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Vážení spoluobčané,

Dále je přílohou pravidel souhlas, který je potřeba v případě zveřejnění osobních údajů, například ve zveřejněné gratulaci apod.
Celé znění pravidel, včetně formulářů naleznete
na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.
Samotné formuláře jsou pak k dispozici na
obecním úřadě, popř. je možné si je vyžádat
v elektronické podobě na e-mailu:
josefovske.listy@seznam.cz.
Ivana Černíková, editor

Změna telefonního čísla Městského
úřadu Sokolov na 354 228 ...
Z důvodu přechodu na novou telefonní
ústřednu bude do konce roku 2017 docházet
k postupnému přečíslování pevných telefonních linek pracovníků Městského úřadu Sokolov.
Stávající telefonní čísla 359 808 … budou
nahrazena novými, a to 354 228 … s tím, že
koncové trojčíslí stanic zůstane nezměněno.
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STAROSTA INFORMUJE
výši 6 mil. S občany budeme diskutovat
konkrétní podobu centra (vzhled budovy a uspořádání místností).

Aktuální informace o činnosti
zastupitelů
Snažíme se zajistit lepší dostupnost poštovních služeb. Žádost o
otevření pobočky pošty v naší obci v
rámci projektu Pošta Partner vedení
České pošty, s. p. zamítlo. Proti rozhodnutí jsme se odvolali, i proto, že
Česká pošta se v médiích chlubí otevíráním pošt v malých obcích. Závažným
argumentem v odvolání je i velmi špatná dostupnost pošty v Habartově.

Protože někteří majitelé nemovitostí
nedali souhlas s výstavbou vodovodních přípojek na jejich pozemcích, zastupitelé rozhodli o oddělení výstavby
chodníku od vybudování inženýrských
sítí. Vybudování chodníku je naší prioritou.
V nejbližší době budeme žádat také
o dotace na dětské prvky v jednotlivých
částech obce, na místa pasivního odpočinku, budování tůněk a na revitalizaci rybníčku v centrální části obce.

Snažíme se zlepšit dopravní dostupnost obce. Vedení Autobusy KV, a.
s. jsme požádali o navýšení počtu spojů do obce. Byly předány požadavky
občanů z Luhu nad Svatavou a
z Radvanova a požadavek rodičů školáků na změnu času odjezdu školního
autobusu do Krajkové, aby děti nemusely čekat dlouho na otevření školy.

Informace k zastávkám rekapitulace
Níže uvedená tvrzení lze doložit na
požádání písemnou dokumentací, vše
je k dispozici na obci.

V současnosti jsou ve finále projektové práce na vybudování sběrného
dvora. Sběrný dvůr by poskytoval zázemí pro zaměstnance, vyřešil by také
problém s černou stavbou garáže pro
traktor. Stavbu nelze legalizovat, je
postavena na přivaděči vodovodního
řadu pro obec Josefov.

Při změně starosty byl předávacím
protokolem předán úřad s dokumentací
paní starostkou. V tomto protokolu bylo
k zastávkám uvedeno, že zastávky stačí jen vyúčtovat.
1) Zastávka u OÚ: čekárnu jsme
osadili okamžitě po dodání zastávek
(objednaných starostkou v dubnu). Museli jsme zajistit jeřáb na složení. Při
jednání s Autobusy KV, p. o. jsme zjistili, že s nimi dosud nikdo o přesunu
zastávky nejednal. Dále bylo potřeba
požádat o vyjádření k přemístění zastávky Policii ČR, které nebylo zajištěno. Musel být vyrozuměn koordinátor
integrovaného dopravního systému pro
Karlovarský kraj. Proto trvalo zprovoznění tak dlouho. Z uvedených důvodů
byla zastávka zprovozněna až 18. 9.,
řešení je však zatím pouze provizorní.

Byla dokončena analýza odpadového hospodářství. Komise vybrala
variantu - poplatek za svoz odpadu na
nemovitost, ne na občana (jako dosud).
Konečná výše poplatku bude záviset
na zvolené četnosti vývozu odpadu (1x
týdně, 1x 14 dní….).
Připravujeme komunitní centrum.
Zájemci z řad zastupitelů navštívili komunitní centra v okolí, získali jsme informace o investičních a provozních
nákladech. Budeme žádat o dotaci ve
3

čet dodatečně předložený bývalou starostkou na zasedání již uváděl o trochu
vyšší částku, cca 540.000 Kč. Podle
dodaných materiálů (projektů a žádostí
majitelů, PČR…) by vybudování 4 zastávek (s pátou se nedá kvůli nutným
souhlasům majitelů již počítat) stálo
přes 2.000.000 Kč. Pod zastávkou
v Hřebenech je navíc vodovod.

PČR vyžaduje další úpravy
v rozsahu nástupiště, osazení značek… cca za 500.000 Kč.
2) Zastávka v obci vedle
hospody: Bylo odvezeno zastřešení,
rozebrán podklad. Nebyl zajištěný nezbytný písemný souhlas majitelů okolních pozemků, vyjádření PČR, ani vyjádření stavebního úřadu MěÚ Sokolov. Dle projektu (zadaného pí starostkou za cenu cca 19.000 Kč) dodaného
až koncem června je nutné stavební
povolení či stavební souhlas. Projekt
zahrnuje opěrnou zídku, oplocení, vyvýšené nástupiště 20 m. Zástupce majitele pozemku (KSÚS) vyžaduje odvodnění zastávky a výstavbu odbornou
firmou. Náklady jsou vyčísleny na
500.000
Kč,
zprovoznění
v nedohlednu. Je nutné změnit projekt
podle požadavku KK, pak získat všechny souhlasy a zajistit vybudování.
V tomto roce není možné vše stihnout.
Obec provizorně ukotví čekárnu zastávky.

Kvůli cestujícím dokončíme přes
veškeré komplikace aspoň některé zastávky provizorně. Kvůli nám všem se
pokusíme minimalizovat škody. Dobudování dle projektů si nemůžeme
v současné době z finančních důvodů
dovolit. Další stavební práce budeme
realizovat z projektu chodník, z kterého
měly být zastávky původně vystavěné
celé.
Jan Onak, starosta

Kulturní akce obce Josefov
7. 10. 2017
Hartenberské strašení

Cena těchto dvou zastávek
s dopravou (bez stavebních úprav) činila 209.000 Kč, jeřáb 6.000 Kč.

říjen
Svatohubertská jízda
30. 10. 2017
Halloween

3) Ostatní zastávky mimo centrum obce: projekt jsme obdrželi od
paní Suchánkové začátkem září. Dle
slov projektanta byl k dispozici od začátku srpna. Dle projektu by vybudování místa pod každou zastávku stálo cca
500.000 Kč. Projekt počítá s nástupištěm, ostrůvkem se zastávkou a odvodněním u každé zastávky. To si obec
nemůže dovolit. Výdaje za nevyužitelný
projekt ve výši cca 58.000 Kč jsou další
vyhozené peníze.

26. 11. 2017
Rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. 2017
Mikulášská jízda
prosinec
Vypouštění balónků
9. 12. 2017
Posezení s důchodci

V současné době nelze celkové
náklady na zastávky spočítat. Původní rozpočet na 5 zastávek byl dle bývalého zastupitelstva 340.000 Kč. Rozpo-

Program je pouze orientační.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Svoz velkoobjemového
odpadu

Z 31. zasedání zastupitelstva obce:
 Předseda kontrolního výboru Ing. Mikeš a předseda finančního výboru p.
Szabo přednesli zprávy svých výborů.
 Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků mezi obcí Josefov a p. Mičulkem.
 Zastupitelstvo schválilo kompetence
starostovi obce k provádění rozpočtových opatření v takovém rozsahu, aby
nebyl narušen chod obce a nevznikly
obci žádné škody.
 Předsedající, pan starosta, předložil
záměr prodat v budoucnu obecní pozemky v Radvanově a přilákat tím nové
obyvatele.Zastupitelstvem byl pověřen
k oslovení projektanta.
 Byla schválena nová Pravidla pro blahopřání a nová Pravidla pro vydávání
Josefovských listů.
 Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen k zveřejnění záměru pachtu pro
obec nepotřebných pozemků.
 Starosta seznámil přítomné s rozpracovaností žádostí o dotace na projekty
„Zvelebení veřejného prostranství“,
„Výstavba dětských prvků v částech
Hřebeny, Luh nad Svatavou a Radvanov“, „Veřejné osvětlení“, „Chodník a
inženýrské sítě v obci Josefov“,
„Oprava komunikace“, „Rybníček Josefov“, „Výstavba tůněk v Parku novorozenců“, „Sběrný dvůr“, „Sportovní areál
Josefov“, „Komunitní centrum“,
„Stromořadí směr Josefov - Hřebeny“ a
„Povodňový plán“.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2017, kterým se zapojuje
přebytek ve výši 1.413.610 Kč do rezerv na nepředvídatelné výdaje.
 Byl projednán aktuální stav výstavby
zastávek.
 Byly podány informace o dalších činnostech zastupitelů a zprávy osadních
výborů.

Oznamujeme všem občanům,
že v pondělí 09. 10. 2017 se
uskuteční svoz velkoobjemového
odpadu.
Odpad umístěte před uvedeným
termínem svozu před svůj plot
u komunikace tak, aby nebyl
omezen průjezd vozidel. Zaměstnanci obce odpad odvezou
do sběrného dvora.

Svoz nebezpečného
odpadu
Oznamujeme všem občanům, že v
pátek dne 13. 10. 2017 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
a to na těchto místech:
Josefov - u zvonice
14.30 hod. - 15.00 hod.
Radvanov - na točně
15.05 hod. - 15.20 hod.
Luh nad Svatavou - u kontejnerů
15.25 hod. - 15.40 hod.
Hřebeny - u statku
15.45 hod. - 16.00 hod.
Mezi nebezpečné odpady patří
např. olověné akumulátory, oleje,
tuky, barvy, lepidla, kyseliny, odm aš ť o v ac í p ř í pr a vk y, f o tochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články suché i mokré,
z á ř i v k y, l e d n i c e , m ra zá k y,
televizory atd.

(E)
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Místo kde žijeme
Je jednoduché peníze utrácet, zvláště když nejsou vaše. Je jednoduché kritizovat. Je těžké peníze získat. Ještě těžší je naučit lidi spolu vycházet, respektovat se
a spolupracovat. A protože nám to v naší josefovské komunitě trochu „skřípe“, a
nechceme jenom nadávat, zapojili jsme se do programu Nadace Via, která má
s podporou komunitního života 20tileté zkušenosti.
Posláním této nadace je „otevírat cesty k umění žít spolu a darovat“. My jsme podali žádost o podporu
z programu „Místo, kde žijeme“, který pomáhá oživovat
život v obcích a utužovat vztahy mezi místními.
Nadace poskytuje pomoc finanční, odborné konzultace
a vzdělávání. Po vyhodnocení žádostí se obec dostala mezi 11 finalistů. Následného pohovoru s hodnotící komisí se účastnili členové realizačního týmu (J. Onak, K.
Bradner, R. Hethová), za osadní výbor pan Pavlíček, za Dámský klub Josefka, z. s.
paní Vachovcová, za zastupitele paní Hertlová. Po vyhodnocení všech finálových
pohovorů jsme získali jako jedna z 8 obcí grant.
Získání grantu je jen začátek dlouhé cesty ke změně. Čekají nás školení, diskuse s občany pod vedením zkušeného mentora z nadace a společná práce. Do
roka a do dne bychom se měli radovat z „našeho společného dílka“, např. zastřešení veřejného prostranství pro kulturní akce. Co budeme budovat, záleží na nás
všech. Na náš všech také záleží, jak se nám tu společně bude žít. Zapojení do programu je pokusem o zmírnění napětí, o nalezení společné řeči, o zlepšení vztahů
mezi lidmi.
Za realizační tým děkujeme všem, kteří nám s grantem pomohli, všem, kteří
v následující etapě pomohou a také všem, kteří se svých chováním snaží, aby se
zde žilo lépe.
Jan Onak, starosta

Slavnostní uvítání prvňáčků
Na 31. zasedání zastupitelstva obce Josefov, konaném dne 24. 8. 2017, na
kterém byla schválena nová Pravidla pro blahopřání, poskytování darů a oceňování občanů obce Josefov, kde přibylo také slavnostní přivítání našich prvňáčků.
V pátek dne 8. 9. 2017 se tedy uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ Josefov první
slavnostní uvítání prvňáčků našich obcí. V letošním roce nastupují do první třídy
základní školy celkem 4 děti, jeden chlapec z Luhu nad Svatavou, dva chlapci a
jedna dívka z Josefova.
Prvňáčci a jejich příbuzní byli vedením obce slavnostně uvítáni a poté si vyslechli krátký projev, do kterého se i sami děti zapojovaly tím, že odpovídaly na
dotazy 6

jak se jim zatím ve škole líbí, zda navštěvují zájmové kroužky apod. Poté prvňáčci
složili slavnostní slib, který zněl „MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE NAUČÍME. TO SLIBUJEME“ a připojili své podpisy včetně otisku svého palce do Pamětní knihy obce Josefov. Děti pak obdržely věcné dary ve formě školních potřeb,
poukázku na nákup školních potřeb ve výši 500,- Kč/os., pamětní list prvňáčka a
průkazku do knihovny Josefov, aby se jim lépe učilo. Nakonec budoucí školní úspěchy všichni přítomní řádně zapili dětským šampaňským.
Závěrem bychom rádi ještě jednou za obec Josefov všem našim prvňáčkům Vojtíškovi, Martínkovi, Marušce a Filípkovi popřáli samé jedničky, chápavé a schopné
učitele, mnoho kamarádů a zájmových kroužků, které je budou bavit, sílu zdolávat
překážky, ať s pomocí rodičů nebo sami. Přejeme vám, aby se vám dařilo vše, do
čeho se dáte a ve škole se vám moc líbilo. Věříme, že my tady na obecním úřadě na
vás uslyšíme stále jen chválu, jak máme v obci hodné, šikovné a chytré děti. A rodičům přejeme mnoho trpělivosti.
Věříme, že se toto
v naší obci historicky první slavnostní
uvítání prvňáčkům
líbilo a budeme se
těšit na opakování
této akce s novými
malými školáky v
příštím roce.
Katrin Brandner,
místostarostka
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Revize dětského hřiště
Rádi bychom, aby nám dětské hřiště v tomto dobrém stavu vydrželo co
nejdéle. Pro protažení a pobavení dospělých a mládeže, prosíme, využívejte
workoutové hřiště.

Dne 5. 9. 2017 proběhla revize dětských herních prvků v Josefově. Cena
roční revize včetně dopravy byla vyúčtována na částku 3 147,-Kč s DPH.
Drobné opravy, jako uvolněné
šroubky, madla aj. kontroluje a opravuje pravidelně dle pokynů technický pracovník obce paní Hrabáková. Revizí
bylo zjištěno, že je nutné lepší upevnění kolotoče, děti jej zřejmě začaly využívat dříve, než zatvrdl beton. Kotvící
prvky pro kolotoč obdržíme od firmy
Alestra zdarma, opravu provedou zdarma dle pokynů revizního technika pracovníci obce.

Katrin Brandner, místostarostka

Nákupní turistika
v říjnu - 13. a 27.
v listopadu - 10. a 24.
v prosinci - 8. a 22.

Revizní technik se podivoval nad
pěkným stavem našeho dětského hřiště.
Děkujeme našim dětem, za to, že
udržují na hřišti čistotu a záměrně je
nepoškozují. Apelujeme však na dospělé a ostatní náctileté: dětské hřiště
mohou využívat pouze děti do 12 let s
maximální váhou do 40 kg, prosíme o
dodržování provozního řádu hřiště.

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

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Josefovský táborák
Již se stává tradicí, že v červenci pořádá Dámský klub Josefka, z.s. ve spolupráci s obcí Josefov Josefovský táborák. Panovalo pěkné teplé počasí a od loňského roku byl Táborák vylepšen o bohatou tombolu, která měla velký úspěch. Bylo
možné vyhrát více než 180 cen.
Jako v předešlém roce Josefky připravily pěkné hry pro naše nejmenší. Děti
byly rozděleny do 3 družstev na červené, žluté a modré, nutno podotknout, že každé bojovalo za své družstvo s velkým úsilím. Za získané body obdrželo každé
z dětí balíček s dárky a vítězné družstvo vyhrálo ještě lístky do tomboly.
K poslechu a k tanci hrála naše známá a úžasná kapela Strejdové, která vytvářela svými písněmi příjemnou atmosféru. Občerstvení bylo zajištěno v hojné míře,
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jak buřty, které si každý účastník mohl
opéci, tak grilovaným masem a výběrem
z různých druhů nápojů.
Vzhledem k ohlasům a k množství návštěvníků, máme velkou radost, že akci lze
považovat za velmi zdařilou. Děkujeme
vám všem za návštěvu, rovněž děkujeme
Karlovarské Becherovce za sponzorské
dary.
Katrin Brandner
členka Dámského klubu Josefka z.s
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Sportovní odpoledne v Radvanově
Jako každý rok, tak i ten letošní se v Radvanově pyšnil sportovními víkendy.
Radvanovské rodiny, ale i rodiny pozvané se zde účastní sportovních víkendů. Tyto
víkendy se konají po celé léto v době, kdy je počasí příznivě nakloněno sportovním
aktivitám. Zahrát si může každý, kdo má v Radvanově zájem si zasportovat. Družstva soutěží v několika disciplínách, jimiž jsou: ringo, ping pong, petangue a discgolf.
Osadní výbor v Radvanově přišel s návrhem – uskutečnit v příštím roce mezi
všemi našemi osadami turnaj v ping pongu. Ping pongový stůl je možné využít v
Josefově a v Radvanově, osadní výbor v Luhu nad Svatavou prozatím také ústně
požádal vedení obce o zakoupení ping pongového stolu. Podaří-li se nám vzhledem
k projektům, které máme v plánu uskutečnit v příštím roce, ušetřit nějaké finance,
jistě jeden ping pongový stůl obec zakoupí také do Luhu nad Svatavou. Rádi podpoříme dobrý sportovní nápad. Bude však nezbytné, aby se obyvatelé v Luhu nad
Svatavou spolupodíleli na úpravě terénu a navezení podkladového materiálu, jako
to v Josefově dělaly „Josefky“ s několika dobrovolníky a v Radvanově aktivní obyvatelé. Osadnímu výboru v Radvanově budeme držet pěsti, aby se jim dobrý nápad
s turnajem podařilo zrealizovat.
Katrin Brandner, místostarostka

Josefovské snadné prachy
V sobotu 12. srpna se na josefovské návsi opět konaly „Josefovské snadné prachy“. Deštivé počasí ovlivnilo obvyklou účast, přesto se však akce zúčastnilo téměř
90 platících návštěvníků.
Připraveny byly soutěže jak pro děti, tak pro dospělé. Nejzajímavější soutěží se
stalo „pojídání medu“, kde každý soutěžící dostal 500g sklenici čerstvě stočeného
medu, k okamžité spotřebě. Velkou sklenici dostala ke své výhře i vítězka. Když jí
tak chutnalo…
Ostatní soutěže spočívaly v překonání slalomové dráhy na dětském odstrkovadle, či v nejrychlejším přemístění a následném snesení vejce mezi nohama. Děti
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měly poslední dvě zmíněné soutěže stejné jako dospělí. Jen místo pojídání medu
skládaly dětské puzzle. Večerem provázela již domácí kapela HOW-WADA, která
rozproudila všechny přítomné a rozehnala tak pochmurnou náladu z nepříznivého
počasí. Všichni se velmi dobře bavili a večer si užili.
Děkujeme všem sponzorům .
Žaneta Štefanová, předseda spolku Tradiční venkov, z.s.

Loučení s prázdninami
Stejně jako předešlý rok, tak i letos jsme se rozloučili s prázdninami promítáním
krásného filmu pro velké děti s názvem RRRrrr a pro malé krátkými pohádkami.
Josefky si připravily tematické soutěže z doby kamenné, které dětičky s nadšením absolvovaly a vyhrály plno cen. Chytili jsme mamuta a uvařili ho v kotli... Byl
moooc dobrý.
O občerstvení se postarala děvčata z kmene
Josefek "U dvou kamenů". Děkujeme, že jste si
na nás udělali čas a
strávili s námi prima večer.

Naďa Vachovcová
předsedkyně Dámského
klubu Josefka, z.s.
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Vinobraní
3. ročník Hartenberského vinobraní dopadl nad očekávání. Těšil se zájmu místních i přespolních návštěvníků. Vlídné počasí, výtečný burčák, dobroty a skvělá
hudební produkce v podání 3J z Kraslic umocnili prožití příjemného večera. Zatančili si dospělí i děti a navštívila nás také skupinka včelařů z Německa a jak zmínili,
burčák je pro ně úplnou novinkou a překvapil.
O veselou vsuvku se postaral místní dobrovolný taneční kroužek Kroupata, který sklidil velký potlesk.
Obec Josefov na akci přispěla částkou 2000,- Kč, ze které se částečně zaplatila
hudební produkce. Akci navštívilo více jak 250 dospěláků a kolem 30 dětí.
Martina Vavřínová, Hřebeny
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HRADNÍ MŠE

V sobotu 12. srpna proběhla tradiční
srpnová mše na nádvoří hradu.

lové kapli. Panu faráři P. Bauchnerovi
rovněž vděčíme za dlouhodobé zapůjčení oltáře a soch, které zdobí novou
kapli.

Bohoslužbu opět celebroval emeritní
biskup pan Mons. F. Radkovský. Tématem srpnových mší je hlavně téma
Panny Marie a jejího okolí, soubor
vlastností silných i slabých stránek a
stav tehdejší doby, která se v mnohém
prolíná s dobou dnešní. Marie je nositelkou lidské víry ve vyšší moc, vnitřní
síly, odvahy čelit nepřízni a oddanosti
svému úkolu. Pan Biskup také hovořil o
zdravé ochraně naší evropské kultury,
hodnot i toho co lidi spojuje a co je třeba posílit. U samotné mše sloužil také
poprvé sokolovský farář pan Petr
Bauchner a hradní patriot pan Miloš
Bechyně z Jindřichovic.

Letošní bohoslužba se konala bez
přítomnosti zdejší Černé madony, neboť převážení vzácné gotické sochy je
poměrně náročné. Nicméně na příští
rok by se zase do své domovské kaple
mohla vrátit.
Na varhany mši doprovázel přítel
hradu pan RNDr. Petr Rojík Ph.D s paní
Smržovou.
Na závěr podarovala pana Radkovského paní Soukupová z Radvanova
svou domácí bábovkou.

Letos se poprvé konala část mše
také uvnitř hradu a to v obnovené tříkrá-

Martina Vavřínová, Hřebeny
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HARTENBERG
ZALOŽENÍ HRADU, STAVEBNÍ VÝVOJ A HARTENBERKOVÉ.

Když přijížděl roku 1821 J.W.Goethe na Hartenberg, poznamenal si do svého
deníku, že na své návštěvě panství kromě mnohých zajímavostí viděl rovněž zakládací listinu hradní kaple z 12. století. V budoucnu básníkova poznámka vyvolala
mnoho otazníků kolem samotného založení hradu, protože první písemnou zmínku
o Hartenbergu nacházíme až v listině z roku 1345.
Již roku 1200 se však psali bratři Jindřich a Albert z predikátu z Hartenbergu. Pro přesnou dataci založení Hartenbergu to však nestačilo a důkazy byly nejasné.
Po mnohých stavebních přestavbách, hlavně během 16. - 17. století byl původní gotický hrad přestavěn na renesanční zámek a později v 19. století dostal další
barokní úpravy. Za Auesperků byla dokonce stržena vstupní brána s padacím
mostem a gotickým opevněním hradu z 15. století. Mnoho cenných stavebních
prvků bylo zničeno nebo zakryto. Řadu let zůstalo tedy založení hradu nejasné,
neboť slavným básníkem zmiňovaná zakládací listina se neobjevila.
První vlaštovkou bylo nalezení bosovaného štaufského kvádru v sutinách při
vyklízecích pracích a posléze ještě několik dalších kousků. Jde totiž o stavební
prvek štaufské huti. Následné archeologické průzkumy z let 2007 - 2010 potvrzují
stavbu s románskými základy, ze kterých se usuzuje, že na přelomu 12. - 13. století zde byla minimálně dvoupodlažní a dvouprostorová stavba.
Dle stavebního průzkumu SHP Hartenberg, od Tomáše Karla se dozvídáme, že
hrad byl patrně založen na konci 12. století a v průběhu 13. století byl goticky přestavěn. Během 14. století získal palác téměř dnešní rozměry.
Další významný stavební rozmach přišel během 15 století, kdy byl hrad v držení mocných Šliků.
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Ale zpět na začátky přelomu 12. – 13. století.
V druhé polovině 12. století v našich krajích probíhala druhá vlna tzv. štaufského ministeriálního osidlování. Roku 1165 se setkal Fridrich I Barbarossa, císař a
král říše římské, s přemyslovským králem Vladislavem I a tamtéž sepsali dohodu o
osídlení hraničních neobydlených oblastí pod dohledem a správou cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu. Přemyslovský český stát v této době začínal za východním břehem řeky Svatavy, která tvořila jakousi přírodní hranici a nedaleko odsud na západ existovalo Chebsko
jako samostatný právní celek již
pod vládou Fridricha Barbarossy.
Hartenberg je v podstatě nejvýchodněji položený ministeriální
hrad na našem území, který byl
založen přímo na tehdejší hranici
přemyslovského státu. Uvedený Waldsasský klášter má zřejmě velké zásluhy na tom, že zdejší hvozdy, skalnatý ostroh nad
říčkou učaroval
ministeriálním
pánům (možná z Frank), kteří zde
mohli skrze W aldsassen, někdy kolem roku 1169 nebo 1196, skutečně položit základy
hradu Hertenberch (Hartenberg).

Václav Kotěšovec z Kraslic vysledoval v pramenech, že před vstupem na Chebsko páni z
Hertenberch zdědili velký majetek hohenberský
a libensteinský. Podle něj založili rovněž hrad
Kynžvart a zdědili i hrad Schönbrunn u Winsiedelu. V původním erbu prý měli padací mříž,
podle jiných pramenů šraňk (celní závoru při
vybírání mýta), později od 14. století zkřížené
medvědí nohy. Tento motiv má v současnosti
jako hlavní i znak obce Josefov.
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Celé 13. století se v dokladech objevují páni z Hartenberku, často například
Tuto, Habart, Kundrát, Ebrhart, Oldřich a Jindřich, vdova Hedvika, nejčastěji jako
dárci a partneři klášteru Waldsaskému. V letech 1307 – 1325 je tak zřejmé, že
vlastnili doly v okolí hradu, z těženého dřeva plavili vory na Svatavě, lovili ryby na
Libockém potoce. Právo k hradu měli jak purkrabské, manské, tak i současně dědičné. Řada z nich zastávala vysoké politické funkce, např. zemští sudí.
V archívu cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu se uvádí, že Tuto z Hartenbergu zvaný ze Schönprunnu sepsal v předvečer svátku Máří Magdalény roku
1314 závěť, kde uvádí, že v případě své smrti odkazuje mimo jiné všechna svá
práva na doly a lesy v okolí Hartenbergu na opata Jana z Waldsassenu. Z této doby jsou zachovány již četné zprávy o zdejší důlní činnosti.
Od roku 1350 se majetek Hartenbergu stává manstvím císařským, kdy jej přejímá Karel IV výměnou za platby z města Budyšína v Lužici. Roku 1401 zadlužený
syn Václav IV nakrátko zapisuje opět hrad do manství Habartovi z Hartenberka, se
závazkem být králi vždy otevřený. Příchodem rodu Maleříků roku 1407 rozvětvený
rod Hartenberků na hradě končí.

Z archivu hradu Hartenberg připravila Martina Vavřínová
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Svatební blahopřání
Obec Josefov přeje novomanželům
Kristýně a Lukášovi Petrákovým hodně štěstí
a lásky na společné cestě životem, kterou
započali dne
9. 9. 2017, ve 12.00 hod
v zámečku v Sokolově. Tento významný životní krok pak řádně oslavili v zasedací místnosti OÚ Josefov.
Přejeme ve společném životě mnoho radosti.
Za obec Josefov Katrin Brandner, místostarostka

INZERCE
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Memorial Josefa Pastiera
Dne 5. 8. 2017 se konal 26. ročník Memorialu Josefa Pastiera. Výsledkem přátelského utkání bylo 1. místo týmu 40+

2. místo - Šmajdalfové
3. místo - FK Josefov
4. místo - Honění
5. místo - Nová Dukla
6. místo - Argentina

Za finanční podporu
této akce patří dík
Obci Josefov a firmě
ept.conector s.r.o.

Foto Petr Pastier
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