plánujeme
veřejné prostranství
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VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI
NA 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JOSEFOV SVOLANÉ NA DEN
18. 2. 2018 V 17. 00 H.

Třídění odpadu
V období od 1. 10. do 31. 12. 2017 vytřídili
naši občané celkem 8,3 t odpadu, což představuje přibližně 45 % veškerého vyprodukovaného odpadu. Zavedením nového systému svozu
bychom rádi zvýšili podíl vytříděného odpadu
na 60 %.
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V příštím měsíci proběhne ve spolupráci
s EKO-KOMEM informační kampaň k separaci
odpadů. Pokud budete mít zájem, může vedení
obce zajistit další nádoby na tříděný odpad,
popř. rozšířit četnost sběrných míst.
Děkuji, že třídíte! Díky vám obec získala za
rok 2017 finanční částku 109.630 Kč (nejvyšší
částka v historii obce). Současně významně
přispíváte k ochraně životního prostředí.
Jan Onak, starosta

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
Úřední hodiny:
PO 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
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PÁ 9:00 - 12:00
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
Josefovské listy:
E-mail: josefovske.listy@seznam.cz
Editor (E): Ivana Černíková
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 34. zasedání zastupitelstva obce:
 Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí Josefov a Nadací Via na projekt z programu „Místo,
kde žijeme“.
 Místostarostka K. Brandner seznámila
přítomné se získanou dotací ČEZ ve
výši 20 tis. Kč na mobiliář a hry pro
obecní knihovnu. Tato částka byla navýšena z rozpočtu obce o 10 tis. Kč.
 Starosta obce seznámil přítomné s
energetickým posudkem a s žádostí o
dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, se zadáním studie na odkanalizování v Hřebenech a v Radvanově a s
výsledkem požadavku občanů Hřeben
na rekonstrukci části vodovodu.
 Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání na využívání nově vznikajícího
sběrného dvora s obcí Krajková a
městysem Svatava. Na výstavbu se
bude podávat žádost o dotaci.
 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok
2018. Rozpočet je vedený jako vyrovnaný.
 Dále zastupitelstvo pověřilo starostu
obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy
o nákupu a zpracování knihovních fondů mezi knihovnou Sokolov a Obcí Josefov a k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci cesty mezi obcí Josefov a
Radvanov.
 Místostarostku K. Brandner pověřilo
zastupitelstvo k podání objednávky na
minibus pro nákupní turistiku v roce
2018.
 Pan Vilém Szabo seznámil přítomné s
možností zakoupení vozidla na odvoz
bioodpadu.
 Zastupitelstvo stanovilo v souladu s
novou právní úpravou odměny za výkon funkcí (jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce) takto: starosta 24
000 Kč měsíčně, místostarosta 12 000

Kč měsíčně, předseda kontrolního, finančního a kulturního výboru 1 500 Kč
měsíčně a zastupitel 1 000 Kč měsíčně. Dále byla stanovena odměna předsedům osadních výborů ve výši 750 Kč
měsíčně.
 Na závěr poděkoval starosta obce
všem členům zastupitelstva, zaměstnancům obce, Dámskému klubu Josefka, osadním výborům a spolku Hartenberg za práci v roce 2017.
Z 35. zasedání zastupitelstva obce:
 Na jednání zastupitelstva obce byl pozván pan Pavel Reichard, zástupce
Dobrovolného svazku měst a obcí
Kraslicka, který seznámil přítomné s
jejich činností a se vstupem obce Josefov do tohoto svazku.
 Zastupitelům byla předložena zpráva a
plán činnosti kontrolního, finančního a
kulturního výboru, a zprávy osadních
výborů.
 Novým členem Osadního výboru v
Radvanově byl jmenován Miroslav Petrák.
 Obec se přihlásila k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy se společností Abri, s.r.o.
na zpracování žádosti o dotaci na akci
„Komunitní centrum Josefov“, k zajištění projektové dokumentace na vodovod
v části obce Hřebeny, k podání žádosti
o dotaci na nákup elektromobilu, a delegovalo Jana Onaka a náhradníka
Katrin Brandner na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., která bude jednat o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro
zkušební a inovační centrum BMW.
 Přítomní byli seznámeni s prací vedení
obce, investičními akcemi na rok 2018
a zapojením obce do akce „Strom života“.
(E)
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STAROSTA INFORMUJE
CO JSME DOKÁZALI V ROCE 2017 A CO PŘIPRAVUJEME NA ROK 2018
V roce 2017 obec zakoupila 4 autobusové zastávky, opravila polní cesty,
v nebezpečných úsecích byla osazena
dopravní zrcadla. Věnovali jsme se
přípravě projektů na zajištění základní
infrastruktury, zajištění bezpečnosti,
zlevnění poplatku za odpady, zlepšení
vzhledu naší obce. Podali jsme žádost
o dotaci na výstavbu dětských hřišť
v částech Radvanov, Hřebeny a Luh
nad Svatavou, žádost o dotaci na výměnu a doplnění veřejného osvětlení
v obci Josefov a Hřebeny. Získali jsme
stavební povolení na výstavbu sběrného dvora, započali projektové práce na
komunitní centrum, získali jsme dotaci
na zvelebení místa pořádání kulturních
akcí, připravovali jsme podklady pro
podání žádostí na vybudování tůněk
v parku novorozenců a úpravu okolí,
opravu břehů u rybníčku v Josefově,
vyřešili jsme problémy s vedením nového vodovodu a kanalizace pod chodníkem a získali na nový vodovod 2 mil.
Kč.
Nepodařilo se nám bohužel udržet
lékařku, zajistit službu senior taxi, poštovnu, zvýšit četnost spojů autobusové
dopravy, získat stavební povolení pro
projekt chodník a vodovod s kanalizací
tak, aby bylo možné v roce 2017 požádat o dotaci na výstavbu chodníku.
Co nás čeká v roce 2018
 Několik setkání s Nadací Via. Sami
občané rozhodnou, co u nás za prostředky od Nadace Via vznikne, a sami
se pak budou na výstavbě domluveného projektu podílet.
 V měsíci únoru bude podána žádost o

dotaci na výstavbu sběrného dvora ve
výši cca 4 mil. Kč (dotace 85 %).
 V únoru bude podána žádost o
stavební povolení na výstavbu tůněk a
opravu rybníčku. Částka a výše dotace
bude upřesněna po vyhodnocení
variant.
 V měsíci březnu bude podána žádost
o dotaci na výstavbu komunitního centra ve výši 6 mil. Kč (dotace 95 %).
 V měsíci březnu bude podána žádost
o dotaci na rekonstrukci polní cesty
z Josefova do Radvanova ve výši 2
mil. Kč (dotace 95 %).
 V březnu bude vydáno stavební povolení na výstavbu fotbalového hřiště.
Realizace závisí na vyhlášení vhodné
dotace.
 Do konce února by obec mohla získat
územní souhlas na rekonstrukci vodovodu v obci Josefov a zahájit výběrové
řízení na realizaci. Budeme se snažit
získat finanční prostředky i od Karlovarského kraje.
 Chceme se přidat k akci „Strom republiky“ a v každé části obce vysadit lípu
srdčitou.
 V Luhu nad Svatavou opravíme cestu
k lávce, točnu, místo pro parkování,
přesuneme místo pro sběr odpadů,
instalujeme závory se zákazovou
značkou, aby se zamezilo nežádoucímu vjezdu motorových vozidel na
obecní pozemky, opravíme hlavní příjezdovou cestu.
 V Radvanově opravíme cestu
k zastávce, připravíme 4 stavební pozemky k prodeji a získáme studii pro
4

odkanalizování obce dle podmínek
dotace.

KOMUNITNÍ CENTRUM

 Ve Hřebenech opravíme cestu k paní
Vaňkové, instalujeme závoru se zákazovou značkou, aby se zamezilo nežádoucímu vjezdu motorových vozidel
na obecní pozemky, dořešíme stromořadí kolem příjezdové cesty, připravíme projekt rekonstrukce vodovodu a
studii pro odkanalizování obce dle
podmínek dotace.
 Ze získaného finančního daru od nadace ČEZ zlepšíme vybavení místní
knihovny.
Jan Onak, starosta

SBĚRNÝ DVŮR

Rád bych Vám představil nový projekt komunitního centra, které by mohlo
vzniknout v místě současného ohniště
v centru Josefova. Velikost a podoba
centra vychází z max. možné výše dotace a požadavků a připomínek občanů, projednávaných na veřejné schůzce v listopadu 2017. Komunitní centrum by mělo sloužit k pořádání kulturních akcí, koncertů, přednášek,
k setkávání občanů v rámci spolkové
činnosti, pořádání soukromých oslav,
k činnosti dětských kroužků, apod.

Výstavbou sběrného dvora chceme
vyřešit více problémů najednou, a to
černou stavbu „stodoly“, prostory pro
parkování komunální techniky, uložení
nářadí, strojů, vhodné zázemí pro zaměstnance atd. Pokud se podaří získat
dotaci, bude prostor sběrného dvora
zmenšen, vyřadíme nevzhledné stavební buňky, směrem k hřišti vznikne
nový volný prostor. Přenosné WC buňky nahradí sociální zařízení, které bude
přístupné také návštěvníkům venkovních kulturních akcí.

V případě získání dotace bude do
centra přemístěna knihovna, bude zde
velký sál s pódiem
a promítacím plátnem.
Přípravna
jídel a sociální zařízení jsou projektovány tak, aby
b ylo
zaj iš těno
vhodné
zázemí
také pro pořádání
venkovních akcí.
Jan Onak, starosta
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INFORMACE Z OBCE
Hospodaření obce
Obec v roce 2017 hospodařila s přebytkem cca 1.600.000 Kč, což je nejlepší
výsledek v historii obce. V současné době je na obecních účtech cca 5.600.000
Kč. Tleskat vedení obce ale nemůžeme. Chybí tu základní prvky občanské vybavenosti – obchod, lékař, bankomat, pošta, kulturní a sportovní zázemí… Bohužel chybí i fungující infrastruktura. Chybí standardní vybavení pro život člověka v 21. století. Proto mladí z vesnic utíkají. A při nedostatečných investicích se rozdíly mezi
prosperujícími a zaostávajícími budou jen prohlubovat.
Co si pomyslíte o člověku, který bude žít v polorozpadlém domě, a přitom bude
mít peníze schované na účtech? A co si budete myslet o člověku, který nechá peníze ležet na účtech, i když mu každá investovaná koruna může přinést 6 až 9
korun zisku? Já myslím, že je blázen nebo absolutní finanční negramot. V době
narůstající inflace si každý dobrý hospodář uvědomí, že peníze ležící na účtech
ztrácejí hodnotu. Jestliže jsou v současné době úrokové sazby peněžních účtů
max. 1 % a inflace se pohybuje kolem 3 % , ztrácejí úspory na své hodnotě 2 %
ročně .
Pokud chce vedení obce hospodařit s péčí řádného hospodáře, nemůže ztrácet
čas, nemůže stále předělávat připravené projekty nebo se bát rozhodovat. Nikdo
neví, jak dlouho ještě bude mít ČR přístup k evropským dotacím. Nejracionálnější
je dostupné finanční prostředky využít jako požadovanou spoluúčast na financování projektů, které pomohou zajistit zlepšení vzhledu obce a zvýšení kvality života
jejích obyvatel. Pomocí dotací (se spoluúčastí obce) můžeme zlepšit podmínky
života občanů o mnoho výrazněji a daleko rychleji. Základní otázka zní: „Je 1 naše
koruna spící na účtech lepší, než když přinese cca 7 Kč dalších? Je 100.000 Kč na
účtech lepší než získání 700.000 Kč navíc od státu?“.
Renata Hethová, členka finančního výboru

Vlaková zastávka Luh nad Svatavou
V srpnu loňského roku jsme požádali o opravu vlakové zastávky v Luhu nad
Svatavou (popř. o zakoupení zastávky nové) společně s úpravou terénu. Zastávka
je umístěna pod úrovní terénu a při dešti v ní zůstává několikacentimetrová vrstva
bahna. Požadavek byl zahrnut vedoucím střediska PDV RAILWAY a. s. panem
Šedou do plánu prací pro období roku 2018. Je přislíbeno, že v letošním roce provedou lokální výměnu nevyhovující výdřevy a opravu laviček. Vzhledem
k výškovým rozdílům bude od konce nástupištních panelů provedena povrchová
úprava (zámková dlažba) aj. Věřím, že po úpravách bude již zastávka plně využitelná ke spokojenosti cestujících.
Katrin Brandner, místostarostka
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Páteční posezení důchodců a kulturní akce 2018
Při posledním setkání s občany v rámci projektu s Nadací Via bohužel opakovaně zaznělo několik nepravdivých informací. Není pravdou, že „vyháníme“ seniory
z obecního úřadu při jejich měsíčním setkávání. Obec měla zájem tuto akci organizovat, ale paní Suchánková ji označila za svoji soukromou. I přesto obec znovu
nabídla zdarma své prostory, a to nejen ústně, ale také uveřejněnou výzvou
(návrhem) v Josefovských listech v 7/2017. Rovněž jsem o tom jednala s jedním
s realizátorů akce, paní Štefanovou, která uvedla, že osobně tlumočila nabídku
obce seniorům, účastnícím se těchto setkání. Ti si však odhlasovali, že prostory
obce ke svému setkávání nechtějí využívat (vyjádření paní Štefanové uvedeno
v zápisu 35. zasedání ZO). Přání seniorů tedy akceptujeme, ale zároveň znovu
sdělujeme, že naše nabídka využívat k těmto setkáním prostory obce stále platí.
Druhá nepravda, která zazněla, je tvrzení, že kulturních akcí v obci ubývá. Opakovaně uvádím, že počet kulturních akci vzrostl proti minulým letům na dvojnásobek, a to zejména díky spolkům. Tradiční akce konané obcí zůstaly zachovány,
některé z nich převzaly spolky. Tyto tradiční akce však obec stále podporuje finančně aj. Kulturní akce byly spolkům předány na základě proběhlé schůzky, na
které si samy spolky řekly, jakou akci budou chtít organizovat nebo na jaké akci se
budou chtít podílet. V minulých letech poskytovala obec na kulturní akce cca
100 000,-Kč ročně. Pro rok 2018 požadavky pořadatelů akcí a spolků dosahují již
výše 182 000,-Kč (viz. článek v Josefovských listech v 11/2017) a neustále chodí
další požadavky o příspěvek, takže uvedená částka a počet kulturních akcí nejsou
konečné.
Pevně věřím, že ustane jistě neúmyslné šíření nepravdivých informací a zastupitelstvo se bude moci věnovat smysluplnějším záležitostem a práci na rozvoji obce.
Katrin Brandner, místostarostka

Poděkování osadním výborům
Děkuji členům a předsedům nově vzniklých osadních výborů (r. 2017) za spolupráci,
aktivitu, podněty a informace, kterými podporují nejen osady, které zastupují. Veškerá
aktivita a snaha pomoci vycházela
z dobrovolnosti a na úkor jejich volného času. Jsem ráda, že myšlenka zřídit osadní
výbory se osvědčila, staly jste se velkými
pomocníky zastupitelstva. Oceňuji a vážím si
Vaší práce.
Katrin Brandner, místostarostka

7

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Vánoční posezení s důchodci
Na počátku prosince se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční
„Vánoční posezení“ s našimi seniory. Občerstvení připravily členky kulturního výboru, které se rovněž postaraly o obsluhu. K poslechu, ale také k tanci hrála místní
oblíbená skupina Strejdové. Bohužel účast seniorů nebyla vysoká, zřejmě kvůli
špatnému počasí. Ti, co přesto přišli, jistě nelitovali a setkání si jaksepatří užili. Při
dobrém jídle, pití a příjemné hudbě si popovídali nejen mezi sebou, ale i s panem
starostou a přítomnými zastupiteli obce. V letošním roce bychom rádi pro seniory,
kteří jsou omezeně mobilní a chtěli by se této akce účastnit, zajistili odvoz na
setkání i zpět domů. Věřím, že se příště sejdeme v hojném počtu.
Katrin Brandner, místostarostka

Zájezd na vánoční trhy do Chebu
17. prosince 2017 uspořádal spolek Tradiční venkov zájezd na vánoční trhy do
Chebu. Zúčastnilo se ho 37 účastníků, kteří prožili příjemné sobotní odpoledne.
Svátečně vyzdobené náměstí, tradiční vánoční pochoutky, zboží, vystoupení
Jitky Zelenkové či habartovských písničkářek, možnost bruslení na ledové ploše a
vysloveně zimní počasí navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Podvečer
svým troubením zakončil ponocný.

Příjemnému průběhu zájezdu
přispěl dopravce pan Bílý tradičním
svařákem a perfektními službami.
Zájezd byl opět úspěšný.
Text a foto Václav Mikeš
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Rozsvícení Vánočního stromu a pouštění balónků přání
První adventní neděli se konalo jako každoročně v naší obci slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Započalo tak období adventu.
Členky Dámského klubu Josefka připravily pro příchozí návštěvníky drobné pohoštění a rozdávaly vlastnoručně vyrobené malé dárky. Atmosféru nadcházejícího
předvánočního času dotvářela hudební skupina NaDen, která hrála zprvu
k poslechu, a později jsme si s ní mohli společně zazpívat koledy. Počasí nám přálo, byl mráz a jasno, lehký poprašek sněhu všude kolem, jak se na přicházející zimu sluší. Zima nikomu nevadila, pro všechny bylo připraveno dost teplého čaje a
pro dospělé i svařeného vína. Pokud se někdo přesto chtěl na chvíli ohřát, mohl si
ve vytopené zasedací místnosti úřadu prohlédnout nově instalovanou výstavu dobových fotografií z našich obcí.
Očekávaně byl velký zájem o pouštění balónků přání, a to nejen mezi dětmi.
Všechny balónky byly vypuštěny najednou a díky jasnému nebi jsme dlouho mohli
sledovat jejich světélka. Věříme, že přání, která balonky nesly, se všem splnila.
Šárka Hertlová, zastupitelka

Poděkování
Dámského klubu Josefka
Naši vážení a milí příznivci,
děkujeme vám všem za vaše finanční
dary. Velmi si vážíme vaší podpory. Tyto
prostředky použijeme na uspořádání letní
kulturní akce Josefek „Josefovský táborák“, který se bude konat v červenci 2018,
a to především na ceny pro děti.
Naďa Vachovcová
předsedkyně Dámského klubu Josefka, z.s.
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Nákupní turistika
16. 2. 2018
2. 3. 2018
16. 3. 2018
30. 3. 2018
13. 4. 2018

Slavnostní zakončení roku
V pátek 1. prosince se v
bývalém obchodě sešli členové klubu
důchodců s ostatními členy spolku
Tradiční venkov a jejich přáteli na
předvánočním posezení.
Příjemná atmosféra, bohaté
občerstvení, dárky a pohoda v krásně
vyzdobeném prostředí napomohly k
prožití krásného večera. Tři hodiny
utekly, ani se nechtělo domů.
Text a foto Václav Mikeš

Novoroční josefovský běh
1. 1. 2018 se konal již 3. ročník
Novoroční výzvy. Na josefovském
hřišti se sešlo celkem 23 příznivců
zdravého pohybu, kteří využili příznivého počasí a vydali se na 2.700 metrů dlouhou trať.
Letos padaly rekordy. Jako první Václava Molcarová se psem Aida dosáhla času 12:49 min., druhý byl s nejlepším běžeckým časem 12:59 min. Michal Kessl a
třetí Štěpánka Bartoňová se psem Beruna těsně překonala 13.00 min. Velké ocenění si zasloužily přítomné děti a jejich běžecké výkony. Vítězi se nakonec stali
všichni, kteří do cíle jakýmkoliv způsobem dorazili.
Poděkování patří i pořadatelům, kteří připravili zázemí s bohatým
občerstvením. Úspěšná spolupráce spolků
Sport Josefov a Tradiční venkov. Drobným
nedostatkem byla malá
účast.

Text a foto Václav Mikeš
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PROJEKT ZA PODPORY NADACE VIA

Setkání občanů se zástupci
Nadace Via a architektem
V pátek 19. ledna úspěšně proběhlo 1. plánovací setkání k projektu Nadace Via
"Místo, kde žijeme". Přítomní občané měli možnost aktivně se zapojit do plánování
podoby veřejného prostranství. Celou akci vedla mentorka Kristýna a přítomný byl
také zástupce Nadace Via pan Vladimír Mikeš. Pracovalo se společně i ve skupinkách, lidé mohli hlasovat pro priority, nápady, poukázat na možné problémy, či navrhovat řešení. Všechny nápady byly sepsány, zakresleny a předány přítomným
architektům, kteří získané informace zapracují do konkrétních návrhů na příští
schůzku. Většinou se občané v základních bodech plánování shodovali. Hlavními
prvky by měly být - zastřešené sezení, taneční parket, ohniště a zázemí pro vystupující.
Další veřejné setkání proběhne pravděpodobně v březnu, termín bude upřesněn. Na této navazující schůzce architekti na základě podnětů z 1. setkání předloží
zpracované návrhy a zúčastnění občané budou vybírat definitivní podobu veřejného prostranství. V následujících měsících budou mít také možnost dobrovolně
se zapojit do fyzických prací. Občané by mohli pomáhat třeba s úpravou terénu,
nošením materiálu a dalším zvelebováním místa. Po dokončení projektu plánujeme na novém místě společnou oslavu. Současné místo pro konání akcí bude zachováno do té doby, než se akce budou moci konat v novém. V případě vyšších
nákladů na projekt, než s jakými obec Josefov v tomto roce počítá, budou jednotlivé realizace rozděleny na více etap. To už bude ale předmětem plánování na 2.
schůzce.
Všem zúčastněným občanům velmi děkujeme za to, že přišli a do plánování se
aktivně zapojili. Velké díky také všem, kteří schůzku připravili a již nyní zveme občany k dalšímu setkání na jaře.

Více informací k projektu, jeho
průběhu, více fotografií a aktuální pozvánky jsou průběžně zveřejňovány na webu obce nebo na
facebooku.
Martina Vavřínová
předseda realizačního týmu
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Děti, o které se během plánování starala paní Sedláková si sami připravily vlastní návrhy,
které nám dospělákům odprezentovaly.
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HARTENBERG
DOBA ŠLIKOVSKÁ II. ČÁST
O době úpadku a zástavách po konfiskaci majetku Šliků
v 17. století.
V minulém díle povídání o historii Hartenbergu jsme připomněli, jaký rozmach provázel hrad za éry Šliků. Jejich odchodem byl Hartenberg připojen k panství Loket, což znamenalo období velkého úpadku a zastavení rozsáhlých přestaveb. Král Ferdinand I. v roce 1651 potřebuje mnoho peněz na nekonečnou válku s
Turky a půjčuje si mimo jiné od svého bohatého královského kancléře Jindřicha z
Plavna 24 000 tolarů. V této ceně mu mimo jiné zastavil Loket, Šompach, Kynšperk i Hartenberg a to na 10 let. Po této době se bohaté město Loket dohodne s
králem, že vyplatí původní zástavu a navrch přidá dalších 6 000 tolarů, aby získalo
celý majetek Loketského panství na 30 let, a pak jej již bez náhrady svému králi a
císaři opět vrátí. Ten tuto, pro něho výhodnou nabídku, přijal a hrad Hartenberg se
tak stává z kancléřského nově majetkem měšťanským. K čemu však bylo městu
vlastnictví vzdáleného hradu. A tak již v roce 1565 za 10 000 zlatých je hrad s povolením krále zapůjčen Šebestiánu Purklovi z Alltenštatu. Tímto aktem končí věrohodné a v dokladech zapsané informace. Známo je jen, že Purkl městu Loket majetek brzy vrací a Hartenberg o to rychleji pustne a stává se předmětem kupčení i
brakování.
K Hartenbergu v 16. - 17. století patřil tehdy již velký železný hamr, předhradí
(dnešní cikánský dvůr), několik dědin, luka s ovčínem, městečko Krajková a dalších 9 vesnic. V některých dokladech se již nehovoří o majetku patřícím k hradu,
ale k zámku Hartenberg.
V celém západním pohraničí bylo toto století obdobím velkého stavebního ruchu a to hlavně díky bohatým Šlikům. Rozvíjí se nejen těžba a výroba stříbra a olova, ale i železa, cínu a mědi.
Ještě za Šliků v 16. století se stavělo ve stavebním slohu zvaném saská renesance. Stavěl se tak nejen Jáchymov, ale i další horní města jako byl Horní Slavkov, Horní Blatná, Oloví, i samotný zámek Hartenberg. Protrhávají se tak obranné
hradby hradu, z malých obytných komor se nastavuje palác s velkými, zdobnými
sály a komnatami, přistavuje se velká kuchyně, kamenná schodiště, stáje, kočár
propouštějící brány, padací most s baštou u věže. Dnes tyto stavební zásahy připomíná vyrytá datace 1580 do skály v místě, kde stávala první brána s padacím
mostem.
Hrad - zámek Hartenberg patří v 16. století mezi několik málo objektů v Čechách, kde renesanční přestavba může být velkorysá. Až náhlým odchodem Šliků
a nezájmem loketských měšťanů o vzdálený hrad Hartenberg se situace radikálně
mění. Měšťané mají s přestavbou vlastního hradu v Lokti mnoho nákladů a původní šlikovské velkoryse pojaté záměry na Hartenbergu dále na čas nerealizují a samotný Hartenberg tak začíná být na zhruba 50 let zámkem mimo hlavní běh dějin,
ukrytým hluboko v lesích.
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Dnes populární císař Rudolf II. nemá pochopení pro podporování venkovských
statků a zapadlých pohraničních zámků, spíše si libuje v umění, alchymii, astrologii, rád se obklopuje nákladným dvorským životem a rozprodává proto okrajová
panství, jak se dá. A tak dojde i na Loketsko a k němu patřící panství Hartenberg.
Roku 1594 vysílá své komisaře k ocenění celého Loketska. Ocenění Hartenbergu
se nedochovalo, posloužilo však v roce 1597 k prodeji majetku za 16 000 kop míšeňských královskému prokurátoru Jindřichovi z Písnice. O Písnicích a velkých
zámeckých přestavbách, požáru v 17. století a životě na panství zase příště.
Z archivu hradu Hartenberg připravil
Bedřich Loos a Martina Vavřínová

Tam v 18 hodin začala
bohoslužba. Letošní
účast byla rekordní,
snad pomohlo, že počasí přálo a mše přilákala také další návštěvníky. Průvodu a mše
se zúčastnilo kolem
stovky návštěvníků. Na
varhany zahrál pan
RNDr. Petr Rojík a
zpěvem mši doprovázela paní Smržová.
Domácí koláčky tradičně napekla paní Soukupová z Radvanova.
Pan farář si je nesmírně pochvaloval. K
zahřátí byl připraven svařák a po skončení mše se ještě návštěvnici mohli
zastavit a popovídat si u ohně na nádvoří. Všem děkujeme za příjemně
prožitý sváteční večer.

Tři králové
V sobotu 6. ledna na Hartenberg
zavítali Tři králové, aby návštěvníky
doprovodili na mši do hradní kaple.
Když jsme v roce 2008 tuto tradici
oživili, chodilo se s účastníky na hrad
do míst, kde se kaple teprve pomalu
rodila. Každý rok si tato sváteční akce
nachází své nové příznivce. Nový rok
přinesl novinku a tou byla mše svatá,
kterou sloužil farář Petr Bauchner ze
Sokolova. Lidé se scházeli od 17 hodin
u bývalé školy a před 18. hodinou průvod návštěvníků v čele s Třemi králi a
světly luceren vyrazil do hradní kaple.

Text a foto Martina Vavřínová
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