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Upozornění

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Svoz odpadu
Dne 2. 7. 2018 proběhne svoz velkoobjemového odpadu a elektroodpadu. Žádáme občany, aby do 7:00 h.
připravili odpad k odvozu před plot.
Nákupní turistika
Občané obce mohou i v průběhu
léta využívat nákupní turistiky, a to ve
dnech 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10.
8., 24. 8., 7 .9. Autobus odjíždí od statku v Hřebenech v 9:15 h, od obecního
úřadu v 9:20 h, z Radvanova z návsi v
9:25 h.
Senior pas v Karlovarském kraji
Občané nad 55 let mohou požádat
o vydání bezplatné slevové karty. Na
kartu lze získat slevy u poskytovatelů,
jejichž okruh se neustále rozšiřuje.
Veškeré informace najdete na webových stránkách Karlovarského kraje. V
případě zájmu Vám na úřadě podáme
více informací a pomůžeme slevovou
kartu získat.
Permoníček
Městský dům kultury Sokolov připravil na léto pro děti akci „Po stopách
Permoníčka“. Děti se mohou zábavnou
formou seznámit na 13 zastávkách s
hornickou historií Sokolovska a získat
zajímavé ceny. Bližší informace poskytneme na OÚ, kde si můžete vyzvednout Permoníčkův zápisníček.
Sportovní náčiní k zapůjčení
Připomínáme možnost využití zápůjčky sportovní náčiní. K dispozici na
OÚ – pálky na stolní tenis, míče, badminton…
PROSBA NA ZÁVĚR
Od ÚP máme v současné době
pouze 2 zaměstnance. Údržba obce
bude složitější. Prosíme občany, pokud je to v jejich silách, aby udržovali
prostranství okolo svých nemovitostí.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI!

Z 36. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
- k výběru nejvhodnějšího poskytovatele služby „mobilní rozhlas“,
- k podepsání partnerských smluv souvisejících s žádostí o dotaci na komunitní centrum
- podepsáním smluv o spolupráci v odpadovém hospodářství mezi obcí
Josefov a obcí Krajková a mezi obcí
Josefov a městysem Svatava,
- podáním žádosti na Pozemkový úřad
ČR o provedení úpravy cesty mezi
Josefovem a Luhem nad Svatavou,
- podáním žádosti o dotaci na výstavbu
komunitního centra,
- podáním žádosti Karlovarskému kraji
o dotaci na veřejné osvětlení a na
rekonstrukci cesty Radvanov,
- podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Josefov - Radvanov
 Byla řešena otázka poplatků ze vstupného podle OZV č. 3/2011.
Z 37. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo projednalo informaci o
riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení
nevládní novely zákona o odpadech.
 Přítomní byli seznámeni s rezignací
dvou členek kulturního výboru, zastupitelstvo kulturní výbor zrušilo a jeho pravomoce předalo místostarostce obce.
 Zastupitelstvo projednalo zajištění akce
„Stavění a kácení májky“, schválilo zveřejnění nabídky na prodej stavební
buňky, schválilo vyvěšení záměru na
prodej pozemku p.č. 856 a p.č. 192,
schválilo snížení ceny budovy nádraží
včetně pozemku na 400.000 Kč a
schválilo vypsání výběrového řízení na
projektovou dokumentaci na odkanalizování v Josefově a v části Radvanova.
(E)
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Veřejné osvětlení

STAROSTA INFORMUJE

Vzhledem k již vysvíceným lampám a neustálým poruchám veřejného
osvětlení jsme požádali o dotaci na
jeho rekonstrukci. Ze získané dotace
od ministerstva průmyslu ve výši
600.000 Kč budou českým výrobcem
JIPOL vyměněny lampy za úsporné LED lampy. Zároveň bude nově instalováno dalších 28 lamp v různých
částech obce Josefov tak, aby byly osvětleny všechny komunikace a
křižovatky. Z další dotace ve výši
202.000 Kč, získané od Karlovarského
kraje, budou vyměněny u lamp výložníky a nataženo nové elektrické vedení. Od nového veřejného osvětlení očekáváme úsporu el. energie a
hlavně úsporu za opravy starého veřejného osvětlení. Firma Hüttner, která
vyhrála výběrové řízení, přislíbila instalaci během prázdnin, nejpozději však
do 30. 9.

Úspěšné žádosti o dotace
Vážení spoluobčané, jsem rád, že
Vás na následujících řádcích mohu
stručně informovat o získaných dotacích. Málokdo si asi umí představit,
kolik práce, času, energie, popsaného
papíru, vyplněných formulářů a různých
jednání za každou dotací stojí . Proto vysoce oceňuji, že s vedením
obce aktivně spolupracují osadní výbory, spolky Hartenberg, z. s. , Dámský
klub Josefka, z. s. a řada občanů. I
přes negativní postoj některých zastupitelů, ostatních spolků v obci a některých sousedních obcí tak jsou a budou vidět výsledky společné práce. Děkuji všem, kteří pochopili, že neustálé stížnosti, povolávání nejrůznějších kontrol, házení klacků pod nohy a
okopávání kotníků nikomu neprospěje,
a že zejména malé obce a lidé v nich
musí držet pohromadě.

Elektromobil
Obecní traktor zatím bez úspěchu
opravují v Servisu zemědělské techniky
v Kynšperku. Na základě prohlášení
pracovníků servisu již náš traktor neprojde technickou kontrolou. Na traktory není vypsána žádná dotace a
v budoucnu, dle vyjádření úředníků, ani
nebude. Proto jsme uvažovali o možnosti koupě malého nákladního elektrovozidla. Zastupitelé měli možnost vyzkoušet si v Sokolově jízdu elektrovozidlem po komunikaci i v terénu. Obecní
traktor je sice v Josefově součástí koloritu, ale nevykonáváme zemědělskou
činnost a traktor v podstatě nepotřebujeme. V obci jsou zpevněné komunikace a pro naše potřeby bude stačit vozidlo s valníkem na převoz sekaček, křovinořezů, odpadů a jiných materiálů.

Dětská hřiště v osadách
Zejména díky aktivitě osadních výborů a občanů z místních částí Luh nad
Svatavou, Hřebeny a Radvanov jsme
společně připravili projekt na výstavbu
tří menších hřišť v těchto částech obce.
Plánované náklady na výstavbu hřišť
činí celkem 600 000 Kč, z toho poskytnutá dotace činí 400.000 Kč. Z okresu
Sokolov byly vybrány k financování
pouze dva projekty, o to víc nás těší,
že jedním z nich byl ten náš. Výběrové
řízení na celou zakázku vyhrála firma
TS Antoš a herní prvky v jednotlivých
osadách by měly být nainstalovány
nejpozději do konce září. Věříme, že
veškeré práce budou probíhat dle harmonogramu a hřiště slavnostně otevřeme co nejdříve.
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prostoru
pro
setkávání
bude vybudováno několik tůněk, sloužících k odvodnění zamokřeného území.
Bude odkloněn odvodňovací kanál,
zamokřující dnes soukromé pozemky.
Kanál může mít podobu potůčku, po
okrajích osázeného vhodnou květenou.
Součástí projektu je i vybudování suchých poldrů, s cílem zastavit masu
vody v době přívalových dešťů a zamezení povodní, které již několikrát napáchaly hmotné škody na majetku občanů. Úpravy prostoru budou probíhat
v etapách, podle úspěšnosti při získávání dotací. O dotaci ve výši 100 % na
první část - výstavbu tůněk, osazení
rostlin a dřevin - budeme žádat v měsíci červenci.

Na nákup elektromobilu jsme dostali
dotaci 600.000 Kč od ministerstva životního prostředí. Obec ušetří na provozních nákladech, neboť vozidlo bude
jezdit za cca 40 haléřů na km, i na
opravách, které významně zatěžovaly
obecní rozpočet.

Komunitní centrum
Žádost na spolufinancování výstavby komunitního centra jsme podali přes
akční skupinu MAS. Žádost prošla
dvoukolovým posouzením a byla doporučena Ministerstvu pro místní rozvoj
ke schválení. Obec žádala o částku 5
mil Kč. V případě schválení žádosti
bude v letošním roce provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a příští rok bychom se mohli dočkat nového
komunitního centra, tedy prostor pro
spolkovou činnost obce a knihovnu.
V uvolněných prostorech OÚ by mohla
vzniknout například malá prodejna,
provozovaná obcí nebo jiným nájemcem. Díky tomu by tak obec vyřešila
jednu ze základních potřeb obyvatel,
lidé by si mohli nakoupit a zároveň se
potkávat třeba na dobré kávě. Je škoda, že potřebu vybudování komunitního
centra nepochopily všechny spolky
v obci, a při podání žádosti nám situaci
zkomplikovaly. Naštěstí smlouvy o spolupráci podepsaly také spolky působící
mimo obec, kterým tak děkujeme. Děkujeme také spolku Hartenberg, z.s.,
Dámský klub Josefky, z. s a všem okolním obcím, které výstavbu podpořily.

Nadace Via – „Místo, kde žijeme“
Komunitní projekt „Místo, kde žijeme“ je trochu jiným typem dotace.
Hlavním cílem není něco vybudovat,
ale v rámci společného komunitního
plánování a budování spojit občany.
Od začátku mohl být tak každý
z místních při rozhodování o změně a
využitelnosti místa za obecním úřadem. Výsledek stojí zejména
díky realizačnímu týmu za to. Vznikne
nový areál pro odpočinek a místo pro
konání různých akcí. Jsme ve fázi rozpočtování a projektování, realizace bude probíhat v červenci až září. Každý
pak může dle svých možností pomáhat
a zanechat „svoji stopu“ v obci. Zároveň připravujeme k projektu veřejnou
sbírku. Všem aktivním lidem, kterým
není vzhled naší obce a život v ní lhostejný, děkujeme.

Tůňky a odvodňovací kanál za
úřadem
Prostor za obecním úřadem je postupně upravován, v současné době je
projektován nový areál za již vybudovaným dětským hřištěm. Projekční práce
se dokončují. Kromě níže zmíněného

Nadace ČEZ – „Knihovna - místo pro komunitní setkávání“
Z Nadace ČEZ jsme získali 20.000
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ním povolením byly ukončeny a nyní
jen očekáváme vypsání dotace na celkovou opravu. Z dotačního příspěvku
by měly být panely nahrazeny kamenem a měl by být vytvořen nový odtok,
který by zamezil zamokřování soukromých pozemků. Přilehlý lesík zaměstnanci již v předstihu upravili a vykáceli
náletové dřeviny dle pokynů lesního
odborníka p. Záruby.

Kč na dovybavení knihovny mobiliářem a deskovými hrami. Slavnostní
otevření nově vybavených prostor se
uskuteční 15. června 2018 od 17:00 h.
Návštěvníky čeká autogramiáda a autorské čtení spisovatelky z regionu,
paní Zuzany Onderové, autorky dětských knih Čaroděj, Johanka a dračí
vejce a Kdo zachrání Pižďucha (tuto
knihu naspala se svým synem, tanečníkem Honzou Onderem). Přijďte na
osobní setkání se spisovatelkou, zahrát
si nové hry, zasoutěžit…

Co ještě nového v obci
V Luhu nad Svatavou obec svépomocí buduje nová parkovací místa, aby
vozidla neparkovala na trávníku a nedocházelo k znečišťování komunikace. Dále se vybuduje nové stání pro
kontejnery a uvolní se tím prostor pro
vybudování dětského hřiště. Děkujeme
místním občanům a chatařům za aktivitu a pomoc v rámci akce ZZ.
K obecní kompostárně je budována
zpevněná cesta z panelů, za které děkujeme panu Ervínu Hauerovi. I za nepříznivého počasí tak bude možný odvoz bioodpadu bez znečištění komunikace.

Děkujeme
Nadaci ČEZ
za finanční
příspěvek!

Stromy, aleje
Od
Nadace
Partnerství
jsme získali tzv. Stromy svobody. U
příležitosti stého výročí ČR vysadíme
v každé části obce jeden strom. Požádali jsme také o grant na podzimní výsadbu aleje podél cesty v Radvanově.
Děkujeme panu Hoblovi za nápad a
projekt výsadby.

Poděkování
Děkujeme spolkům, osadním výborům a všem aktivním občanům za pomoc, např. při Pálení čarodějnic, Kácení máje, organizaci Dětského dne, Akce „ZZ“…. Zároveň děkujeme panu
Hauerovi za sponzorský dar 10.000 Kč
na akci MDŽ a Den dětí.

Projekt cyklostezky
V současné době jsou před dokončením práce na projektové dokumentaci cyklostezky mezi Sokolovem a Kraslicemi podél řeky Svatavy. Zadavatelem projektu je Svazek měst a obcí
Kraslicka a Mikroregion Sokolov – východ, projekt je podporován Karlovarským krajem. Po dokončení budou mít
lidé možnost využívat bezpečnou cestu
do Sokolova, do Kraslic, popř. až do
Německa.

DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ
PRÁZDNINY A DOSPĚLÝM POHODOVOU DOVOLENOU!
Jan Onak, starosta

Rybníček Josefov
Projekční práce společně se staveb6

Dětský den
S mírným předstihem proti obvyklému termínu se poslední květnovou neděli konal v naší obci letošní Dětský den. Pro malé i větší
děti byl připraven kolotoč, skákací hrad a 12 stanovišť se soutěžemi - např. chůze na chůdách,
shazování plyšáků se zavázanýma očima (rozdán byl pytel plyšáků), jízda na koni, skládání kostek, zatloukání hřebíků aj. Po
splnění soutěžních úkolů obdržely všechny děti za odměnu balíček s drobnými
hračkami, psacími potřebami a sladkostmi. Celkem jsme vydali 94 balíčků, a to
nejen dětem z našich obcí, ale také dětem z Krajkové, Lokte, Boučí, Jenišova atd...
Zajištěno bylo i drobné občerstvení – pro děti limonáda zdarma, k jídlu pro všechny
přítomné za symbolickou cenu párek v rohlíku. Kromě soutěží byl připraven i bohatý doprovodný program. Byli představeni koně z různých místních stájí, a poté, za
mohutného povzbuzování přítomných diváků, se soutěžilo v drezuře a parkuru.
Dětem se také přišli ukázat psovodi se svými psy - experty na canisterapii. Třešničkou na dortu a ukončením akce pak byla bohatá nadílka hasičské pěny, ve které si
děti pořádně zařádily.
Milé děti, jsme velmi rádi, že vás přišlo na náš Dětský den tolik a jsme potěšeni,
že podle ohlasů nejen vašich, ale i vašich rodičů jste si váš Dětský den pořádně
užily.
Závěrem bych chtěla jmenovitě poděkovat paní Vymazalové za perfektní organizaci závodů s koňmi, paní Pavlíčkové a její rodině za pomoc na stanovištích a
výborné domácí pečivo pro děti, panu Vondráčkovi za překrásné dary pro děti (byly
velmi rychle rozebrány), panu Hauerovi za štědrý finanční příspěvek a
v neposlední řadě hasičům, psovodům a všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli
tak krásný Dětský den
zorganizovat.
Děk uji
všem jménem hlavního
organizátora - Dámského
klubu Josefka a jménem
obce Josefov.
Katrin Brandner,
místostarostka a členka
Dámského klubu Josefka

Další fotografie z Dětského
dnu jsou na str.2
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PROJEKT ZA PODPORY NADACE VIA

II. setkání s občany

V sobotu 24. 3. 2018 odpoledne se v budově ObÚ v Josefově konalo 2. setkání
s občany k projektu Místo, kde žijeme. Všem zúčastněným patří velikánské díky
za společné plánování.
Připomínky, změny a nápady, které tentokrát zazněly, architekti zpracují do
konečné verze projektu. Studie prostranství je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Pak už náš čeká práce a práce. Naplánujeme priority, kterými se budeme řídit v
jednotlivých etapách realizace a pak rovnýma nohama nejen do společných brigád,
ale třeba i do shánění dalších financí a podpory. Ráda bych poděkovala členům
týmu a panu architektovi Ing. Dufkovi za skvělou prezentaci, oběma architektům za
jejich práci i Zuzce - mentorce - vrchní rádkyni, která narychlo zastoupila chřipkově
indisponovanou Kristýnu. Dobroty na stůl napekla paní Soukupová, členka spolku
Tradiční Venkov a paní Pavlíčková připravila ukázkové jednohubky. O fotodokumentaci se opět postaral David Pavlíček. Děti skvěle zabavila paní Sedláková.
Letitá tradice josefovské kultury se o kousek posílila a doufáme, že přitáhne v
budoucnu i další lidi a také třeba zaujme novější obyvatele Josefova. Můžeme se
těšit na zcela nové a nápadité prvky, které nahrávají ještě větší kreativitě
při pořádání různých akcí. Na své si přijdou i děti nebo starší občané. Určitě velké
plus je v citu architektů, kteří zapracovali maximální množství přírodního vybavení,
které bude dobře korespondovat s venkovským stylem.
Martina Vavřínová, předseda realizačního týmu
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28. 4. 2018 se členky realizačního
týmu Martina Vavřínová a Ivana Černíková vydaly na přátelskou návštěvu
realizačního týmu projektu Nadace Via
do Krásna. Místní spolek ,,Mladí občané´´, ve spolupráci s obcí pracují na
vytvoření společného místa setkávání
v krásném parku za kostelem.
Byla domluvena společná brigáda a
společná závěrečná oslava.

Prostor pro pořádání kulturních akcí
Jménem realizačního týmu „Místo kde žijeme“ děkuji všem občanům, kteří se
účastnili schůzek týkajících se projektu na zkulturnění veřejného prostranství v obci
Josefov. Díky Vaší aktivitě, představám a návrhům vidíme, že naše práce není
zbytečná, že i Vy občané chcete vylepšit veřejné prostranství pro konání kulturních
akcí. Posíleni Vaší spoluprací jsme tedy začali pomalu získávat peníze na realizaci
Vašich představ.
Na kulturní akci „Pálení čarodějnic“
měl realizační tým svůj stánek. Občanům, kteří měli zájem, jsme na místě
vysvětlili a předložili studii, jak by měl
veřejný prostor vypadat a do čeho
budou získané finanční prostředky
investovány. Na zkoušku jsme realizovali prodej různého zboží, podařilo
se nám „vydělat“ pro naši společnou
věc 4 896 korun, tyto prostředky vložíme do rozpočtu projektu. Všem,
kteří si u nás něco zakoupili, děkujeme. Rovněž děkujeme sponzorům,
kteří poskytli své výrobky k prodeji.
Zveme Vás na další kulturní akci „Hradní slavnosti“, na které znovu naleznete
stánek realizačního týmu „Místo kde žijeme“.
V následujících měsících můžete na projekt přispět také v rámci vyhlášené veřejné sbírky. Bude si možné zakoupit různé, velmi často ručně vyráběné drobnosti,
upomínkové předměty, vstupenky na hrad Hartenberg, případně darovací poukázky a podpořit touto cestou náš společný cíl. Zároveň chceme požádat všechny
obyvatele, kteří by chtěli přispět a mohli darovat nějaké výrobky k prodeji, aby se
obrátili na paní Ivanu Černíkovou, na mojí osobu, a nebo na OÚ Josefov.
Děkujeme všem za spolupráci
Katrin Brandner, členka realizačního týmu
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ DĚNÍ V OBCI
Memoriál Heinze Strunze
V sobotu 10. března 2018 se v zasedací místnosti obecního úřadu konala tradiční akce - turnaj v Lóře. Za přítomnosti iniciátora pana Karla Boldiše a členů rodiny pana Heinze Strunze byl turnaj letos uspořádán jako memoriál na počest našeho občana a bývalého starosty.
Celodenní akci si nakonec užívalo dvanáct hráčů z Josefova, Oloví a Dolního
Rychnova. Sedm a půl hodiny trvalo, než byl znám vítěz. Tím se stal Jan Branza z
Oloví, nejlepší ženou byla Katrin Brandner z Josefova (celkově čtvrtá). Vítěz získal
na rok putovní pohár, který bude muset příští rok obhajovat.
Vydařenou akci pořádal spolek Sport Josefov.
Text a foto Václav Mikeš

Modrý Werth 2018
Dne 7. dubna uspořádal spolek Sport
Josefov 1. ročník přespolního běhu Modrý
Werth. Byla připravena trať pro běžce,
chodce a pejskaře, i běhy pro děti. Vyšlo i
krásné jarní počasí.
Lesní běh na 5 km nakonec přilákal
jen čtyři běžce - vesměs přespolní. Běžci
si pochvalovali krásnou trať, ocenili místní
kopečky a již tradiční štrůdl. Vítěz dosáhl
výborného času pod 30 minut.
Místní si cestu nenašli, je to škoda.
Text a foto Václav Mikeš
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Masopust 2018
V sobotu 10. února
prošel všemi částmi obce
tradiční Masopustní průvod. Celkem se zúčastnilo 20 masek a cca 15
„civilů“. Další občané se
připojili na jednotlivých
zastaveních. Účastníci
opět využili k přejezdu z
Luhu do Hřebenů vlak.
Čtyři hodiny trvající průvod skončil v Josefově s
příchodem tmy.
V nabídce bylo občerstvení s koblížky,
škvarkovou pomazánkou a domácím chlebem, doplněné svařeným vínem a horkým čajem s citronem.
Úspěšnou akci pořádal spolek Tradiční venkov.
Text a foto Václav Mikeš

10. výročí vysvěcení kapličky sv. Josefa
V pondělí 19. března v podvečer se sešlo cca 25 občanů u kapličky sv. Josefa v
Josefově u příležitosti 10. výročí vysvěcení. Vzpomínali na dobu před deseti lety a
na problémy s zajištěním financí na obnovení původní kapličky. Od myšlenky do
ukončení stavby uběhly dva roky a 19. 3. 2008 kapličku vysvětil páter Josef.
U kapličky se sešli i místní
Josefové a převzali přání
a dárek k svátku.
Stejného dne před deseti
lety byla vysvěcena i kaplička sv. Huberta ve Hřebenech.
Akci pořádal a
občerstvení zajistil spolek
Tradiční venkov.

Text a foto Václav Mikeš
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Dětský karneval a Mrazík
V neděli 8. dubna se na josefovské návsi uskutečnilo představení
moderní pohádky. Podle scénáře
pana Tomáše Gajdy nastudoval
soubor Kroupata adaptací známého
filmu Mrazík. Před čtyřicítkou diváků, kteří se evidentně dobře bavili,
se rozvinul příběh o pýše a hlouposti. Jak už to v pohádkách bývá,
nakonec poctivost a dobro zvítězilo
a zlo bylo potrestáno. Více jak hodinové představení bylo po zásluze
oceněno bouřlivým potleskem. Pro
děti pak byl v prostorách obecního úřadu připraven Dětský karneval. Děti a přítomní rodiče se bavili soutěžemi a tancem, využili připraveného občerstvení od členů
spolku a rodičů.
Akci pořádal spolek Tradiční venkov s materiální podporou obce Josefov.
Foto Václav Mikeš, text Danuše Suchánková

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna začalo na nádvoří hradu Hartenberg čarodějné odpoledne
připravenou scénkou, ve které tentokrát sehrály velkou roli hříchy - pýcha, závist,
smilstvo, obžerství, lenost, hněv a lakota. Ty byly neprávem přisouzeny nebohé
přadlence pracující na zámku. Za přítomnosti všech zúčastněných byla tedy převezena k soudu na josefovskou náves. Zde se však potvrdilo, že hříchy jí přisuzované patří ve skutečnosti hraběnce. Proto byly místním soudcem odsouzeny a za
pomoci katů upáleny samotné hříchy. Přadlenka tak byla osvobozena. Na návsi
očištěné od hříchů pak pokračovala tradiční zábava. Diváci ocenili čarodějnické
masky, vystoupení skupiny Kroupata a tanec s hudbou v podání perfektní skupiny
HOW-WADA. Všichni účastníci se dobře bavili až do pozdní noci.
Akci pořádal spolek Tradiční venkov ve spolupráci se spolky Dámský klub Josefka a Hartenberg, za materiální a finanční podpory obce Josefov.

Foto
Václav Mikeš
text
Danuše
Suchánková
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Výlet do plzeňské
ZOO
Dne 19. května uspořádal spolek Tradiční venkov
autobusový výlet do plzeňské zoologické zahrady. Zúčastnilo se ho 37 občanů
převážně z obce Josefov.
Čekalo nás krásné
počasí, perfektní služby pana Bílého, rozkvetlá botanická a zoologická zahrada.
Slunečný den vylákal zvířata a bylo je možné pozorovat v pohybu - především velká africká zvířata, nádherné žirafy, zebry a antilopy a od únorové návštěvy se z
malého lvíčka už stává pořádná kočka. ZOO chová téměř 9 tisíc kusů zvířat, které
lze vidět. Ti co využili možnosti návštěvy DINO Parku, nelitovali.
Všichni si výlet užili a neradi se vraceli do deštivého podvečera.
Foto Václav Mikeš a text Danuše Suchánková

Z Luhu nad Svatavou
V srpnu loňského roku požádala obec správce drah o
opravu vlakové zastávky v Luhu nad Svatavou. Zastávka
je umístěna pod úrovní terénu a po dešti v ní zůstávala
voda a naplavené nečistoty. Začátkem roku proběhly
úpravy přilehlých pozemků a dnes již máme opravenou
zastávku. Novou zpevněnou plochou s odvodňovacím
kanálkem před zastávkou by měl být zajištěn odtok přívalových srážek.
Dne 5. 5. 2018 proběhla v Luhu nad Svatavou “Akce ZZ” - dobrovolná brigáda
občanů. Zúčastnili se trvale bydlící i chataři, starosta a místostarostka obce. V
tento den se nám podařilo vyčistit strouhy, napojit odtok do drenážní hadice a
strouhu zasypat. Pozemky tak budou bezpečné i pro hrající si děti.
Počasí nám přálo a opečené špekáčky na závěr chutnaly.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a obecnímu úřadu za svačinu.
Ivana Černíková, předseda Osadního výboru Luh nad Svatavou
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HARTENBERG
O Písnicích
Když bylo v roce 1547 Hartenberské panství
zkonfiskováno Jeronýmu Šlikovi králem Ferdinandem I, připojilo se celé k Loketskému kraji. V prosinci 1551 jej král Ferdinand I zastavil
i s Kynšperkem, Luby a Loktem českému nejvyššímu kancléři Jindřichu IV z Plavna, míšenskému purkrabímu a pánovi na Andělské Hoře, za půjčku 24.000 tolarů. V roce
1558 definitivně Ferdinand I odděluje od panství Hartenberg doly v Oloví. Roku
1592 byl král opět nucen hrad zastavit po dobu 30 let městu Loket. Po uplynutí zástavní doby vydal císař Rudolf II pokyn k rozprodávání panství na Loketsku,
z důvodu vysokých nákladů na válčení s Turky.
V roce 1597 tedy získává Hartenberg prokurátor a místokancléř český Jindřich
z Písnice, vnuk slavného Jana Domináčka z Písnice, učitele Ludvíka Jagellonského. Své nově nabyté panství se Písnicové snažili rozšířit. O pár let později dokoupili město Luby, Vackov a Suchou. Výnos panství zvyšovali budováním železných
hamrů a dodávkami hartenberské hlíny sokolovským hrnčířům. Syn Jindřicha Jan
se stal roku 1617 sudím v Lokti. Byl přísným katolíkem a přítelem Albrechta
z Valdštejna, poté se stal krajským hejtmanem. V roce 1643 dědí panství syn
Adam Jindřich Karel z Písnice, rovněž pozdější hejtman Loketska. Po jeho smrti
získává majetek syn Leopold, který však záhy umírá a panství přechází na jeho
bratra Julia Jindřicha.
17. století na Hartenbergu však nebylo moc klidné. V roce 1621 se na hradě
usídlila vojska hraběte Mansfelda, který přišel na rozkaz Fridricha Falckého. Bavoři
hrad dobili a vyplenili. V roce 1668 hrad zcela vyhořel a jeho obnovení trvalo 20 let,
do roku 1688.
V 17. století také vznikala ves Hřebeny (Hartenberg). Hospodářský dvůr u hradu (dnešní Cikánský dvůr) je zmiňován již roku 1547. Za růstu písnicovského podnikání byl v roce 1603 založen pivovar, který byl nevítanou konkurencí měšťanů
z Lokte, a pivo se zde vařilo ještě do roku 1947. V roce 1680 k těmto objektům založila vrchnost v údolí Svatavy papírnu. V polovině 18. století zde existovala také
hospoda, mlýn a panská obora. Roku 1739 přenechal panství hrabě Julius Hartenberg své neteři Marii Josefě hraběnce z Bredova a sám vstoupil do kláštera
v Chebu jako prostý mnich, kde roku 1773 jako poslední svého rodu zemřel. Marie
Josefa poslední z rodu žen Písniců roku 1791 umírá a předává panství své dceři
Marii Anně, manželce Leopolda Auesperga.
Za Písniců se z hradu postupně stává zámek a zažívá jak pády, tak vzmachy.
Příště si budete moci přečíst o tom, co si o Hartenbergu při návštěvách napsal
J.W.Goethe a jak se zde žilo za Auespergů v 18.-19. století.
Martina Vavřínová,z archivu hradu
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