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Článku 5 zrušen bod 9., který stanovil oficiální
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KONTAKTY
Obecní úřad Josefov
Josefov 12
357 09 Josefov
Tel.č.: 352 672 325
Web. stránky: www.obecjosefov.cz
E-mail: ou-josefov@volny.cz
Facebook: @obecjosefov

Nákupní turistika
8. 12. 2017
22. 12. 2017

Úřední hodiny:
PO 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 12:00

Zpáteční cesta
zajištěna do všech
částí obce,
účastníci přispívají 20,- Kč,
platba v autobuse.

Knihovna:
ST 15:00 - 17:00
Sběrné místo:
PO 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ST 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Protipovodňový hlásič Oloví:
www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#
12135#HL1-Josefov-Oloví

Oprava údaje v č. 10 Josefovských listů:
Upřesňujeme údaj autora u fotografií na
poslední straně zpravodaje - Memorial Josefa
Pastiera takto:
Fotografie poskytl Petr Pastier
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Josefovské listy:
E-mail: josefovske.listy@seznam.cz
Editor (E): Ivana Černíková

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 32. zasedání zastupitelstva obce:
 Byla přednesena zpráva kontrolního a
finančního výboru a stanovisko MV k
přezkumu zákonnosti volby starosty a
místostarosty obce Josefov.
 Zastupitelstvo uložilo starostovi obce
provést kontrolu lesních porostů, zajistit
nátěr stromků proti okusu a projednat s
Povodím Ohře s.p. opravy zanedbaných rybníčků v Hřebenech.
 Dále bylo starostovi uloženo řešit s
právníky obce neoprávněně vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou panu
Čížkovi.
 Zastupitelstvo schválilo výpověď
smlouvy o nájmu nebytových prostor,
uzavřené s p. Štolou.
 Byl vyhlášen záměr prodeje bývalého
nádraží v Hřebenech s nejnižší prodejní cenou 500 tis. Kč.
 Starosta byl pověřen k podání žádosti
o zatřídění místních komunikací dle
vypracovaného pasportu, k podání žádosti o převod pozemku k vybudování
parkoviště v Hřebenech, k oslovení
firem o příspěvek na nákup vozidla pro
zajištění služeb seniorům a také k opětovnému podání výpovědi nájmu p.
Ladislavu Čížkovi z pozemku s včelínem.
 Předsedající seznámil se stavem projektů: „Zvelebení veřejného prostranství“, „Výstavba dětských prvků v částech Hřebeny, Luh nad Svatavou a
Radvanov“, „Chodník v obci Josefov“,
„Sběrný dvůr“ a „Tůňky“ a se závěry
komise pro odpadové hospodářství.
 Nebyl přijat návrh na schválení záměru
výstavby obecní prodejny.
 Přítomní byli informováni o výstavbě
autobusových zastávek.
 Předsedající seznámil přítomné s
ukončením provozu ordinace praktické
lékařky v obci. Dále vyzval občany k

podání návrhů na využití objektu Zvonice.
 Zastupitelstvo pověřilo starostu k podání žádostí o dotace na veřejné osvětlení a na vybavení a zkulturnění prostor
knihovny.
 Zastupitelstvo schválilo za předsedkyni
kontrolního výboru paní Suchánkovou.
Z 33. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatcích za komunální odpad, obecně závaznou vyhlášku o
nočním klidu a odsouhlasilo příspěvek
na zabezpečení požární ochrany pro
obec Josefov.
 Dále schválilo jednorázový finanční dar
ve výši 3 tis. p. Pavlíčkovi, p. Vavřínové
a p. Černíkové za aktivní pomoc obci.
 Schválilo kulturní akce s příspěvkem
obce na rok 2018 a vyčlenilo na tyto
akce příspěvek ve výši 130 tis.
 Zastupitelstvo pověřilo starostu k podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku s kapličkou v k.ú. Krajková, k
podepsání dohody o vytvoření spádového obvodu Základní školy Krajková,
k podání přihlášky do Dobrovolného
svazku měst a obcí Kraslicka, k přípravě podkladů a získání dotace na nákladní vozidlo a k podání žádosti o převod účelové komunikace a manipulační
plochy od Pozemkového úřadu ČR.
 Předsedající seznámil se stavem projektů: „Dětské hřiště“, „Sběrný dvůr“,
„Rybníček“, „Tůňky“, „Chodník“,
„Inženýrské sítě Josefov“, „Kanalizace
Hřebeny“, „Veřejné osvětlení“, „Nadace
Via“, „Komunitní centrum“, „Zastávky“ a
„Knihovna“ a se zamýšlenými a projednávanými službami: “Zásilkovna“,
„Výdejna léků“ a „Mobilní rozhlas“.
 Danuše Suchánková odstoupila z funkce předsedy kulturního výboru, následně byla zvolena jeho členkou. Předsedkyní kulturního výboru se stala Žaneta
Štefanová.
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STAROSTA INFORMUJE
Požádali jsme o bezúplatný
převod pozemku od Pozemkového
úřadu ČR v části Luh nad Svatavou. Po
převzetí pozemku – účelové komunikace - zajistí obec údržbu a majitelé nemovitostí mohou začít stavět. O bezúplatný převod pozemku jsme požádali
i v části Hřebeny, naším záměrem je
postavit na pozemku parkoviště pro
místní obyvatele a návštěvníky.

Vážení občané, rád bych Vás informoval
o činnosti vedení obce.
Snažili jsme se zajistit přes Karlovarský kraj, město Sokolov a společnost
SU, a.s. senior taxi, které mělo sloužit
hlavně starším občanům při odvozu
k lékaři, na nákupy, na poštu atd. Bohužel, naše žádost byla zamítnuta
(nelogicky). Dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje získala jen města
s rozšířenou působností (i ta, která mají
vlastní MHD).

Upřesňuji
informace
k povodňovému plánu. Plán byl
s nedostatky odsouhlasen a připraven
předchozím zastupitelstvem. Současné
vedení obce již nemohlo plán připomínkovat. V plánu nebyla vyhodnocena
část obce od pana Čížka směrem
k panu Pastierovi jako místo povodňových rizik, na protipovodňová opatření
tak kvůli chybě předchozího vedení
(paní Suchánkové a pana Glose) nebudeme moci čerpat dotace. Zastupitelstvo nyní rozhodlo požádat o bezúplatný převod cesty od Pozemkového úřadu ČR. Po převzetí se budeme snažit
situaci řešit, aby nedocházelo při déletrvajícím dešti k ohrožování nemovitostí občanů.

Prozatím byla dokončena akce zastávky. Zastávky jsou umístěné provizorně, usazení dle projektové dokumentace by stálo 2 mil. Kč z obecního rozpočtu. Nezbyly by žádné prostředky na
další nutné investice, jako je veřejné
osvětlení, kanalizace apod. Při výstavbě
chodníku, jehož projekt zastávky řešil
také (nebylo nutné zadávat další projekt), bude upraveno i okolí zastávek.
Zájem o zajištění lékařské péče
v obci projevila jen jedna pacientka paní
doktorky Blechové, proto nebude zabezpečení lékařských služeb řešeno.
Požádali jsme Sokolovskou vodárenskou s.r.o. o příspěvek 2 mil. Kč
na vybudování nového vodovodu pod
připravovaným chodníkem. O přidělení
peněz budou rozhodovat akcionáři na
valné hromadě v prosinci 2017. Níže je
uveden ceník vodného a stočného Sokolovské vodárenské s.r.o. na rok 2018.

Současné vedení se zabývá stejným problémem i na druhé straně obce
u paní Vernerové. Oslovili jsme majitele zemědělských pozemků z Chebu.
Majitel zatím nereagoval, bez jeho
souhlasu nemůžeme začít projektovat
protipovodňová opatření.
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Částečným řešením problému by
mohla být výstavba tůněk v parku novorozenců. Tůňky mohou zadržovat
vodu v době přívalových srážek,
v současné době se projektují a jejich
vybudování plánujeme na léto r. 2018.
Při výstavbě sběrného dvora budou
vystavěny retenční vsaky a vsakovací
nádrže, což by mělo pomoci zpomalit
odtok, aby se potůček tekoucí
k čističce odpadních vod nestal řekou,
jako již několikrát v minulosti.

Odpadové hospodářství
Komise pro odpadové hospodářství
pracovala ve složení pí Brandner, pí
Vavřínová, pí Černíková, p. Pavlíček,
p. Mikeš, p. Onak. Členové zajistili vyplnění dotazníků, jejich vyhodnocení a
navrhli nový systému sběru komunálního odpadu. Nakonec byla vybrána varianta, kdy poplatníkem je majitel nemovitosti. Majitel si může zvolit velikost
popelnice a frekvenci svozu. Systém
sběru je nastaven tak, aby každý byl
motivován k většímu třídění a mohl
ušetřit. Členům komise za jejich čas a
práci DĚKUJI.

Obec získala stavební povolení
k výstavbě sběrného dvora. Vznikne
tak důstojné zázemí pro zaměstnance
a veřejně přístupné WC pro využití při
kulturních akcích. Je připravena žádost o dotaci.

Zastupitelstvo obce schválilo novou
vyhlášku o poplatku za komunální odpad s platností od 1. 1. 2018. Každý
majitel nemovitosti si může vybrat dle
svých potřeb.

Zastupitelé rozhodli o vybudování
komunitního centra pro pořádání kulturních setkání. Budovu budou moci
využívat obec, spolky i jednotlivci pro
své aktivity. Občané byli pozváni
k veřejnému projednání, kde se mohli
vyjádřit k umístění a orientaci budovy
komunitního centra. Obec je při výstavbě limitována dotací ve výši
6.000.000 Kč.

DĚKUJEME,
ŽE TŘÍDÍTE ODPAD.
POMÁHÁTE TAK ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ, OBCI
I SAMI SOBĚ.

Dotace Nadace Via
V rámci dotace je cílem využít prostor za dětským hřištěm směrem k parku
novorozenců. Starosta absolvoval
dvoudenní školení k projektu
v Jindřichově Hradci, oslovili jsme projektanty. Dne 14. 11. 2017 se uskutečnila první schůzka se zástupkyní Nadace Via. Část projektu bude realizována
svépomocí. Předpokladem je zapojení
veřejnosti. Příjemným překvapením je
slib fotbalistů 1. FK Josefov, že odpracují každý několik hodin jako poděkování za finanční podporu klubu ze strany obce.

UPOZORNĚNÍ
Nápojové kartony od mléka,
džusů, krabicového vína apod.
vhazujte do žlutých kontejnerů
na plasty.
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Pozn¹
Kombinovaný svoz dle výběru plátce, jedno pololetí týdenní, (buď letní v období
1. 4. – 30. 9. či zimní v období 1. 10 . – 31. 3.), druhé pololetí čtrnáctidenní svoz.
POSTUP
Majitelé nemovitostí vyplní Žádost o zajištění svozu odpadu v roce 2018. Žádost odevzdají do 15. 12. 2017 na OÚ. V prvním týdnu roku 2018 budou popelnice
označeny odpovídající barevnou známkou svozové firmy SOTES Sokolov. Popelnice budou vyváženy každé pondělí, u čtrnáctidenního vývozu každé liché pondělí.
Obyvatelé, kteří budou požadovat 80 l popelnici, si musí zažádat do
15. 12. 2017, aby bylo možné popelnice objednat. V případě nejasností prosím
kontaktujte OÚ či předsedy osadních výborů.
Jan Onak, starosta

ZPRÁVA Z FINANCOVÁNÍ KULTURY

Vážení občané,
naše obec se stává kulturně velmi aktivní. V posledních 2 letech přibyly
k jednomu již v naší obci fungujícímu spolku další 4, které se začaly aktivně podílet
na kulturní činnosti s obcí Josefov. Nárůst kulturních akcí je značný (dvojnásobný),
bohužel tato skutečnost není vždy k dobru věci (častý hluk v obci a nekoordinovanost akcí - v některých měsících jich je několik velmi podobných za sebou aj.).
Spolky požadují na své kulturní akce nebo chod spolku (klubu) finanční podporu
obce.
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Vzhledem k omezenému rozpočtu a množství rozjednaných investičních akcí
není možné vyhovět všem v plné výši. Spolky (kluby) by měly fungovat na dobrovolnosti svých členů, dělat věci podle svých schopností a možností, měly by si
umět zorganizovat a financovat svůj chod samy, např. členskými příspěvky, oslovovat sponzory, financovat chod ze svých aktivit. Ačkoli obec přispěje na kulturu ráda, nelze očekávat, že ponese vždy část nákladů. Oproti minulým letům byl rozpočet na kulturní akce navýšen o 30%. Přesto tato částka nedostačuje, vzhledem k
požadavkům klubů, spolků a obce. Každá koruna, která se vloží do kultury, bude
chybět na rozvoji obce. Uvědomuji si, že podpora kultury je nutná, ale současně je
nezbytné investovat do rozvoje obce, ve které mnoho ze standardní občanské vybavenosti chybí. Jestliže obec má možnost ročně použít ze svého rozpočtu na investice cca 800 000 Kč (v r. 2017 to bylo cca 600 000Kč), aniž by se dostala do
záporných čísel, schválená částka na kulturu zastupitelstvem obce ve výši 130 000
Kč je více než přiměřená.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme nuceni přistoupit k omezení finanční příspěvků. Pro vaši představu jsou v níže uvedené tabulce vyjmenovány
všechny předpokládané kulturní akce v roce 2018 společně s finančními požadavky spolků, klubů a obce. Při přerozdělování finančních prostředků budou mít přednost akce tradiční, nadregionální, akce pro děti a sportovce (Sportovní klub z.s.
odmítl příspěvek).
Kromě finanční účasti obce na akcích nabízíme také klubům a spolkům k využití
prostory zasedací místnosti ObÚ zdarma. Dále spolkům nabízíme přenechání výdělečných obecních akcí - Pálení čarodějnic, Kácení máje, Snadné prachy, aby si
na svůj chod mohly vydělat. Na tyto tradičně obecní akce bychom samozřejmě i
nadále finančně přispívali.
Katrin Brandner, místostarostka
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Seznam kulturních akcí pro rok 2018

Požadavky spolků na pravidelnou činnost
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Přichází advent a s ním, pro většinu z nás, nejkrásnější svátky
v roce. Svátky plné vůně jehličí a sladkého cukroví. Čas klidu a pokoje, čas nazdobených stromků, dárků a splněných dětských přání. A
hlavně čas klidu, domácí pohody, štěstí, lásky a porozumění mezi
lidmi.
Věřím, že strávíte kouzelné vánoční chvíle s těmi, na kterých Vám
opravdu záleží, že aspoň tyto dny zapomenete na všední shon. Pokusme se omezit myšlenky na stres a práci, pokusme se více myslet
na lidi kolem nás.
Děkuji za spolupráci všem zaměstnancům obce, osadním výborům,
aktivním zastupitelům a spolkům. Děkuji všem občanům, kteří pomáhají naší malé vesničce střediskové v rozkvětu.
Děkuji všem, kteří respektují pravidla slušného chování a vzájemné
úcty. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat i příští rok.
Dovolte mi, abych Vám do nadcházejícího roku 2018 popřál štěstí,
lásku, dny plné pohody, splnění vašich snů, a hlavně to nejcennější –
zdraví. Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější vánoce!
Mgr. Jan Onak
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Hartenberské strašení
Dne 7. října, za deštivého a nevlídného
počasí, proběhl 18. ročník Hartenberského strašení.
Akci pořádal spolek Hartenberg ve
spolupráci s obcí Josefov a přáteli. Studené počasí návštěvníky neodradilo, a
tak na trať vyšlo více jak 1000 návštěvníků. Čekání na start zpříjemnily na hřišti stánky s dobrotami a něčím na zahřátí.
Děti pobavil Levoruký Eda s hudebními vypalovačkami, a také kejklíř Lukáš, který
po setmění předvedl pěknou ohnivou show.

Po absolvování strašidelné trasy byly děti
odměněny buřtíkem, limonádou nebo čajem a
sladkou odměnou z truhly.
Na letošním strašení se podílelo více jak 100
dobrovolných bytostí, místní obyvatelé, nebo
strašidla ze SŽŠ Sokolov. Strašidelná akce vznikla před lety jako iniciativa místních obyvatel, především rodičů, obce Josefov a hradu. Společně je napadlo využít potenciál místa k akci pro své děti. První
strašidla se tedy poskládala většinou ze samotných rodičů. Postupně se akce rozšířila za hranice území naší obce a získala si mnoho příznivců, dobrovolníků a pravidelných strachuchtivých návštěvníků. Nezřídka tak na trati postávají strašidla,
která před lety navštěvovala akci jako malí nebojsové.
Velké díky patří kromě pomocníkům také podpoře obce Josefov za finanční
příspěvek a zapůjčení vybavení, dále dobrovolným hasičům z Krajkové a policii
Habartov.
Martina Vavřínová
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Václavská zábava
Na Josefovskou náves se 30. září po devíti letech vrátila Václavská zábava.
Celý podvečer až do noci všem zpříjemňovala téměř domácí kapela HOW-WADA.
Nechyběla soutěž pro děti i dospělé a také vystoupení místní skupiny Kroupata
v rytmu country. Zábavu pořádal spolek Tradiční venkov z.s. za finanční podpory
sponzorů a občanů, za což všem velice děkujeme.
Text a foto Václav Mikeš

POZVÁNÍ
pořadatele je dokonce největší akcí
tohoto druhu v ČR. Upozorňujeme, že
zájemci o jízdu
parními i ostatními vlaky si musí zajistit lístky v předprodeji, který byl zahájen 20. listopadu
na vyznačených místech. Je možné
akci navštívit i po své ose. Více informací bude uveřejněno na webu a facebooku hradu. Spolek uvítá další pomocníky - čerty, anděly či Mikuláše.
Zájemci se mohou obrátit na spolek
Hratenberg.

Mikulášská Jízda
23. ročník vypukne v sobotu 2. 12.
dopoledne a potrvá do večerních hodin. Dunící údolí opět rozvibruje párovka - lokomotiva Šlechtična, která na
Hartenberg přiveze stovky návštěvníků
ze Sokolova i Kraslic. Bohatý kulturní
program bude tradičně probíhat od 11
hodin na nádvoří hradu a také na Pohádkovém dvoře (Cikánský dvůr). Děti
se mohou těšit na divadélka, kejklíře,
hudebníky a dobrotky. Hlavním pořadatelem akce je klub M131 ve spolupráci
s Hartenberg z.s., obcí Josefov a dalšími partnery a sponzory akce.

Průvod sv. Tří králů
Jako každoročně se 6. ledna 2018
uskuteční Průvod sv. Tří králů na Hrad
Hartenberg. Všechny Vás srdečně zveme.

Mikulášská jízda je vůbec největší
zdejší akcí a již před lety dosáhla nadregionálního charakteru. Dle hlavního

Martina Vavřínová
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Výstavba zastávek v Josefově
V období od května do listopadu 2017 byla před obecním úřadem postavena nová autobusová zastávka a zároveň vyměněny další tři zastávky. Práce byly
prováděny svépomocí za účasti místních občanů.
Chtěla bych jmenovitě poděkovat panu Ladislavu Čížkovi, Václavu Mikešovi, Zdeňkovi Hoffmanovi, Jakivovi Petruniakovi, Jaroslavu Pavlíčkovi se synem Davidem, hradu Hartenberg a všem zaměstnancům obce, kteří se na práci podíleli.
Přejeme spoluobčanům, aby jim zastávky spolehlivě sloužily při cestách
autobusem.
text Danuše Suchánková, foto Danuše Suchánková, Václav Mikeš
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PROJEKT ZA PODPORY NADACE VIA
"Místo, kde žijeme"
Dne 14. 11. 2017 proběhla v zasedací místnosti ObÚ Josefov úvodní
schůzka k projektu „Místo, kde žijeme“
organizované Obcí Josefov a Nadací
VIA. Cílem programu je vybrat a vybudovat místo za obecním úřadem, kde by
mohly probíhat společenské, kulturní a
jiné akce.
V lednu proběhne první veřejná
schůzka, řízená pracovníky Nadace Via,
s občany za účelem seznámení s možnostmi umístění a rozsahem 1. etapy
budování nového venkovního centra.
Proto Vás všechny zveme na setkání.
Uvítáme všechny návrhy, podněty a připomínky, ať už se jedná o místo, rozsah a
účel užití. Všechny připomínky budou vítány.
Máte jedinečnou možnost ovlivnit úpravu a budování prostoru pro rozvoj
tradičních i nových akcí, rozhodnout o budoucnosti dalšího kulturního a společenského života obce. Příjďte a diskutujte.
Václav Mikeš

Foto Ivana Černíková
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HARTENBERG
DOBA HUSITSKÁ A DOBA ŠLIKOVSKÁ NA HARTENBERGU BYLA PLNÁ
KONTRASTŮ. ROZMACH VERSUS ÚPADEK.
I. ČÁST
Doba husitská zastihla hrad Hartenberg věrný císaři Zikmundovi, tedy proti husitům. To nemohl přehlédnout žlutický hejtman pod obojí. Podle různých verzí zde
obléhal hrad vojevůdce Petřík, jindy pak hejtman Jakoubek. Německá literatura
uvádí pověst o dceři Maleříkově - Zdeňce, věrné katoličce, která husitské vojsko
obelstí. Po dlouhém obléhání vyhladovělý
hrad zachrání tím, že husitům hodí přes
hradby poslední uzenou srnčí kýtu jako důkaz, že vyhladověním osádku hradu nezlomí. Pravdou je, že po Maleříkově smrti hradu vládne vdova a je opatrovníkem nezletilého následníka. Již dospělý Maleříkův syn
Albrecht vrací hrad králi Jiřímu z Poděbrad.
Purkrabí z Lokte Mates Šlik na vyplacení
zástavy Maleříkům přispěl, a proto mu byl
hrad následně zapsán. Šlikovská doba je
prvou velkou vlnou rozsáhlých přestaveb
původního hradu. Mates Šlik po roce 1467,
kdy hrad získal, opravil a zmohutněl hradby
s baštami, založil novou kapli sv. Tří Králů
v druhém patře hradu s třemi oltáři, kterou
vysvětil míšeňský biskup Dietrich roku 1471. Roku 1486 získává hrad Václav Šlik,
a to v léno od krále Vladislava Jagellonského. Následovali Erasmus a Pankrác
Šlik. Roku 1523 se ujímá majetků ostrovská větev Štěpánem Šlikem. Panství tehdy
zasahovalo až na Luby. Téhož roku od Volfa z Hartenbergu, držícího tehdy nedaleké Boučí, získává horní desátek za 270 zlatých a roku 1528 je založena v novém
městečku Oloví první horní kniha. Pro výběr daní zakládá Šlik i urbáře. Záměr je
navázat celé území na Jáchymovsko, kde je rozvoj těžby stříbra po roce 1516 obrovský. Olověné rudy z Hartenbergu se používaly na tavení stříbra v Jáchymově.
Hrad a celé panství zažívá v této době neobyčejný rozmach.
Štěpán Šlik však brzy padl v těžké bitvě proti Turkům u Moháče po boku svého
přítele krále Ludvíka Jagellonského, posledního z polského královského rodu. Za
českého krále byl následně zvolen Ferdinand I a na Hartenbergu od roku 1526
vládne Štěpánův bratr Jeroným Šlik, který později připojuje k panství i Loketsko.
Oddělena po roce 1533 zůstává pouze sokolovská větev Šliků, vedoucí s Jeronýmem spory o práva pastvy a lovů.
Nový král žárlí na bohatství a práva Šliků a nařizuje proces k dodržování svých
regálních (královských) práv. Výsledek byl vyhlášen po třech letech v roce 1545 a
Šlikové byli zbaveni práv k dolům ve prospěch krále. V letech 1546 - 1547 se proti
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Habsburkům a hamižnému králi Ferdinandu I bouří další šlechtici. Čeští šlechtici ve
válce Šmalkaldské podporují německá protestantská knížata a Jeroným Šlik otvírá
Loket Sasům. Přepočítal se však a král město i hrad Loket získává brzy zpět.

Roku 1547 je Jeroným nucen za svou zradu králi vydat i panství Hartenberg, s
ním i Krajkovou, Čistou, Anenskou ves, Dolinu, Hory, Hrádek, Květnou, Luh, Markvarec, dále panství Luby, Kraslice a Kynšperk. Konfiskován je mu i samotný Jáchymov. Směnou získal pouze panství Krasíkov. Moc Šliků, jejich těžební a mincovní
práva tímto aktem definitivně končí a velkou byrokratickou reformou se posiluje
královská moc na úkor i ostatních, do té doby všemocných stavů. Rod Šliků v českých dějinách zůstává jako zakladatel světoznámého Jáchymova nevymazatelný.
Jejich tolar je i otcem amerického dolaru a Hartenberg za jejich vlády dosáhl velkého rozkvětu a důležitost a stal se největším hradem v Krušných horách.
Pokračování příště.

Z archivu hradu
Hartenberg připravil
Bedřich Loos
a Martina Vavřínová
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