kdy píši tento článek, tj. 27.4.2021 máme v obci dva
nakažené, což je oproti minulosti mnohem lepší.
Lepšící se situace svádí k tomu, abychom v ostražitosti polevili. Žádám Vás, abychom
nepolevovali a vydrželi vše přes mnohé restrikce. Ze současné situace bychom si měli
vzít ponaučení, pokud se podobná krize bude v budoucnu opakovat.
Ráda bych Vám všem poděkovala za trpělivost, odpovědný přístup, pomoc a podporu
zvláště v této nelehké době.
Děkuji hlavně rodině, která při mně stojí v době dobré i špatné, děkuji za dobrou práci
zastupitelům obce a zaměstnancům úřadu, bez nich bych funkci starostky nemohla dělat.
Přála bych si, aby naše obec i nadále vzkvétala a všichni zde rádi žili.
Závěrem bych Vám chtěla vzkázat, že každý z nás občas udělá chyby, ale každá chyba
se dá napravit a každý podnět nás posune dál. Jak jsem poznala již od listopadu 2020,
starosta v obci musí znát z každého oboru, týkajícího se obce vše důležité. Prosím proto
o trpělivost a vlídnost. S neomaleným a vykřičeným slovem nikdo nic nedokáže, naopak
některé záležitosti tím pozastaví nebo úplně ukončí. Přeji nám všem aby se věci hýbaly
ku prospěchu nás všech..
Přeji Vám proto hlavně zdraví a lásku v kruhu rodinném, protože bez podpory rodiny
mnohé věci nejdou.
Děkuji bývalému panu starostovi (nyní místostarostovi) za odvedenou práci a přeji mu,
aby se mu zdraví co nejvíce zlepšilo a mohl si užívat krásné dny v kruhu své rodiny.
Štěpánka Luxíková
Změna ve vedení obce!
Na zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice, které se konalo ve středu 21.04.2021 ve
Společenském domě rezignoval na svojí funkci ze zdravotních důvodů dosavadní
starosta pan Jiří Štikar a následně podala rezignaci na funkci místostarostky také paní
Štěpánka Luxíková.
Předsedající zasedání Jaroslav Kareš poté po změně programu jednání provedl volbu
nového starosty a poté byla provedena volba místostarosty s tímto výsledkem:
Do funkce uvolněné starostky byla jednohlasně zvolena paní Štěpánka Luxíková a do
neuvolněné funkce místostarosty pan Jiří Štikar.
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Obec Děpoltovice požádala o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
V únoru 2021 byl vyhlášen program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje obcím.
Obec Děpoltovice podala v březnu 2021 tyto tři žádosti o poskytnutí dotace z programu
Karlovarského kraje:
1) Program obnovy venkova – podprogram 1-Venkovská zástavba a vybavenost na
„Opravu místní komunikace a propustku v rekreační oblasti Děpoltovice“.
Jedná se o část místní komunikace na pozemku p.č. 1354/1, k.ú. Děpoltovice,
která je součástí příjezdové komunikace z Mezirolí do rekreační oblasti
Děpoltovice a opravu nefunkčního propustku.
Předpokládané náklady jsou 450 000 Kč (požadovaná částka dotace je 300 000
Kč)
2) Program na obnovu a využití kulturních památek na
„Opravu vnější a vnitřní omítky a položení střešní krytiny kaple v Nivách, NKP
50883/4-5142“
Jedná se o celkovou opravu kaple – obnovu břidlicové střešní krytiny vč.
klempířských prvků, opravu římsy, celkovou opravu fasády a vnitřních omítek,
renovaci dveří a mříže, zhotovení okapového chodníku kolem kaple a obnova
přístupového chodníku ke kapli z kamenné dlažby.
V případě realizace oprav bude vše probíhat pod dohledem pracovníků Národního
památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti.
Předpokládané náklady jsou 589 000 Kč (požadovaná částka dotace je 453 000
Kč)
3) Program na podporu aktivit v cestovním ruchu na
„Dětské hřiště na pláži Děpoltovice v rekreační oblasti“
Jedná se o náhradu nefunkčních herních prvků za nové – herní prvek Loď Bukanýr
pro děti od 3 do 14 let a závěsnou řetězovou houpačku Duo pro děti od 1 do 14
let.
Předpokládané náklady jsou 183 000 Kč (požadovaná částka dotace je 90 000 Kč
Knihovna Děpoltovice
Vážené čtenářky a čtenáři, obecní knihovna dostala nový kabát a těší se na Vaší
návštěvu. V knihovně jsme udělali také dětský koutek a posezení pro návštěvníky
knihovny.
Provozní hodiny knihovny:
Pondělí
14:00 – 17:00 hodin
Úterý
9:00 – 12:00 hodin
Čtvrtek
9:00 – 12:00 hodin
Ve vstupní hale obecního úřadu jsme pro vás připravili „knihovničku“, ze které si můžete
knihy a časopisy půjčovat nebo brát zdarma. Pokud máte knihy, které se Vám nehodí,
budeme rádi, když je do naší knihovničky věnujete a uděláte druhým radost.
Pravidla pro knihovničku
1) Knihu nebo časopis si můžete půjčit i vzít
2) Knihy a časopisy jsou zdarma
3) Knihy do naší knihovničky můžete věnovat a udělat radost druhým
4) Přinesené knihy přidejte do knihovničky, nepokládejte prosím na zem
5) Každá kniha si zaslouží slušné zacházení
6) Podněty k provozu knihovničky oznamte pracovnici obecní knihovny Lence
Geťkové, tel.: 353 951 217
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Nová dětská houpačka v rekreační oblasti
Dne 14.4.2021 byla firmou Luna instalována houpačka v rekreační oblasti
Nivy u altánu. Přejeme dětem pěkné houpání a zároveň rodiče žádáme,
aby své malé děti nenechávali bez dozoru

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 starostka obce Štěpánka Luxíková
III/220 4 Modernizace silnice Děpoltovice – Odeř - dočkáme se ?
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., obec Děpoltovice a město
Hroznětín podali žádost o vydání společného povolení na tuto stavbu. Jedná se o silnici
III. Třídy která nemá parametry odpovídající požadavkům ČSN. Délka stavby je
2217,30m.
Součástí stavby bude rovněž dešťová kanalizace, přeložka sloupu NN a VN, přeložka
optického kabelu, místního nadzemního kabelu sdělovacího vedení včetně sloupů a
přeložka oplocení podél hřiště.
V rámci této stavby se bude obec Děpoltovice finančně podílet na výstavbě chodníků a
sjezdů včetně autobusového zálivu a veřejného osvětlení v místě přechodu. Chodníky
budou z betonové dlažby o šíři 1,50 m, které budou odděleny od komunikace zelenými
pásy šíře 1,0 m.
Termín pro platbu daně z nemovitostí? Do 1. června, nebo také později
Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května. Letos vzhledem k mimořádné
situaci a koronavirové epidemii budou finanční úřady vstřícné k žádosti o prodloužení
termínu.
Daň z nemovitosti je místní daní, kterou odvádíte finančnímu úřadu dle místa
nemovitosti. Daň je splatná každý rok, vždy do konce května, a je příjmem místního
rozpočtu obce, ve kterém se nemovitost nachází.
Daň z nemovitých věcí je možné zaplatit hotově na pokladně finančního úřadu,
převodem na účet, daňovou složenkou či běžnou složenkou nebo přes SIPO.
Pokyn k platbě daně by vám měl přijít ke každé nemovitosti, u které platíte daň. Pokud
máte nemovitosti v jednom kraji, přijde vám souhrnný pokyn pro všechny tyto nemovitosti.
Pokud máte nemovitosti v rozdílných krajích, tak vám přijde více pokynů (pro každý kraj)
a daň platíte vždy na jiné číslo účtu.
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Do kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?
Splatnost daně je vždy do konce května daného roku. To platí pro vyměřenou daň,
která je nižší než 5 000 Kč. Při vyšší dani je možné tuto zaplatit ve dvou splátkách, první
je splatná do 31. května, druhá do 30. listopadu, v tom případě vám dojdou dvě složenky
pro daná data splatnosti. Pokud ale chcete, můžete obě splátky zaplatit v květnu
najednou.
S ohledem na současnou mimořádnou situaci doporučuje Finanční správa v případě
potřeby zažádat o odklad splátky daně z nemovitých věcí, žádost je v současné situaci
bezplatná. Pokud ale platíte malou daň, v rámci stovek korun, je možné se jen opozdit
s platbou. Vznikne tak sice nedoplatek na dani, ale ten nebude do konce srpna 2021
vymáhán.
ODPADY A OBEC JAKO PŮVODCE ODPADŮ
Odpady v roce 2021
Od 1.1.2021 je účinný nový zákon č.541/2020, o odpadech. Cílem je zvýšit míru třídění
a recyklace odpadů obecně a snížení množství komunálního odpadu končícího na
skládkách.
Jaký bude mít dopad nový zákon na obce a občany?
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídící slevu. Třídící sleva
bude vztažena k množství odpadů uložených na skládku za rok/obyvatele. Pro rok 2021
byl zákonodárci stanoven limit 200 kg na osobu uloženého odpadu na skládku. Při
překročení stanoveného množství na obyvatele se zvyšuje pro obce cena za uložení
odpadu na skládku z částky 500 Kč/t na částku 800 Kč/t.
V roce 2020 připadalo na jednoho obyvatele naší obce 700 kg odpadu na osobu. Což je
velký rozdíl oproti okolním obcím a městům, kde mají cca 200 – 300 kg odpadu na osobu.
(poznámka redakce – hmotnost 700 kg na osobu je zcela určitě silně ovlivněna svozem
komunálního odpadu z rekreační oblasti Děpoltovice a Nivy, kde je odpad do sběrných
nádob ukládán i osobami, které zde nemají trvalý pobyt. Obecní úřad se tím bude i nadále
intenzivně zabývat)
Je třeba připomenout, že při současných cenách je likvidace odpadu vždy významnou
položkou v rozpočtu každé obce. Navyšujeme počty nádob na separovaný odpad a tím
se snažíme snižovat množství odpadů předaných ke skládkování. V případě splnění
limitu 200 kg/osobu můžeme uplatňovat zákonnou slevu a nenavyšovat náklady obce
související s odpadovým hospodářstvím. Potřebujeme vaší součinnost a váš zodpovědný
přístup při třídění odpadu.
V současné době máme v obci nádoby na odpad, označené známkou obce. Popelnice
bez známky nebudou vyváženy. Takto označenými popelnicemi má obec přehled o počtu
vyvezených nádob.
Cena vývozu jedné popelnice
120 l směsný komunální odpad rok 2019
120 l směsný komunální odpad rok 2021
120 l směsný komunální odpad rok 2021

36,20 Kč bez DPH
39,00 Kč bez DPH s třídící slevou
43,00 Kč bez DPH bez třídící slevy

Třídící sleva pro obec bude pravděpodobně do konce dubna 2021. Dle vysokého
množství odpadu se bohužel budeme muset smířit s narůstající cenou na nevytříděný
odpad. Podle ceny vývozů je zřejmé, že třídit odpad se vyplatí!
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Nový zákon také klade důraz na třídění a recyklaci stavebního odpadu a stanovuje pro
průvodce novou povinnost. Pro stavební a demoliční odpady musí být zajištěno jejich
předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvu (objednávku), a
to ještě před jejich vznikem! Tato povinnost bude kontrolována a její nesplnění je
přestupkem dle zákona o odpadech. Pokud stavebník (původce) takovou smlouvu nemá,
musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. Upozorňujeme na
to, že tento odpad není hrazen z rozpočtu obce! Stavební odpad rozhodně nepatří do
popelnic. Každý, komu takový odpad vzniká, je povinen se o tento odpad postarat sám
na vlastní náklady. Pokud stavební odpad vzniká fyzické osobě, je jeho vlastníkem, pokud
vzniká právnické osobě nebo podnikateli, je jeho původcem. Povinnost uzavření smlouvy
před vznikem stavebních a demoličních odpadů se tak vztahuje i na fyzické osoby.
Letošní rok bude pro nás zkušební. Následně budeme muset vše vyhodnotit a
pravděpodobně přistoupit k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Z tohoto
důvodu vás žádám, o co největší třídění odpadu. Tašky na tříděný odpad si můžete
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu Děpoltovice. Děkuji, že třídíte. Třídit odpad se
rozhodně vyplatí!!!
Neškodí si připomenout
Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále zlepšujeme? V roce 2019 vytřídil každý Čech
průměrně 51 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). 73 % obyvatel ČR
aktivně třídilo odpady. Bylo vytříděno 73 % obalů a předáno k využití nebo recyklaci.
Základní informace pro správné třídění odpadu
ANO – patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící folie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE – naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové kratiny či novodurové trubky.
ANO – hodit sem můžeme např. časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky můžete také vhazovat.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE – nepatří sem uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.
ANO – do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, např. lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE – do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
ANO – kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité
je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud
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najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE – nepatří sem „měkké“ sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
ANO – do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor
bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady.
NE – do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně.
Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť.
STRÁNKY HASIČŮ
Stanislav Piel je dobrovolný hasič z Malešic a také táta od rodiny, který bojuje
s leukémií a potřebuje vhodného dárce kostní dřeně.
S akutní myeloidní leukémií však nebojuje sám, pomoci mu chtějí také jeho
kolegové, kteří se tak nechají zapsat do Českého národního registru dárců
kostní dřeně. Ke stejnému kroku vyzývají také ostatní hasiče i veřejnost.
Shoda se najde jen u jednoho procenta registrovaných, důležitá je ale i
naděje, kterou zápisem do registru lidé nemocným dávají. Vstupte do registru dárců
kostní dřeně a podpořte ho!
4.a 18. května, 1. a 15. června, 6. a 20. července 1921 vždy od 12:00 do 14:00 hodin na
transfúzní stanici ve vašem městě, naše sestřičky vás budou čekat!
Podmínky pro zápis do registru:
• věk 18 – 35 let
• dobrý zdravotní stav
• žádné závažné onemocnění v minulosti
• bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie
• váha vyšší než 50 kg
Kde nás najdete: www.kostnidren.cz
STRÁNKY TJ DĚPOLTOVICE
OFS Karlovy Vary prošlo obměnou
Kámen nezůstal na kameni po valné hromadě OFS Karlovy Vary, která se po přesunu
z krajské knihovny nově uskutečnila v Lidovém domě ve Staré Roli.
Třicet sedm delegátů z klubů Karlovarska rozhodlo o novém předsedovi OFS Karlovy
Vary a o složení výkonného výboru takto:
Předseda VV OFS Karlovy Vary
Josef Němec (FC Slavia Karlovy Vary)
VV OFS Karlovy Vary
Josef Němec (FC Slavia Karlovy Vary
Vít Červenka (TJ Sokol Útvina)
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Zbyněk Draxal (FK Nejdek)
Martin Míček (Ajax Kolová)
Lukáš Jankovský (FK Ostrov)
Revizní komise VV OFS Karlovy Vary
Vlastimil Gabriško (TJ Sokol Útvina)
Milan Mrázek (TJ Sokol Sadov)
Stanislav Štípek (FC Slavia Karlovy Vary)

Desatero k restartu soutěží FAČR
1. Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení
kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní částí soutěže
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem
soutěže
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. Všechny soutěže budou ukončeny do
30.6.2021, resp. Do 27.6.2021
6. Pro regulérní ukončení soutěžního ročníku je nutné odehrát více než 50 % všech
soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže)
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze
strany Vlády ČR dovolí
8. Pokud jde o kontumaci, pak
• Za odehraná utkání se považují i kontumovaná
• Utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény
se nekontumuje
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se
použije koeficient
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje
ZANIKLÁ SÍDLA KARLOVARSKA
Chaloupky (Přebuz)
Chaloupky (německy Neuhaus) jsou zaniklou obcí v Krušných horách, která se
nacházela přibližně 2,5 kilometru východně od Přebuzi v okrese Sokolov v Karlovarském
kraji. Obec se rozprostírala po obou březích horního toku Rolavy. Katastrální území o
výměře 4,31 km2 se nazývá Chaloupky u Přebuze.
Název osady byl odvozen od německého názvu nově postaveného domu Neuhaus,
kterým byla kovárna pro horníky. Český název Chaloupky byl stanoven v roce 1947 a
vycházel z charakteru zástavby.
Historie obce
V údolí říčky Rolavy hledali první prospektoři cínovou rudu již ve 14. století. V místech
ještě neexistujících Chaloupek bylo rýžování cínové rudy v plném rozkvětu již v roce
1400. Trvalo však ještě více než 300 let, než si zde lidé založili osadu.
V okolí Chaloupek se nacházejí plošné pozůstatky rýžování cínové rudy, pravděpodobně
nejrozsáhlejší v celých Krušných horách. Rýžovalo se nejen v okolí říčky Rolavy, ale i
vysoko na svazích a temenech okolních kopců. K rýžovištím byla přiváděna voda
umělými vodními kanály.
První písemná zmínka o Chaloupkách je z roku 1757, kdy byly součástí nejdeckého
panství, ke kterému patřily až do roku 1850. V letech 1850-1904 (jiný zdroj uvádí 18691890) byly osadou obce Rolava a od roku 1904 samostatnou obcí v okrese Kraslice.
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V roce 1900 stálo v obci 88 domů. V letech 1910-1930 byly Chaloupky obcí v okrese
Nejdek, v roce 1950 osadou obce Přebuz.
Od roku 1898 byla v Chaloupkách dvojtřídní škola, vedle které byl
v roce 1925 postaven pomník obětem první světové války.
K významným provozům v obci patřila Leopoldova parní pila a
bednárna. Ta byla v provozu ještě po druhé světové válce, a i
když prosperovala, byla úřednickým rozhodnutím ministerstva
průmyslu v roce 1947 zrušena. Po odsunu německého
obyvatelstva po druhé světové válce s obec postupně vylidňovala. Úplný zánik pro obec
znamenalo její začlenění do hraničního pásma v roce 1951.
Ještě v roce 1955 zde stály 3 domy. V průběhu 50. a 60. let 20. století byla všechna
stavení zbourána. Celé údolí mělo být v 80. letech 20. století zatopeno, naštěstí k tomu
nedošlo.
Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 440 obyvatel (z toho 198 mužů), z nichž byl jeden
Čechoslovák a 439 Němců. S výjimkou jednoho člena církve československé a jednoho
člena nezjišťovaných církví byli římskými katolíky. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla
vesnice 359 obyvatel – jednoho Čechoslováka, 352 Němců a šest cizinců. Bez vyznání
bylo 27 lidí, pět jich patřilo k nezjišťovaným církvím a ostatní se hlásili k římskokatolické
církvi.
Rok
1869
Počet obyvatel 548
Počet domů
63

1880
533
82

1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 2011
545 565 515 440 359
13
0
0
80
88
78
76
79
82
0
0
Wikipedie

HRADY A ZÁMKY KARLOVARSKA
Chyše
Zámek Chyše je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v Karlovarském
kraji. K zámku patří park, který byl založen už v 17. století. Zámek je chráněn jako kulturní
památka.
Původně vladycké sídlo a ves, poprvé připomínané v letech 1169-1192 bylo od roku 1254
sídlo rodu Odolenovců. V letech 1361-1365 byly Chyše s rabštejnským panstvím
majetkem královské koruny Karla IV., ale v letech 1370-1378 patřily ke žlutickému panství
a od roku 1397 byly v držení bratří Smetánků z Hradišťan. Roku 1422 se Chyší
pravděpodobně zmocnil Jindřich z Plavna, po něm je Jan Calta z Kamenné Hory připojil
k Rabštejnu. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1473, kdy jej král Vladislav
Jagellonský propustil z manství Burianovi z Gutštejna.
Burian z Gutštejna opevnil městečko, neobyvatelný hrad nechal obnovit a v roce 1487
založil karmelitánský klášter. Posledním mužským potomkem byl Viktorín z Gutštejna.
Sňatkem s jeho dcerou Anežkou získal Mikuláš z Lobkovic roku 1566 její dědictví,
zahrnující kromě Chyší též statky Podbořany, Kryry a Lubenec. Mikuláš nechal hrad
přestavět na renesanční zámek, avšak už v roce 1579 prodal zámek a město Chyše
s vesnicemi Ferdinandu Renšpergerovi z Ronšperka a Držkovic.
Roku 1587 koupila tento majetek Griselda, vdova po Adamovi I. ze Švamberka, rozená
z Lobkovic, a po ní ho vlastnil její syn Bohuchval Berka z Dubé, na Bělé a Kuřívodách.
Ten byl považován za jednoho ze strůjců stavovského povstání z let 1618-1620, proto po
prohrané bitvě na Bílé hoře uprchl ze země, v nepřítomnosti byl pak odsouzen k trestu
smrti, ztrátě cti a jeho jméno bylo přibito na staroměstskou šibenici. Celý jeho majetek byl
zkonfiskován.
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V roce 1622 byly Chyše bez odhadu levně prodány císařskému apelačnímu radovi Jiřímu
Vilému Michnovi z Vacínova. Rodu Michnů z Vacínova zůstaly Chyše do roku 1664, kdy
zadlužený Vilém Bedřich zemřel a jeho majetek koupil v dražbě Vilém Albrecht I.
Krakovský z Kolovrat pro svou dceru Annu Ludmilu.
Anna Ludmila Kolovratová-Krakovská se poprvé vdala za Julia Albrechta KolovrataLibštejnského, podruhé za Jiřího Viléma Michnu z Vacínova, synovce Viléma Bedřicha.
Zprvu převzala jen polovinu panství, majitelkou celých Chyší se stala až v roce 1672,
když zdědila i druhou polovinu, kterou mezi tím získali její otec Vilém Albrecht a strýc
Arnošt Abund kolovrat-Libštejnský. Brzy poté věnovala zcelené panství svému manželovi
Jiřímu Vilémovi.
Ludmila dala přestavět zámek v barokním stylu a za městem na kopci nově postavit
kostel Zvěstování Panny Marie s rodinnou hrobkou. Když roku 1718 zemřela, dědil po ní
její bratr Jan František Kolovrat-Krakovský a po něm jeho syn Vilém Albrecht a jeho syn
Jan Josef. Od něho Chyše roku 1747 koupil Václav Leopold Putz
z Breitenbachu. Putzové však panství zadlužili a roku 1766 je
v dražbě získal hrabě Prokop Lažanský z Bukové.
Prokop III. pověřil v letech 1856-1858 pražského architekta
Ignáce Ullmanna rozsáhlou úpravou zámku ve stylu tehdy
moderní tudorovské gotiky a dal tak zámku současnou podobu.
Bezdětný Prokop v roce 1868 zemřel a Chyše zdědili synové
jeho bratrů Vojtěcha a Leopolda, bývalého moravského místodržitele Alexandr († 1870)
a poté Leopold († 1891), říšský poslanec za stranu mladočeskou a pak svobodomyslnou.
Roku 1891 se majitelem Chyší stal Leopoldův bratr, Vladimír Lažanský, významný
představitel české kulturní a politické scény na přelomu století, mj. prezident Národopisné
výstavy československé v Praze roku 1895. Jeho syn Prokop (IV.) vlastnil velkostatek od
roku 1925 až do roku 1945, kdy byl podle Benešových dekretů zestátněn.
Když po 2. světové válce přešel zámek do vlastnictví státu, sídlilo v něm několik státních
institucí, které se o zámek nestaraly, takže v roce 1967 musel být uzavřen a plánovaných
oprav se do roku 1989 už nedočkal.
Začátkem roku 1996 zchátralý zámek koupil Vladimír Lažanský s manželkou Marcelou a
téhož roku zahájili jeho celkovou obnovu. Oprava zámku byla zařazena do Programu
záchrany architektonického dědictví ČR při Ministerstvu kultury. Z fondu tohoto programu
byly poskytovány finanční dotace. 30. května 1999 byly otevřena první zámecká
expozice, včetně stálé expozice Karel Čapek a západočeský kraj.
Součástí areálu je i zámecký pivovar vystavěný v letech 1839-1841. Vaření piva však má
v Chyši tradici od roku 1580. Výroba zámeckého piva byla obnovena po 74 letech v roce
2006. V historických interiérech pivovaru se nachází restaurace a pivnice.
Stavební podoba hradu
Nejstarší panské sídlo mělo podobu kurie (velmožského dvorce). Podoba vrcholně
středověkého hradu není jasná, ale dochovaný zámek se pravděpodobně kryje
s původním hradním jádrem, které vymezovaly příkopy zasypané při zámeckých
přestavbách. Podle stavebně historického průzkumu mělo jádro lichoběžníkový půdorys
se dvěma paláci, branskou věží a jinou menší věží. Polygonální věž v severovýchodním
nároží pochází až z doby po roce 1841. Z pozdně gotické přestavby realizované v letech
1473-1482 pocházejí tři klíčové střílny v nejnižší úrovni východní věže. U jedné z nich se
dochoval trám k zaklesnutí zbraně a dřevěný kryt určený k uzavírání střílny. Kryt je
opatřený průhledítkem, kolečky usnadňujícími manipulaci a zlomkem závory.
Pobyt Karla Čapka
V roce 1917 působil v Chyši krátce jako vychovatel tehdy třináctiletého Prokopa (IV.)
spisovatel Karel Čapek, který zde po ukončení univerzitních studiích získal první
zaměstnání.
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Krátký pobyt na zámku ovlivnil Čapka natolik, že se promítl hned do několika jeho děl. –
románu Krakatit, divadelní hry Věc Makropulos a povídek Modrá chryzantéma a Na
zámku.
Hrdina románu Krakatit se
jmenuje Prokop, ve věžní
místnosti zámku podle pověsti bydlela
stará dáma, která sice vypila
elixír mládí, ale skončila jako obyčejný
smrtelník,
a
její
duch
v místnosti přetrvává a bloudí dodnes.
K napsání
povídky
Modrá
chryzantéma z Povídek z jedné kapsy,
která se odehrává v nedalekém
Lubenci, inspiroval autora zámecký
zahradník.
Podle
povídky
knížecí zahradník objevil v Lubenci
světově
unikátní
modré
chryzantémy. Pointou téhle povídky může být skutečnost, že od té doby se kraji kolem
Lubenecka říká „kraj modré chryzantémy“, ačkoliv se tu (ani jinde) žádná modrá
chryzantéma nikdy nevyskytovala.
Roku 1967 byla před zámkem odhalena busta Karla Čapka, dílo akademického sochaře
Josefa Adámka a architekta Jaroslava Zbořila, připomínající zdejší Čapkův pobyt.
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 …
Benešovští povidláci
Plot rozsáhlého krásného sadu konopišťského sahá k samému městu Benešovu, ale byla
doba, kdy se nikdo dál, než k němu nedostal. Arcivévoda František z Este, následník
rakouskouherského trůnu, pán konopišťského zámku, se tam zavíral a obyčejným
smrtelníkům nebylo dopřáno, aby se podívali do jeho sídla.
Konopiště založil Milota z Dědic nechvalné paměti, týž, jenž zavinil svou zradou porážku
Přemysla II., anebo to byl některý z jeho potomků. Potom hrad měli Šternberkové,
Hodějovští – a zase přišel do rukou dvou mužů, na něž nemá náš národ pěkné
vzpomínky. Roku 1622 totiž se stalo Konopiště majetkem Albrechta z Valdštejna a již rok
potom je získal pověstný kořistník Pavel Michna z Vacinova.
Těžil z neštěstí svých krajanů právě jako Valdštejn, získával statky, jež musili opustiti
nekatolíci. Mimo Konopiště měl i Tloskov, Maršovice, Lešany, Vlksice, Týnec, Hlubočepy,
Radič, Knovíz, Vlašim a Nehasice, Toužetín i jiné ještě statky na Žatecku. Vydával se za
náramného křesťana, ale zapomněl na přikázání, že nemá připojovati dům k domu a
dokonce už ne statek k statku v době, kdy bylo tolik, tolik bídy!
Lidé si ovšem vyprávěli o jeho neslýchaném bohatství a tak asi vznikla pověst o tom, že
pod Konopištěm ve sklepích je zakopán ohromný poklad, soudky plné dukátů. Benešovští
dukáty neoplývali, i smluvilo se jednou
několik sousedů, že si těmi
dukáty vyplní žalostně splasklé měšce.
Obhlédli si všecko všudy a
když objevili dvířka vedoucí z příkopu
někam pod hrad, vypravili se
v noci na poklad. Všecko se jim nade vše
očekávání dařilo. Vylomili
dvířka a hle – nikdo je nevyplašil. Vnikli do
sklepa a tam v koutě – až se
jim dech zatajil! Tři zabedněné soudky.
Kdož ví, dělali-li svěcenou
vodou nebo ne, jisto je, že se jim neukázal
ani černý pes příšerně svítící
ohnivýma očima, ani trpaslík přísně střežící peněz, docela nic. A tak popadli těžké soudky,
vykulili je do příkopu a šup s nimi na připravený trakař. A již se drčelo vesele do Benešova.
Chtěli až domů a pěkně v zákoutí se o peníze rozděliti, ale když dojeli k soše sv. Jana
Nepomuckého, už to nevydrželi. Všude kolem bylo ticho, nikde ani živé duše a tak jen
kamenný svatý měl býti němým svědkem jejich radosti. Vylomili dýnko z prvního soudku
– a hle, ukázala se místo zlaťáků – povidla! Druhý – třetí – samá povidla, nic jiného.
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To bylo milým hledačům pokladu trochu mnoho. Bylo takových příprav, tolik radosti ze
soudků – teď je všechno to tam. Na kom si teď jen vylíti zlost? Jako by za to mohla socha,
zaplácli jí ústa povidly a vezli divný poklad dál. Ráno – toť se ví, když zámecká kuchařka
potřebovala něčeho ze sklepa, našla dvířka otevřená a soudky povidel tatam. A tak se
pátralo, pátralo a mlčenlivý svatý Jan tentokráte přece prozradil, kudy se zloději brali.
Další stopou byla nalezená čepice – zkrátka, kdo hledá, najde, chudáci povidláci se musili
přiznat a tak měla historie hledání pokladu nepříjemný konec.

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: 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 nejúčinnější prevencí
nosit roušku
Rozestupy
Dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob
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