Jindřichovice
Identifikační údaje
Lokalita

Jindřichovice

Obec

Jindřichovice

Okres

Sokolov

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Jindřichovice v Krušných horách, kód: 660434

GPS souřadnice

50° 16' 48.8''
12° 36' 10.9''

Hist. název

Heinrichsgrün

Výměra

1 172 m²

Vlastnictví

Obec

Kontakt

OÚ Jindřichovice
Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice
Tel.: +420 352 695 073
E-mail: urad@obecjindrichovice.cz
URL: http://www.obecjindrichovice.cz

Vlastník

Obec Jindřichovice

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Obec Jindřichovice (německy Heinrichsgrün) se nachází v okrese Sokolov.
Osídlení, které se šířilo nepochybně od údolí Ohře, můžeme položit s jistotou do 13. století. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1273. V roce 1340 prodal tepelský klášter Jindřichovice Plickům, konkrétně Petru Plickovi, který se koupí
Jindřichovic chtěl připojit k těžbě stříbra a olova na Horském potoce, zmiňované již 1314. Plickové měli své rodové sídlo ve
Vranově (hrad Plickenstein též Plikenštejn), dnes již neexistující obci ve Slavkovském lese. V roce 1406 ztratili Plickové
Nejdek i Jindřichovice, které přešly do rukou krále.
Když obdrželi Šlikové od krále 1434 Loketsko do zástavy, zůstaly Jindřichovice s pohraničními lesy Sokolovu až do nové
šlikovské linie, kdy asi roku 1525 Viktorín Šlik učinil z Jindřichovic rodinné sídlo a místu udělil v roce 1537 privilegium
městského práva, později potvrzená císařem Ferdinandem I. Posledním Šlikem v Jindřichovicích byl Jáchym Šlik, kterému byl
pro účast na stavovském povstání 1618-1620 dědičný statek ponechán na doživotí jen jako léno, nástupnickým čekatelem
na toto léno byl stanoven Otto Nostic, který během stavovského povstání stál na císařově straně. Jáchym Šlik postoupil
panství Otto Nosticovi již v roce 1627 a ten již v roce 1622 zakoupil panství Sokolov a obě panství spojil. Otto Nostic potvrdil
4. července 1630 městské privilegium, zemřel však již koncem roku.
Protože zůstal bez potomků, zdědil panství sokolovsko-jindřichovické jeho synovec Jan Hartvík. Jemu vděčí Jindřichovice za
povýšení na tržní místo. Zemřel v roce 1683, panství zdědil jeho syn Antonín Jan a v témže roce potvrdil městské privilegium.
Zemřel bezdětný ve vysokém věku v roce 1736. Jeho statky převzal dědictvím synovec František Václav. V roce 1765
převzal statky jeho syn František Antonín. Zemřel v roce 1794 a panství získal jeho syn Bedřich.
Za Nosticů byl Františkem Antonínem Nosticem postaven v nedaleké oboře lovecký zámeček Favorit. V původní podobě
vydržel do roku 1898, kdy ho dal Ervín Nostic zbořit a na jeho místě postavit dnešní novogotický zámek, který se stal letním

sídlem Nosticů. Nosticové drželi Jindřichovice od 17. století až do roku 1945.
Zdroj: Wikipedia
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