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Hartenberg .z.s.
Spolek Hartenberg z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se
spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména
pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto spolek klade za cíl rozvoj občanské
společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování,
popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.
Hartenberg z.s. vznikl jako sdružení v roce 2008 několika přáteli s cílem pomoci majiteli
hradu s jeho aktivitami při záchranně kulturního a přírodního dědictví na území
tvz.Hartenberské domény. Ta se skládá z hradu, pivovaru,sýpky,školy a budov předhradí.
Jde o historicky cenné území v Podkrušnohoří kousek od obce Josefov na Sokolovsku. Od
roku 2000 zde probíhají záchranné práce především na hradě. V roce 2012-dosud probíhá
také obnova bývalé školy z roku 1901 ,jež nyní slouží jako zázemí a sídlo spolku a také oprav
přilehlé sýpky ze 17 století.Pivovar z roku 1601 zatím stojí poněkud stranou oprav. Nicméně
spolek hledá možnosti jak i tento objekt v budoucnu obnovit a využít.

Statutárním zástupcem spolku je Bedřich Loos a spolek má v současnosti 4 členy a mnoho
přátel a partnerů. Členové spolku se scházejí dle potřeby, minimálně jednou ročně.
Spolek každoročně pořádá kulturní a vzdělávací akce, které si našly přízeň i za hranicemi
regionu a dosahují hojné návštěvnosti. Zároveň je spolek hostitelem a organizátorem
mezinárodních dobrovolnických aktivit ve spolupráci s dlouholetým partnerem INEX - S.D.A
Do dnešních dnů na hradě svojí dobrovolnou činností přispělo více jak 1000 dobrovolníků ze
75 zemí světa. Hartenberg je tak právem pokládám za největší dobrovolnickou základu v ČR.
V roce 2009 začal spolek ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnávat lidi na trhu práce
znevýhodněné. V naší lokalitě jde o především Romy , neaktivní osoby nebo lidi ve věku nad
50 let.
Postupným zaškolováním některých zaměstnanců vznikla dnes již v regionu a mezi
odborníky známá a ceněná stavební huť Hartenberg. Práce této stavební huti přímo na
domácím hradě získali v roce 2016 cenu NPÚ- Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana
památky. V tomto roce spolek také inicioval založení sociálního podniku, který by dál tyto
aktivity rozvíjel a mohl zaměstnávat a zaučovat další neaktivní osoby. V programu Nadace
Via byl tento projekt podpořen v programu Lepší byznys.

Spolek Hartenberg a jeho priorty
 Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny, především pak záchrana, obnova a
údržba území v okolí hradu Hartenberg
 Ochrana životního prostředí.
 Ochrana kulturních hodnot.
 Rozvoj občanské společnosti.
 Organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí a seminářů.
 Soustřeďování informací o daném území k jejich další publikaci.
 Podpora a rozvoj dobrovolnictví.
 Sociální podnikání , stavební huť


2017
V roce 2017 spolek získal podporu v programu ESF OPZ – s názvem ESP –
enviromentální sociální podnik Hartenberg- základna sociálního podniku, aby tyto
aktivity vložil do konkrétnější formy a rozšířil okruh svého podnikaní ještě o dřevovýrobu
a technické služby. Podpora poběží během roku 2018 a nabídne místo dalším 5
zaměstnancům hlavně v oblasti dřevovýroby a technických služeb. Spolek tak chce
rozšířit podnikání a zvýšit tak tím výnosy a soběstačnost podniku a udržet několik
pracovních míst pro cílovou skupinu osob. Jedním z cílů je také environmentální
vzdělávání svých zaměstnanců a docílení bezodpadovosti.

V roce 2017 byla již zaběhlá stavební huť činná na Hartenbergu, ale také na zřícenině
Andělská Hora a na tvzi Pomezná u Chebu. Provedené stabilizační ,záchranné a zednické
práce jsou velmi kladně hodnoceny jak majiteli, správci tak odborníky z NPÚ. A tak stavební
huť nemá v součanosti nouzi o pracovní nábídky. Činnost stavební huti je v současnosti
největším zdrojem příjmů spolku.

Kultura
Během léta probíhaly tradiční mezinárodní dobrovolnické akce worcamp a Fotbal pro rozvoj

K tradičním kulturním akcím pro veřejnost v roce 2017 přibila akce Hradní slavnosti .
Tato akce připomněla pohnutou historii hradu ,především jeho úmyslnou destrukci, ale také
seznámila návštěvníky s jeho záchranou a pomohla propagaci místa i aktivit kolem hradu.
První úspěšný ročník se konal 9-10.června 2017. Akci navštívilo kolem 400 lidí. A součástí
byla také noční prohlídka na kterou dorazilo více jak 100 lidí.
Největší akcí byla tradičně Mikulášská Jízda- s návštěvností kolem 3000 návštěvníků a také
oblíbené Hartenberské strašení , které se konalo 7.října a strašidelnou stezku prošlo více jak
1000 lidí.
Větší přízeň zaznamenala také komornější akce- vinobraní, které se konalo na hřišti za
bývalou školou 23.září.
V červenci proběhly dobrovolnické akce ať již klasický mezinárodní dobrovolnický
workcamp s účastníky z ČR, Portugalska, Španělska,Běloruska, Ukrajiny nebo Jižní Korei a
také další ročník česko-keňské akce Fotbal pro rozvoj založený na principech Fair Play
zapojující místní, další spolky a organizace například Člověk v tísni,KOTEC.o.p.s. a další.

Více o jednotlivých akcích najdete na hradním webu nebo facebooku hradu.

Worcamp + Fotbal pro rozvoj 2017

Návštěvnický provoz

Spolek dále zajištoval návštěvnický provoz hradu v období od května do října.
Návštěvníky hradu prováděli členové spolku a také pracovník na DPP. Komentované
prohlídky hradu vzbudili velký pozitivní ohlas. Hrad byl přístupný pouze s průvodcem 6 dní
v týdnu během měsíců květen- září .

Co se podařilo










Realizovat řadu úspěšných akcí během roku.
Lépe propagovat a představit zdejší hrad
Zvýšit návštěvnost a zájem o hrad.
Potěšit lidi obnovenou hradní kaplí a dobrovolnickým sálem v 2 patře
Získat podporu firmy BTL- která v rámci své dobrovolné činnosti pomohla zbudovat
podlahu v dobrovolnickém sále.
Zaměstnat několik nových osob v rámci VPP, stavení huti a také ESP Hartenberg
Úspěšné přidělení dotace EU a MPSV - ESP Hartenberg na sociální podnik
Získat podporu obce Josefov zejména při konání kulturních akcí.
Rozšířit sortiment v infocentru u hradu

Co se tak úplně nepodařilo
 Na podzim jsme se pokusili vybrat finanční obnos na stavbu Hradokrčmy na nádvoří
hradu přes známý server HITHIT. Cílovou částku 370 000 ,- Kč se však do termínu
vybrat nepodařilo a projekt byl ukončen.
 Dokončit uzavření objektu a zajistit větší zabezpečení objektu .

Náštěvy a partnerství , která pomáhají
V průběhu roku nás oslovilo několik organizací se zájmem návštěvy našeho hradu a
možnosti výpomoci
 V květnu dobrovolníci z firmy BTL během víkendu zrealizovali stavbu podlahy
v dobrolnickém sále a přispěli rovněž na nákup materiálu.
 V červnu se na akci Hradní slavnosti zapojili dobrovolníci Tamjdem, kteří dále
pomohli také s vyklízením části hradu
 V létě proběhl tradiční dobrovolnický mezinárodní workcamp ve spolupráci s INEX
S.D.A
 Na jaře a podzim nás jako tradičně brigádou podpořili dobrovolníci z KTČ Cheb
 V listopadu přijeli mladí skauti z Prahy- Pražská Dvojka a pomohli třídit materiál a
poklidit kolem hradu k zimnímu spánku.
 Studenti SŽŠ Sokolov – pravidelní pomocníci z této školy se svými učitelkami při
akcích Strašení a Mikulášská Jízda jako nezastupitelná strašidla a čerti, ale i jako
občasní brigádníci.
 Obec Josefov - Pomáhá při pořádání kulturních akcí zapůjčením majetku ,finančními
příspěvky a partnerstvím.
 Karlovarský kraj - přispěl v rámci dotace Kulturní Hartenberg na zajištění kulturních
akcí .
 MPSV, Úřad Práce Sokolov - podporuje naši činnost zřízením pracovních míst VPP.

Všem patří veliký dík

Hospodaření a finanční zpráva 2017

Stručný přehled v Kč






Dotace 1 878 000,Vlastní příjmy z činnosti 2 991 000,Výdaje 4 558 000,Výnosy celkové - 4 877 000,Výsledek hospodaření po zdanění - 319 000,-

 Největší podíl nákladů činili mzdové náklady 2 092000,-,zákonná a další pojištění
672000,-. Dále nákupy a služby 1 718 000,-.Spotřeba materiálu a energie 360 000,-,
cestovné 150 000,-.
 Největší podíl na zisku činil z tržeb za vlastní výkony a zboží 2 991 000 , - a provozní
dotace 1 878 000 , - .
Přehled je vyhotoven na základě předběžného výkazu ke dni 31.12.2017 účetní firmou
Vikaflex.s.r.o.

Spolek se stal v roce 2017 plátcem DPH.

Na závěr

Poděkování
Všem pomocníkům , dobrovolníkům , sponzorům a přátelům velmi děkujeme a těšíme se
na další spolupráci v roce 2018.
Více informací o naší činnosti naleznete na www.hartenberg.cz, www.esph.cz a
facebooku hradu Hartenberg.
Kontakt: M.Vavřínová, 778030716, B.Loos 607649997
hartenberg@email.cz

Zapsala: Martina Vavřínová - člen spolku
Dne 21.1.2018
Bedřich Loos - statutární zástupce

