Úvodní slovo

Vážený čtenáři,
dne 22.4.2013 uplynulo 525 let ode dne, kdy král Vladislav II. Jagellonský vystavil
Jindřichovi, purkrabímu míšeňskému, hraběti z Hartensteinu a pánu na Plavně
(Jindřichovi III. z Plavna) privilegium k založení městečka na místě jeho dvou vesnic
Schickenplos a Dolnitz (Odolenovice).
Neznáme blíže tehdejší důvody a můžeme se pouze dohadovat, proč měl Jindřich
záměr vybudovat zde městečko či město, dokonce s hradbami, příkopy a věžemi
a také s řadou hospodářských výsad. Výsledkem však nakonec bylo to, že se vesnice
Schickenplos změnila na malé, nepříliš významné město Schönthal, které ve vývoji
dále mnoho nepokročilo a ves Odolenovice zůstala nepřipojena.
Tento původní záměr se „určitým způsobem“ podařilo naplnit až v roce 2012, kdy
byl Krásnému Údolí navrácen statut města, přičemž Odolenovice jsou, od obnovení
samosprávy po roce 1989, jeho místní částí.

Separatismus sudetských Němců vrcholil ve druhé polovině 30. let 20. století a na
téměř sedm let dosáhly jejich národnostní touhy svého naplnění. Tyto, jakož i téměř
bezprostředně následující události 2. světové války, jsou dostatečně známé.
Němečtí obyvatelé si velkou část svého kulturního dědictví nemohli vzít sebou, ale
své vzpomínky a paměti, s nimiž odešli, uchovali a zaznamenali. Tak mohla tato
publikace nalézt oporu v německé vysídlenecké literatuře, protože ta delší, německá,
část historie města si nezaslouží, abychom se jí nevěnovali.

K 525 letům Krásného Údolí

Kraj a město, v němž žijeme, se stal jevištěm dějinného procesu, který má málokde
v moderních lidských dějinách svoji analogii. Nucená výměna obyvatelstva po druhé
světové válce rozdělila historii města na dvě nestejně dlouhé části. Vystěhování tzv.
sudetských Němců bylo vyústěním jejich vztahu k Republice Československé, která
vznikla po porážce Rakouska-Uherska v první světové válce a oprávněně byla
ustavena v hranicích dřívějšího Království Českého. Již od jejího vzniku však dávali
tito čeští Němci přednost připojení k Rakousku nebo Německu.
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Současná situace k porovnání s toutéž dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1904
Originál pohlednice zapůjčil k digitalizaci Ing. Zdeněk Perlinger z Rybničné
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Vznik města
Vznik města je spojen s pány s Plavna, německým šlechtickým rodem původem
z Voigtlandu v západním Sasku. Do dějin zdejšího kraje se výrazně zapsali zejména
dva. Jindřich II. z Plavna (*1417; †kolem 1482) byl rozhodným protivníkem husitů
a kromě jiného, vojsko pod jeho velením zpustošilo roku 1466 toužimské panství
a vypálilo Útvinu. Jako člen Jednoty Zelenohorské stál proti králi Jiřímu z Poděbrad
a ten v roce 1465 využil Jindřichových sporů s vlastními many a nálezem ze dne
2.1.1466 propůjčil Plavno knížatům Saským. Ti pak vedli k domožení se Plavna boje
a podařilo se jim Jindřicha zajmout. Propustili jej teprve roku 1476, za což jim musel
postoupit nejen Plavno, ale i své zámky v Čechách.
Pochopitelné námitky jeho syna Jindřicha III. (*1453; †28.8.1519) a také postoj
nového krále Vladislava II. Jagellonského vyústily v diplomatické řešení. Spory byly
urovnány na slavném sjezdu v Mostě, který se konal za královy přítomnosti ode dne
21.4.1482. Jindřich III. sice přišel o Plavno, za to mu byly zajištěny Bečov, Kynžvart
a Hartenstein, zároveň král přidal Plavenským hrad Breitenstein v Horní Falci
a zapsal zboží kláštera toužimského se 6 vesnicemi k držení „do 4 životův“
a Andělskou Horu.
Jindřich tak patrně získal i dvě vesnice, Schickenplos a Dolnitz. Jak uvádí Jahrbuch
der Egerländer 1958 „do roku 1488 ves nazývaná Schickeblos, od počátku 13. století
náležela do vlastnictví kláštera v Milevsku a od roku 1437 k panství Toužim.“

V okolním kraji probíhala ovšem také kolonizace německými osadníky, kterou
podporovali již poslední Přemyslovci. Kupříkladu Přemysl Otakar II. jich mnoho
usadil na Loketsku s pomocí bavorského kláštera ve Waldsassenu. Osídlování
německými osadníky bylo především doménou klášterů, také premonstrátského
kláštera v Teplé založeného blahoslaveným Hroznatou roku 1193. Celý zdejší kraj
byl v té době zcela český. Povolávání německých kolonistů nastalo po vyplenění
Tepelska po porážce českého vojska na Moravském poli v roce 1278. Sedláci utíkali
do hor, pole zůstala neobdělána, načež nastala bída a hlad a poté přišel mor. Tehdy
některé české vesnice zanikly a okolní kraj se vylidnil. Další vlna německých
osadníků nastala po morové epidemii v letech 1380 - 1381, která opět vylidnila celé
vesnice. Úvaha, že probošství v Toužimi, prodloužená ruka premonstrátského
milevského kláštera, volilo stejné osidlovací postupy jako premonstrátský klášter
tepelský, se přirozeně nabízí.
Přívalu německých kolonistů nemohli slovanští usedlíci odolat.
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Již ve 12. století kolonizoval velmož Jiří z Milevska severní svahy tepelské vrchoviny
mezi Žluticemi a Bečovem slovanskými osadníky a někdy po roce 1187 daroval
osady mnichům premonstrátům kláštera milevského.
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Současná situace k porovnání s toutéž dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1904
Neupravený scan originální pohlednice věnoval Dr. Manfred Wagner z Freiburgu
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Nevíme, do které doby přesně spadá vznik vesnice Schickenplos (Schickeblos), která
předcházela Schönthalu. Jeví se však z názvu za pravděpodobnější, že byla založena
kolonisty německými. Ten naznačuje, že jakýsi Schicke nebo Schick založil vesnici
na holině, nebo mýtině (německy Blösse). Tyto souvislosti připouštějí závěr, že
pravděpodobně nenavazovala, tedy minimálně ne bezprostředně, na předchozí
slovanskou osadu, jejíž možnou existenci oproti tomu nasvědčuje sídelní struktura,
tzv. okrouhlice (například Odolenovice), typická právě pro slovanské vesnice.
Na základě písemných pramenů, tentokrát již zcela jistě, víme, že někdy před datem
22.4.1488 existovaly dvě vesnice „Schickenplos und Dolnitz“, zmíněné v privilegiu
krále Vladislava II. a poněmčení jména Odolenovic naznačuje, že zde již patrně došlo
k nahrazení slovanských osadníků německými kolonisty. Privilegium oprávnilo
Jindřicha III. z Plavna nechat tyto vsi zbořit a na jejich pozemcích vybudovat
městečko jakkoli velké. To se mělo jmenovat „Schontal“ a také být obdařeno všemi
městskými právy, jakým se těšil Bochov - mohlo být opevněno branami, kruhovými
hradbami, nárožními věžemi i jinými věžemi, příkopy a baštami. Měšťané dostali
právo na týdenní a výroční trh, s povolením vrchnosti mohli zřídit solnici, sladovny,
pivovary a mlýny a provozovat živnosti a řemesla.
Vrchnost, tedy Jindřicha III. z Plavna, jim toto povolení velmi záhy udělil. Listinou
ze dne 13.5.1488, kde je mimo jiné uvedeno, že mu král povolil „z našich dvou vsí
Schickenplos a Dolnitz vystavět město, které má být po věčné časy nazýváno
a jmenováno jménem Schontale“, dále schvaluje všechna královská nadání a výsady,
určuje peněžité i naturální dávky, ruční i potažní roboty atd.
Poznámka:

Z výše uvedeného lze vyvozovat, že motivem k založení města asi nebyla, jak bylo
také jinými teoretiky předpokládáno, snaha vytvořit vojensko-politickou nebo
hospodářskou protiváhu sousední Toužimi, protože Jindřich roku 1488 již panství
Toužim držel. Možná na něho lze pohlédnout jako na, dnešními slovy, investora,
který pouze zhodnocuje svůj majetek a město s hospodářskými a měšťanskými právy
by jistě neslo větší daně a poplatky, nebo by tento majetek bylo možno dráže zastavit,
případně prodat. Uvádí se, že svému synovi zanechal značné dluhy z financování
svých aktivit a peníze tedy jistě potřeboval.
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Přepisy i překlady obou listin jsou pro zájemce o podrobnější seznámení
k dispozici na webové stránce města, jakož i fotografie uvedených dvou listin,
které jsou zobrazeny též na vnitřních stranách obálky této publikace.
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1912
Originál pohlednice zapůjčil k digitalizaci Ing. Zdeněk Perlinger z Rybničné
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První písemná zmínka
V odborné literatuře je dodnes možno najít informaci, že první písemná zmínka
o Krásném Údolí pochází z roku 1482. Kdyby tomu tak opravdu bylo, pak by listina,
v níž by se uvedená zmínka nacházela, mohla obsahovat nějaké zajímavé historické
souvislosti. To byl důvod, vydat se po její stopě.
Zdroj uvádí Heinrich Gradl, mezi roky 1878 a 1895 ředitel chebského městského
archivu, jenž měl z titulu své práce široké možnosti studia spravovaných dokumentů,
ve své knize „Die Ortsnamen im Fichtelgebirge und in dessen Vorlanden. 1. Abt.:
Deutsche Ortsnamen“. (Místní jména ve Smrčinách a přilehlých zemích, 1. část:
Německá místní jména)
Na straně 39 se nalézá tento text: „Schönthal, aus Schön(e)nthal zusammengezogen,
zweimal 1) Schönthal, wnw. v. Theusing (Schöntayl, Eg. Arch.; 1495 Schöntal Eg.
Arch.)“…
Poznámka:
Theusing = Toužim, Eg. Arch. = Chebský (městský) archiv.

V návaznosti na sdělení o neexistenci dalšího dokumentu, jenž by splňoval Gradlem
udávané parametry, se lze ztotožnit s názorem ředitele Státního okresního archivu
v Chebu Mgr. Karla Hally, že Heinrich Gradl jednoduše, nejspíše omylem, tato dvě
místa zaměnil.
Závěrem lze konstatovat, že první písemná zmínka o dnešním městě Krásné Údolí
v Karlovarském kraji nepochází z roku 1482, prokazatelně ji nalézáme až v privilegiu
krále Vladislava II. Jagellonského ze dne 22.4.1488.
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Protože jde o přímý odkaz na blíže neurčenou dobovou listinu, uloženou v chebském
archivu, byla jedinou možností dalšího pokroku pouze žádost o její přímé vyhledání
a stručný popis obsahu, zaslaná Státnímu okresnímu archivu v Chebu, kde je Archiv
města Chebu uložen. Ředitel archivu Mgr. Karel Halla na jejím základě laskavě
poskytl scan listiny ze dne 1.11.1482, která obsahuje místní jméno „Schonntayll“
a podal také rámcovou informaci o obsahu. Podrobnější překlad slovem také poskytl
Mgr. Petr Cais ze Státního okresního archivu v Karlových Varech. Dokument se týká
problematiky žebravých mnišských řádů, dvou chebských, jednoho tachovského
a jednoho ze Schönthalu a vybírání almužen. Historicko-geografické souvislosti
jednoznačně vylučují naše město. Téměř jistě se jedná o klášter v obci Schönthal
ležící v okrese Cham v Bavorsku.
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1912
Neupravený scan originální pohlednice věnoval Dr. Manfred Wagner z Freiburgu
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Jak přišlo město ke svému jménu
Někdy roku 1488 lovil v hustých lesích mezi Bečovem a Toužimí král Vladislav. Jak
lov končil a přicházel večer, rozbil se svou družinou na polích jménem „Na kameni“
tábor k přenocování. Když jej v časném ránu probudilo slunce, nabídl se králi
nádherný výhled. S radostí zvolal: „Ach, krásné údolí!“ Jedním družiníkem nechal
zjistit, jak se místo jmenuje a čími poddanými jsou jeho obyvatelé. Muž mu donesl
zprávu, že je to vesnice Schickenplos a podléhá hradu v Toužimi, kterýžto patří
Jindřichu z Plavna, purkrabímu na Míšni a pánu na Toužimi.
Král pozdvihl ještě v témže roce ves „Schickenplos“ na město a nařídil, že by od
nynějška, spojena s nedalekou vsí Odolenovice, měla nést jméno Schönthal. Protože
na tomto krásném místě nalezl radost, udělil král městu řadu práv a svobod. Pole „Na
kameni“ se od těch dob až do našich dnů jmenuje „Králův kámen“.

Podle všech známých indicií, právě geologický útvar na fotografii, nacházející se
v katastru Krásného Údolí, přibližně padesát metrů jižně od staré cesty z Odolenovic
přes Vitriolku do Bečova, je oním „Královým kamenem“.
Přestože se dnes skála nachází v lese, provedený výpočet profilu terénu potvrdil, že
odtud bylo skutečně možno dohlédnout na tehdejší ves Schickenplos.
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Čedičový blok, ve farní kronice označovaný jménem „Nejvyšší kámen“ nebo též
„Králův kámen“ leží na výšině severozápadně od Krásného Údolí.
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Retušovaná dobová pohlednice přibližně z roku 1926
Neupravený scan originální pohlednice věnoval pan Kovařík

10

„Schönthal - 1488 až 1947“
Následující text se nejvíce opírá o příspěvek Albina Schmiedla uveřejněný roku 1967
v knize „Das Tepler Land - Was die Stiftstürme erzählen… Heimat der Chorherren
und Musiker“ čili Tepelsko – Co vyprávějí klášterní věže…Vlast kanovníků
a muzikantů: „.Stadtgemeinde Schönthal“.
Pro čtenáře, jenž projeví zájem o podrobnosti, je na webové stránce města k dispozici
celý příspěvek, ze kterého bylo čerpáno, a to jak v české, tak i německé verzi. Překlad
byl zpracován s maximální snahou o zachování technické informační hodnoty včetně
subjektivních, avšak nikoliv nenávistných, vyjádření. Obsah nebyl nijak cenzurován
a význam vědomě pozměňován, texty nebyly slohově upraveny nebo uspořádány.
Překlad je příležitostně doplněn o poznámky.
Albin Schmiedl, rodák z Gängerhofu, dnešního Chodova
(*6.9.1904) se zabýval historií a rovněž genealogií (věda
o rodokmenech), mezi roky 1939 a 1945 byl členem obecní
rady a pokladníkem úřadu organizace Nationalsozialistische
Volkswohlfahrt (NSV) - organizace sociální péče („pro blaho
lidu“) přidružené k NSDAP, která měla pomáhat lidem v těžké
sociální situaci apod. a samozřejmě i členem místní skupiny
NSDAP. Kronikářské činnosti a genealogii se, podle děkovné
vzpomínky na webové stránce obce Görisried, věnoval i po odchodu (chybí záznam
o jeho odsunu) do této jihobavorské obce, kde také dne 16.1.1987 zemřel.

Dřívější Schönthal a přirozeně také dnešní Krásné Údolí, leží asi 5 km severozápadně
od města Toužimi v nevýrazném k východu se rozšiřujícím mělkém údolí při státní
silnici Plzeň – Karlovy Vary – České Budějovice a jeho katastr, jenž se rozkládá
v nadmořské výšce od 622 do 726 m, má rozlohu 589 ha.
Osu města vytvářel dnes až po objekt čističky zatrubněný a bezejmenný přítok
Odolenovického potoka, dříve nazývaný Wildbach („Divoký potok“ či „Bystřina“).
Městu Schönthal předcházela venkovská osada tvaru okrouhlice, zvaná Schickenplos.
Za základ této venkovské osady lze označit dnes již neexistující poplužní dvůr č. p. 8.
Na jeho pozemku byl později zřízen kostel se hřbitovem a fara.
Kolem nízkého kostelního pahorku se všude rozkládaly chatrče, dále ještě kostelní
náměstí, a to až do odsunu Němců, obklopovaly převážně roubené stavby.
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Není pochyb o tom, že své vzpomínky neměl v úmyslu zanechat pro dnešní obyvatele
Krásného Údolí, ale přesto se díky nim i my můžeme dozvědět o historii tohoto kraje
některé zajímavé skutečnosti, jež by jinak bezpochyby upadly v zapomnění, za což
budiž Albinu Schmiedlovi na tomto místě poděkováno.
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V době založení města byly hranice velkého, přibližně obdélníkového, náměstí
vytyčeny čelními štíty řad domů a jihozápadním rohem přiléhalo ke shora jmenované
původní vsi Schickenplos. Další rozvoj města se omezil pouze na výstavbu domů
podél uliček vycházejících z náměstí. Moderní novostavby okolo náměstí a do něho
od druhé poloviny 19. století zaústěné státní silnice byly ve své době ukázkou
maloměstských stavebních stylů. Venkovské stavby, převážně roubenky a skromné
hrázděné domky vyplňovaly v nepravidelném uspořádání místní čtvrť.
Legenda praví, že současně s vystavením privilegií udělil král Vladislav městu také
znak. Pro toto tvrzení nemáme historické podklady. Především chybí příslušné
znakové privilegium, které, bylo-li skutečně vydáno, muselo být ztraceno, nebo
zničeno. To je však v rozporu s tím, že další privilegia měšťané uchovali bez újmy až
do konce 2. světové války, přestože město postihla řada požárů.

1) nejstarší městská pečeť o průměru 34 mm, její použití je doloženo mezi
roky 1491 a 1662
2) umělecky nepropracovaná pečeť o průměru 22 mm, její použití je doloženo
mezi roky 1713 a 1850
3) nejmladší městská pečeť o průměru 37 mm, vyhotovení pečetidla lze
odůvodněně předpokládat až po roce 1836
Poznámka:
Jestliže bylo v uvedené době nejstarší pečetidlo pohřešováno, pak důvodem byl
asi určitý chaos v tehdejším městském archivu (města Schönthalu), protože
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Při příležitosti propůjčení znaku ve druhé polovině 15. století bylo vyryto nejstarší
městské pečetidlo. To mělo být od začátku 20. století pohřešováno. Na kulaté pečeti
udávaného průměru 50 mm je poměrně zdařile vyveden obrněný rytíř na koni se
znamením purkrabích z Míšně (ondřejský kříž) na štítu, na vlajce kopí a v klenotu
(deska na přilbici). Gotickými minuskulami (malá písmena) v rolované stuze stojí
nápis: sigillum civium in schontal (pečeť měšťanů v Schönthalu).
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v roce 1961 bylo, dle záznamů, fyzicky předáno do okresního archivu
v Karlových Varech spolu s dalším, z druhé poloviny 19. století. Bohužel, asi
někdy krátce po roce 1988 došlo k jejich ztrátě. Údaj o jeho velikosti je
chybný, průměr nejstaršího pečetidla, podle zachovaných otisků, byl 34 mm.
Barevné vypodobení městského znaku známe až z roku 1864, z heraldického díla
Vincenze Roberta Widimského „Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates,
díl I. Königreich Böhmen“. (viz. níže)
V této podobě byl znak používán prakticky až do 90. let 20. století.
V období po roce 1948 zaznamenala obecní heraldika významný útlum a jen
pozvolna opět zvedala hlavu. V roce 1985 tak byly vydány dokonce dvě publikace:
„Městské znaky v českých zemích“ PhDr. Jiřího Čarka a regionálně zaměřená
„Znaky a pečetě západočeských měst a městeček“ PhDr. Jana Pelanta. Obě tato díla
zaznamenala dílčí odbornou kritiku dosud používaného zobrazení znaku, avšak každá
s poněkud odlišnými závěry.

Vyobrazení znaku města z roku 1864 a v současnosti
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Tyto rozdíly bylo třeba vyřešit, protože se město v roce 2012 rozhodlo podat žádost
o udělení vlajky odvozené od znaku. Odborníci na heraldiku a vexilologii (nauky
o znacích, resp. vlajkách) jakožto poradní orgán předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, zvážili argumenty, navrhli drobné úpravy popisu
některých prvků a potvrdili svým doporučením koncepční správnost návrhu
vyobrazení znaku a návazně i vlajky (podrobněji na webové stránce města).
Výsledkem je oficiální popis, tzv. blason znaku. Ten je nyní zaveden v Registru
komunálních symbolů, který spravuje PS PČR.
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Současná situace k porovnání s toutéž dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1927
Neupravený scan originální pohlednice věnovala Jana Dyedeková z Bečova
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Pokud je známo, byli zdejší usedlíci podřízeni vladykovi Jiřímu z Milevska, jenž
roku 1187 daroval území klášteru Premonstrátů v Milevsku, Tím byli i obyvatelé
vesnice Schickenplos podřízeni probošství v Toužimi. Okolní klášterní zboží bylo
v roce 1437 císařem Zikmundem zastaveno husitskému vůdci Jakoubkovi z Vřesovic
a zůstalo jeho rodu až do 1485. Poté následuje zástavní držba pány z Plavna (viz.
sjezd v Mostě roku 1482 a narovnání se Saskými), avšak teprve syn zakladatele
města, Jindřich IV., roku 1538 toužimské panství od milevského kláštera kupuje.
Poplatková kniha Plavenských zboží v Čechách z let 1532 - 1535 uvádí následující
dávky, které mělo městečko Schönthal vůči panství Toužim plnit: na sv. Jiří 15 kop
a 30 grošů, Svatohavelské poplatky rovněž 15 kop a 30 grošů, poplatky za pronájem
půdy na sv. Havla vůči hradu Andělská Hora 31 grošů, poplatky za pronájem půdy
panství Toužim 9 kop 11 grošů, také 47 měřic ovsa, 2 kopy mladých kuřat, 21 kus
husí, od každé dojnice 1 sýr, 24 dny práce pluhu, 12 ženců, 1/2 libry pepře. Koňská
a manuální robota měla být, jako doposud, konána na poplužním dvoře v Útvině.
Že zde bylo již v raných dobách provozováno též hornictví, svědčí druhá slavnost
patrocinia (zasvěcení) - svaté Barboře (4. prosince), která bývala slavena až do
odsunu Němců, jakož i Prokopský kříž na staré cestě do Bečova (již neexistuje), kde
se také nacházel důl. Dále pro to mluví i městské účty z počátku 17. století,
prokazující výplaty havířů a místní názvy „Na důlní jámě“, „Štolová studánka“
„Stříbrný drn“. Dolovala se železná ruda a výtěžek byl přivážen po vlastní ose do
okolních železných hamrů a tam zpracováván. Právě z Vogtlandu, Franků a Bavorska
povolaní horníci a osadníci pravděpodobně významně přispěli k založení města
Schönthalu v roce 1488.

Tehdejší majitel panství Toužim, Kryštof Hasištejnský z Lobkovic a na Toužimi, tak
učinil udělením městského privilegia (originál je uložen ve Státním okresním archivu
v Karlových Varech). V něm městu potvrdil dosavadní práva a svobody, které podle
potřeby blíže upřesnil, nebo přidal nové. Například postup při přijímání a propouštění
obyvatel z obecního svazku, výkon soudní pravomoci a dědického práva, cechovní
záležitosti, poddanské dávky v penězích a naturáliích, práce pro vrchnost, vaření
a výčep piva, údržba silnice, pastva a obchod s obilím. Rovněž v něm městu povolil
zakoupit si dům a přeměnit jej na radnici, ve které mohla být zřízena i hospoda. Také
mu odevzdal jatka a masný krám.
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Radnice byla ještě na začátku 17. století panským domem patřícím ke zboží Brložec,
jehož majitelka, paní ze Streupitzer, ho v roce 1607 prodala měšťanovi v Schönthalu,
Thomasi Klementovi, který jej v roce 1608 postoupil městu. Vzhledem k tomu, že
radní města museli tehdejší zasedání a pan městský soudce jednání před soudem
konat ve svých soukromých domech, bylo v témže roce s vrchnostenským svolením
rozhodnuto o využití panského domu jako radnice.
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Měšťanům bylo dovoleno zjednat do této radnice hostinského a dostali právo nalévat
víno. Hostinec zřízený v radnici byl pojmenován „U rytíře“ a užíval toho jména až do
konce 2. světové války.

Výřez z dobové pohlednice z roku 1934 s dobře čitelným vývěsním štítem nesoucím
nápis „Stadt Gasthaus zum Ritter“ čili „Městský hostinec u Rytíře“
Stará budova, po požáru z roku 1656 obnovená, byla v letech 1804 - 1805 stržena
a postavena radnice nová. Výstavby se zhostili zednický mistr Lorenz Wawerka
a tesařský mistr Andreas Söllner.
Dnešní radnice je jednopatrová stavba dominující jižní linii náměstí, do roku 1963
charakterizovaná barokní hřebenovou věžičkou s větrnou korouhví a hodinovým
zvonem pro městské hodiny nacházející se na čelní stěně. Hodiny, které se dříve
nacházely ve věži kostela, byly v roce 1805 přemístěny do radnice.

Magistrát města sestával původně ze soudce, čtyř vládnoucích purkmistrů, kteří se
měnili každé čtvrtletí, a osmi radních, později úřadovali pouze dva purkmistrové.
Jako zapisovatel sloužil pověřený obecní písař, který byl také učitelem, byl jako
kostelník zodpovědný za vedení farní matriky, a také zajišťoval služby sbormistrovi.
Soudní a obecní sluha, též nazývaný biřicem, bydlel v obecní šatlavě - dům č. p. 16,
které se též říkalo obecní katr. Výkon soudní pravomoci byl v rukou městského
soudce a radních a od roku 1850 přešel na nově zřízený okresní soud v Bečově.
Symbol spravedlnosti, rychtářská ruka, byl uložen v úřadu purkmistra. Pod soud
v Schönthalu spadaly také vesnice Sedlo, Měchov, Brť a Odolenovice, jak prokazují
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Tamtéž byl také umístěn městský archiv, v němž byly uchovány zejména:
privilegium krále Vladislava II. (22.4.1488), zakládací listina Jindřicha III. z Plavna
(13.5.1488), listiny Jindřicha IV. z Plavna (31.7.1532) a Jindřicha V. z Plavna
(15.8.1566), obě potvrzující všechna dosavadní práva a svobody, dané listinou z roku
1488. Dále privilegium Kryštofa z Lobkovic a na Hasištejně, dědičného pána na
Toužimi (18.8.1608) a listina „Potvrzení dřívějších milostí“ od císaře Františka II.
(18.9.1793, nedochována), dále pak různé soudní záznamy, matrika a knihy obchodů
z roku 1584, další záznamy a obecní pamětní kniha z roku 1925 s více než 400
stranami („německá kronika“), která musela být v roce 1945 předána Čechům.
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záznamy o odvedených soudních poplatcích jmenovaných obcí vedené v příjmovém
rejstříku města. Na někdejší hrdelní právo – šibenici – upomínají místní názvy
„šibeniční stezka“ a „soudná role“ v polích jižně od města při pěší cestě do Sedla.
V městském účetnictví se ještě na počátku 17. století nacházejí účty za kata, či mistra
popravčího z Jáchymova ve výši od 11 do 15 zlatých, podle způsobu popravy.
K tomu ještě připadaly výlohy na městského písaře, soudního sluhu, atd.
Po třicetileté válce nastal úpadek hornictví a horníci si museli na živobytí vydělávat
jiným způsobem. Kromě zemědělství se zabývali obchodem se vším možným
a rozličnými řemesly, zejména tkaním lnu v zimě, a v létě, jako hudebníci, hledali své
štěstí v širokém světě. Na přelomu 19. století je v Schönthalu udáváno více než
200 hudebníků, kteří jako hudební ředitelé, koncertní mistři, sólisté a hudebníci
v lázních, divadlech, operách a hudebních tělesech ve většině evropských zemí.
V polích severozápadně od Schönthalu bylo v druhé polovině 19. století získáváno
mnoho dobrého živce a dodáváno do blízkých porcelánek. Také cihelny zde
nechyběly, byly nejméně čtyři. Císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1841
dokonce jednu z nich zobrazuje v dnešním poli severně od dnešního č. p. 115.

Před lety také v Schönthalu působil lékař a porodní asistentka. Své živnosti zde
vykonávali 4 obchodníci, 2 kováři, 1 pilníkář, 3 obuvníci, 1 klempíř, 2 tesaři, 2 krejčí,
1 pekař, 1 tkadlec koberců, 2 speditéři, 1 automechanik, četní zedníci, tesaři, číšníci,
kuchaři, dvě restaurace s řeznictvím a tanečními sály. Na začátku 20. století
existovaly ještě čtyři hostince (dům č. p. 10 „U konve“, dům č. p. 69 „Na poště“
a nynější dům č. p. 1/73 „Radnice“, dům č. p. 70 „Ve varu“). Obyvatelé žili hlavně ze
zemědělství. V místě bylo též spořitelní a úvěrové družstvo pro Schönthal a okolí.
Kulturní a společenský život prezentovaly různé spolky: Měšťanský střelecký sbor,
Sbor dobrovolných hasičů (1877), Válečný spolek, Agrární spolek, Svaz německé
venkovské mládeže, Německé kulturní sdružení, Svaz Němců, Hudební a pěvecký
spolek (1888) s divadelní skupinou, jejíž operetní představení byla na takové úrovni,
že by to jen stěží někdo od tak malého města očekával.
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Schönthal byl rovněž sídlem tří různých cechů. Mnoho bylo tkalců lnu, z nich někteří
vymalovali cechovní truhlu s velmi pěkně zdobenými mistrovskými a tovaryšskými
listy a stejně tak dvě lucernové tyče v červené, bílé a modré barvě, vedle toho šest
svatých obrázků vymalovaných na plechových tabulkách, které byly zavěšovány na
máry při pohřbech členů cechu. Cechovní prohlášení pro rok 1781 spolku krejčích,
ševců, kovářů, kolářů, tesařů a zedníků v městečku Schönthal je v zámeckém archivu
na Bečově. Tři cechy se v 19. století spojily v jeden, jejich pečetidlo, mistrovské
a tovaryšské knihy, řemeslnické předpisy atd. byly k dispozici ještě ke konci války.
Na přelomu 20. století byl i tento cech zrušen a dále živořil pod názvem „Řemesla“.
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Poštovní a osobní přepravu dříve zajišťovala koňská pošta, která jezdila denně
z Bečova přes Schönthal a Útvinu do Toužimi a nazpět. Od roku 1927 bylo zavedeno
autobusové spojení do Karlových Varů a Plzně.
V roce 1912 byl do provozu předán obecní vodovod, zbudovaný nákladem přibližně
80.000 rakouských korun. Vodojem stál při státní silnici do Bečova za domem
č. p. 108. Na dřívější pozemkové parcele č. 1086 je do jedné sběrné studny jímáno
pět pramenů. Tři zdroje vyvěraly z mraveniště, jeden vyvěrá z rozvodí na výšině nad
městem v mokrém poli (západní hranicí katastru obce prochází hranice mezi
povodími Ohře a Berounky), poslední a nejvydatnější z tzv. Štolové studánky na
dřívější pozemkové parcele č. 1087 (majitelem byl Albin Schmiedl).
Poznámka:

Druhá sběrná studna vodovodu se nacházela v tzv. dlouhém poli, Říkalo se jí
„Josefův pramen“, po tehdejším starostovi Josefu Michaelu Edererovi, nebo také
„voda z dlouhého pole“.
Ještě předtím, než byl postaven vodovod, vedlo staleté dřevěné potrubí ze Štolové
studánky až na náměstí, kde se voda u radnice zachycovala v dřevěné kašně, odtud
šla větev k dolnímu městečku, kam tekla podél domu č. p. 43 dřevěným vodním
korytem. Pro údržbu tohoto dřevěného vodovodního potrubí byl obcí ustanoven mistr
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Tuto sběrnou studnu je stále možno nalézt nedaleko současného vodojemu
v objetí kořenů statného solitérního javoru. Pravděpodobně jí chybí poklop,
takže je možné po starém železném žebříku do hloubky přibližně tří metrů
sestoupit (důrazně se nedoporučuje) a Schmiedlova slova si ověřit.
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potrubní a jako takový je již v městských účtech v 16. století jmenován mistr tesařský
Georg Pepperle.
Na tzv. Rozcestném poli (Schönthal – Přílezy, Útvina – Odolenovice) byla v letech
1930 a 1931 postavena trafostanice Schönthal – Odolenovice společně s vedením
vysokého napětí z Útviny a místní sítí s cca 40 přípojkami.
Počínaje srpnem 1931 mohlo být zapnuto veřejné osvětlení zaplacené z obecní
hotovosti. Zemskou elektrárnou v Dolním Rychnově byl zúčtováván paušál. V celém
městě nebyl žádný elektroměr až na ten, který byl na trafostanici zvlášť pro Schönthal
a Odolenovice. První lampa 25 A stála měsíčně 5 Kč, druhá 15 A 3 Kč, třetí 2,50 Kč,
čtvrtá 2 Kč, pátá a šestá 1 Kč, sedmá a každá další měsíčně 50 haléřů. Byl zaveden
tarif elektrické energie pro zemědělce odstupňovaný v poměru k rozsahu orné půdy.
Pro žehličky, rádia, vařiče atd. byly určeny paušální tarify. V roce 1938 měl
Schönthal celkovou spotřebu více než 32.000 kWh, neboť nákup více než 6.000 kWh
stál jen 25 haléřů za kWh.
Na výzvu „Sociálního sjednocení“ k uplatnění německé majetkové ztráty v ČSR ze
dne 23.1.1951 bylo oznámeno, že město Schönthal vlastnilo:

 zhruba 40 ha vzrostlého lesa, asi 28 ha mladšího lesního porostu do 10 a
od 40 do 50 let,

 přibližně 30 ha zemědělské půdy, z toho obcí samo obhospodařových asi
12 až 15 hektarů, zbytek byl pronajat,

 cca 15 ha cest a ulic, veřejných prostranství,
 domy: č. p. 1 (radnice), č. p. 73 (sálová přístavba),

č. p. 3a („Fritzův
dvůr“ se stájí pro býky), č. p. 3b (chudobinec), č. p. 16 (pošta a obecní
služební dům), č. p. 77 (škola), č. p. 126 (provizorní útulek postavený
v roce 1944),

 tři rybníky a lom,
 vodovod, elektrické

O známé německé pečlivosti svědčí i podrobné finanční vyčíslení obecního majetku,
celková aktiva obce a nadací ohodnotili vysídlenci celkem na DM 670.440.
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osvětlení včetně trafostanice, kde se 20 - 25%
podílela obec Odolenovice.
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Současná situace k porovnání s toutéž dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1934
Originál pohlednice zapůjčilo k digitalizaci Muzeum Českého lesa v Tachově
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Nejstarší stavbou ve městě je kostel svatého Vavřince. Rozkládá se na terasovitém
pahorku uprostřed staršího vesnického sídla, které předcházelo založení města. První
stavební zpráva sahá až do roku 1464. Někdy v té době vznikl přestavbou staré kaple,
patrně zasvěcené svaté Barboře, první kostel. Roku 1532 byl rekonstruován a obsazen
evangelickým farářem. Během protireformace (1648) převzali jeho správu tepelští
premonstráti, dokud nebyl po roce 1697 pro nedostatek kněží přidělen jako filiální
kostel faráři z Útviny. Teprve roku 1774 bylo obnoveno při kostele místní kaplanství
díky Elisabeth, markraběnce z Baden-Badenu a konečně v roce 1856 dochází
k oživení farního kostela. Od roku 1941 byl spravován farou v Útvině, až do roku
1946 farářem z Toužimi, který každých 14 dní držel českou bohoslužbu.
Exteriér kostela je charakterizován klenutými gotickými podpěrnými pilíři na stěnách
presbytáře a úzkými, vysokými okny ukončenými okrouhlými oblouky. Členěná
a výrazná římsa, která odděluje strmě se zdvihající rovinu střechy od okapu, vychází
z tradičního venkovského barokního stylu tesařského řemesla. Věž zvonice ukončená
cibulovou bání je posazena na šindelem pokryté střeše. Interiér farního kostela sahá
až k nedokončené gotické budově z roku 1464, která získala své zařízení zvláště díky
renovacím kolem roku 1532 a kolem roku 1774. Prostorové uspořádání vnitřku
stavby utvářejí jednolodní presbytář a polygonální apsida. Pilíře na vnějších rozích
apsidy nasvědčují na kdysi zamýšlené zaklenutí prostoru kněžiště. To nebylo nikdy
provedeno, takže dnes jsou obě části prostoru kostela vybaveny pouze jedním
dřevěným kazetovým stropem, který byl kolem poloviny 19. století nově vestavěn
jako náhrada za podobný, zchátralý strop.
Varhany dodal v roce 1677 Johann Kaspar Wedl z Ostrova za 24 zlatých. Tento
nástroj měl pak být roku 1855 nahrazen novým zařízením od varhanáře Ferdinanda
Gutha z Čisté u Rakovníka.
Za 1. světové války nastalo s nedostatkem barevných kovů v roce 1917 přímé
ohrožení veškerých varhan, protože Ministerstvo vojenství rozhodlo, že
proběhne rekvizice vybraných cínových píšťal. Státní památkový úřad ve Vídni
stanovil pokyny k výběru nástrojů, na něž se rekvizice vztahovat nebude.
Jednalo se o barokní, rokokové a klasicistní koncertní nástroje vysoké hodnoty.
Zemský památkový úřad v Čechách na popud odborné veřejnosti rozhodl, že
z rekvizic budou vyňaty i píšťaly, které tvoří umělecký celek s historickou
skříní, do níž byl vestavěn nový nástroj. Hranice byla stanovena rokem 1850.
Tak došlo i na místní varhany.
Ztráta je na nástroji i v dnešní době patrná, neboť původní píšťaly jsou dodnes
nahrazeny zinkovými z meziválečného období.
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Poznámka:
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Kostel sv. Vavřince dostal mezi roky 2009 a 2013 nový kabát
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Není to tedy na první pohled nic zvláštního, víme-li, že místní nástroj je z roku
1855. Avšak, pátrání po správnosti překladu názvu „Czistai“ – domovské obce
autora nástroje a jeho totožnosti, přivedlo do místního kostela varhanáře
pražské arcidiecéze Štěpána Svobodu. Ten se svým asistentem nástroj zdarma
prohlédl. Zjistil, že skříň varhan je bez známky napadení červotočem, což je
poměrně vzácné a svědčí to o správně zvolené době pokácení stromů a kvalitě
následné výroby a skladování prken.
Co je však zajímavější, objevil dva nápisy, ten starší, autorský, z roku 1847.
Je to škoda - k rekvizici cínových píšťal tak došlo pouze z neznalosti.
Kostel měl dva zvony. Ten velký, vysvěcený k poctě sv. Vavřince v roce 1924 poté,
co se u jeho předchůdce objevila trhlina, a musel být roztaven, nesl nápis: „Odlil mne
Albrecht Greger 1578 z Lokte.“ Malý zvon z roku 1575 byl rovněž kvůli poškození
prasklinou přelit již v roce 1834, podruhé v roce 1905, a v roce 1916 padl za oběť
válečné sbírce kovů. Na jeho místo byl na Velikonoce 1922 vysvěcen nový zvon
k poctě sv. Marie, který byl za 2. světové války znovu odstraněn a zrekvírován. Oba
nové zvony byly vyrobeny slévárnou zvonů Richarda Herolda v Chomutově. Dva
starší zvony z prvních dob kostela se dostaly do vesnického kostela svatého Martina
v Javorné a v 19. století se při požáru tohoto kostela ztratily. Větší zvon nesl nápis
„Hieronymus Glorius“, ten menší iniciály V. V.
Naproti kostelu stojí fara, jednopatrová barokní budova s klenutými místnostmi
v přízemí. Stavba byla dokončena v roce 1688 a zařízena byla toužimským truhlářem
Samuelem Pachenbergerem. Farní dvůr, podarovaný roku 1498 při zřízení farnosti,
byl roku 1532 při novostavbě farního kostela Jindřichem IV. z Plavna nově obdařen
poli, loukami a lesy, přičemž byl dosazen evangelický farář.
Zdejší farnost tak byla mezi lety 1520 a 1648 evangelická.

Dočasně byly přifařeny též Měchov a Brť a to jako následek církevního sporu z roku
1516. Obě vesnice se chtěly oddělit od své farnosti v Otročíně, protože otročínský
farář tehdy údajně požadoval příliš velkou míru daní. Když se obě vesnice vzpíraly
placení vyšších daní, odepřel jim farář udílení svátostí, takže se místní sedláci
nakonec připojili k faře v Schönthalu. Tehdy zavolali faráře z Otročína před soudní
správu a její verdikt zněl: „Sedláci se mají vrátit ke své staré faře a farář nesmí
požadovat vyšší daně než doposud.“ Přesto však zůstali sedláci z Měchova a Brtě při
zdejší faře a když se po pár letech (1520) stal Schönthal luteránským, odpadly obě
vesnice částečně od katolické víry a dál platily své poplatky faráři zde.
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Přifařeny byly Odolenovice a dnešní hájenka Vitriolka, kde v roce 1791 zřídil Anton
Liewald z Vejprt výrobnu kyseliny sírové a lučavky a až do své smrti v roce 1819 ji
s úspěchem provozoval.

23

Zejména po 2. světové válce nastalo pro kostel nepříliš příznivé období. Přes
uskutečněné opravy, z nichž za nejvýznamnější lze považovat tu z roku 1970 (oprava
střešní krytiny a oplechování cibulové báně a cibulky), kostel pozvolna chátral, což
potvrdila především odborná obhlídka v roce 1992. Nájezdy zlodějů se pak podepsaly
na vnitřním vybavení - některé sošky byly odcizeny při třech vloupáních v roce 1991,
kostel byl vyloupen také na jaře 1997.
Nové století přineslo kostelu dosud nebývale rozsáhlou rekonstrukci. Zasloužily se
o to prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v rámci Programu
rozvoje venkova. Římskokatolická farnost Toužim postupně uspěla se dvěma
žádostmi o dotaci: na opravu střechy v částce 2.209.979 Kč (3.3.2009) a na opravu
fasády v částce 2.264.792 Kč (21.8.2012).

Retušovaná dobová pohlednice z roku 1940
Originál pohlednice zapůjčil k digitalizaci Ing. Zdeněk Perlinger z Rybničné
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První zprávy o škole pocházejí z roku 1612, kde je jako učitel a městský písař zmíněn
jakýsi Samuel Süss. Jako dalšího učitele jmenuje nejstarší farní matrika roku 1652
Ambrosia Klupeku, jemuž vděčíme za popis požáru ze dne 1.2.1656. Škola byla
podřízena kostelu sv. Vavřince a sídlila v domě č. p. 7. Ten byl v roce 1775 prodán
církevní správou pastýři ovcí Steidlovi z Poseče, pročež byla jižně od kostela
postavena škola nová. Roku 1770 bylo uspořádáno číslování domů a škola dostala
č. p. 77. Tato budova ustoupila roku 1876 novostavbě. Od těch dob byla dvoutřídní.
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Stavbu provedl zednický mistr Ludwig Löw ze Schönthalu č. p. 72 a ještě dnes
existuje v téže podobě, dříve s přistavěným dobytčím chlévem, neboť učitel se
v dřívějších dobách musel pro přilepšenou mimo výuky zabývat také zemědělstvím,
k čemuž měl k dispozici nadační pole, louky a jeden rybník. Byt měl právě ve
jmenovaných školních domech.
Drobnými památkami ve městě a okolí jsou:
Na náměstí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, s podstavcem o celkové výšce
2,9 m. Na podstavci je vytesán monogram dárce PK (Peter Klement z č. p. 30)
a letopočet 1780.
Před jižním průčelím farního kostela stojí kovaný náhrobní kříž. Uvádí se, že má
upomínat na výrobce kyseliny sírové Antona Liewalda z Vitriolky, zemřelého roku
1819 a je pozůstatkem posledního pohřbu na starém hřbitově kolem kostela. Dnes
nejsou z kříže žádné údaje patrny, jen letopočet 1861 na jeho kamenném podstavci.

Současná situace k porovnání s dobovou pohlednicí na předchozí straně
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Na výšině u důlní jámy při staré cestě do Bečova, asi 1 km západně od města, se
nacházelo sousoší Nejsvětější Trojice. Pískovcová plastika nevalné umělecké
hodnoty o výšce 3,2 m nesla na členěném soklu zasvěcující nápis: „Gewidmet zur
Ehre / der allerheiligsten / Dreyfaltigkeit / von Michael / und Barbara Hartl aus /
Schönthal Nr. 59 / im Jahre 1839“ čili „Věnováno k poctě nejsvětější Trojice
Michaelem a Barbarou Hartlovými z Krásného Údolí č. p. 59 v roce 1839“.
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Pravděpodobně někdy ve 3. čtvrtině 20. století nějaký vandal sousoší svrhl, čímž
došlo k jeho rozlámání. Definitivní zánik můžeme datovat do roku 2011, kdy si zbylé
bezhlavé torzo jakýsi znalec umění přisvojil a přemístil neznámo kam.
Nedaleko od západního okraje města stojí na výšině polní, dříve zvané „Jedlové
cesty“, starý kamenný smírčí kříž, na kterém byl v 19. století ještě umístěn litinový
kříž. Lidová pověst nazývá tuto památku „Švédský kříž“. Původně se tam nacházely
tři mohyly, které byly vykopány při výstavbě silnice v roce 1930.
K tomuto kříži se váží následující pověsti:
Na tomto místě byl v průběhu třicetileté války zabit jakýsi šlechtic von Buscha se
svými dvěma dcerami, proto tři mohyly. Z pátrání vyplynula následující souvislost:
v době třicetileté války byl na svobodném dvoře č. p. 26 usídlen jakýsi šlechtic
z Mangoldu. Ten tam byl, pravděpodobně na útěku před císařskými (Švédy?), se svou
rodinou dostižen a v boji zabit, zatímco jeho manželce se podařilo uniknout do
nedalekého lesa.
Po válce matrika v Schönthalu uvádí pouze urozenou paní z Mangoldu, která se
musela bezprostředně poté vystěhovat, zde se její stopa ztrácí a na svobodném dvoře
se objevuje další majitel. Staré jméno dvora, „u Buscha-Ontla“, až do odsunu Němců
připomínalo šlechtický rod von Buscha.
Druhá tradice: V době třicetileté války bylo v Schönthalu usazeno sedm rodin se
jménem „Leiner“, kteří, jakmile zjistili, že se blíží Švédové, prchli se svými rodinami
ukrýt se do nedalekého lesa. Tam, kde dnes stojí Švédský kříž, byli pronásledovateli
chyceni a zmasakrováni. Na místě, kde by měli být tito mrtví pohřbeni, byl postaven
kamenný kříž. Jen jednomu z klanu Leinerů se podařilo uniknout a ten se stal
předkem Leinerů usazených v Schönthalu až do vysídlení.

Je zřejmé, že když se blížil nepřítel, nejen šlechtic Buscha se svou rodinou, ale
i ostatní rodiny prchaly se svými majetky. Kromě toho, zdaleka není prokázáno, že
tento masakr byl proveden Švédy, stejně tak dobře mohl být proveden císařskými,
protože Schönthal stál více než 100 let na protestantské straně.
Dále mnohde na mezích stávaly na kamenných podstavcích litinové kříže, částečně
jako pokání, částečně postaveny ke slávě Boží.
Dne 1.8.1925 byl vysvěcen válečný pomník, který stál před domem č. p. 28. Vyroben
byl ze slezské žuly, podstavec pak ze žuly bečovské. Tabule se jmény padlých byly
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Také tento příběh má své podklady a bylo možno zjistit, že před třicetiletou válkou
bylo v Schönthalu usazeno pět rodin Leinerů. Po válce se v matrikách již dále
nalézají pouze dvě rodiny, jedna z nich, Jacoba Leinera, která mizí po roce 1653,
zřejmě kvůli stěhování a další, Wolfa Leinera, jehož rod se rozrůstal až do odsunu.
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z černého mramoru. Za jednou z nich byl v měděném pouzdře zacementován pamětní
dopis tehdejšího starosty Tiberia Luderera. Zadní strana pomníku nesla obecní
věnování. Jen svrchní blok sám vážil 22 metrických centů. Pomník obklopovalo sedm
okrasných červených hlohů.
Češi památník v roce 1945 zdemolovali a použili jako dlažební kameny. Velký blok
měl být zakopán na témže místě, protože pro jeho odstranění asi nebyl k dispozici
žádný povoz. Dnes stojí v místě pomníku lípa, vysazená patrně roku 1946.

Poznámka:

V 1. světové válce ztratil Schönthal 28 padlých a pohřešovaných, z bojišť 2. světové
války se nevrátilo 42 místních a 3 přišli o život při náletech. Na následky pozdějšího
odsunu posléze zemřely 4 osoby.
Poznámka:
V údaji o počtu padlých v 1. světové válce se zdroje různí. Uvádí se 28 a 27
obětí, faktem je, že na kamenných deskách se nachází 26 jmen.
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Pomník nadepsaný „Naši hrdinové“ byl zbořen, čemuž se dá porozumět. Bylo
to v době plné emocí a euforie z porážky nacistického Německa. I když jako
symbol němectví nebyl ani tento pomník ušetřen, zachovaly se desky se jmény
padlých z nějakého důvodu nepoškozené a ve výborném stavu v prostorách
staré radnice, kde byly v listopadu 2012 ztotožněny (dnes jsou uloženy na
městském úřadě).
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Stavební vývoj
Na vzhled města v minulosti měly významný dopad zejména časté požáry. Zcela bylo
město zničeno ohněm dne 1.2.1656, kdy padly plamenům za oběť 52 měsťanské
domy, všechny veřejné budovy, jako radnice, pivovar a sladovna, solnice a masné
krámy, pastýřský dům, škola atd. Od té doby prakticky došlo k zániku práva vaření
a čepování piva, která již omezil Jindřich IV. z Plavna listinou ze dne 2.2.1536, takže
ani nebyl důvod příslušné budovy obnovit. Dne 21.2.1713 vznikl v domě kováře
Hartla požár a na popel bylo spáleno 20 domů a 15 stodol. Dne 17.3.1736 vyhořelo
sedm obytných domů se stájemi a devět stodol. Velký požár zuřil v roce 1805, jakož
i počátkem srpna 1866, kdy vinou ubytovaných pruských vojáků vypukl požár ve
stodole při č. p. 36 a celá severní strana náměstí lehla popelem od č. p. 23, včetně
Tříselné ulice až po č. p. 43, pouze dům č. p. 76 zůstal ušetřen, protože majitelka
vždy v pátek pekla chléb a během požáru dům „třikrát oběhla s kbelíkem“.
Požáry sužovaly Schönthal i ve 20. století:

 kolem roku 1900 shořely domy č. p. 21, 63 a 97
 v květnu 1904 domy č. p. 3, 4, 5, 6 a 7
 v květnu 1908 domy č. p. 44, 45, 46, 47, 89, 101 a stodoly při č. p. 69
(pozdější dům č. p. 120)

č. p. 67

 v této době také padl za oběť plamenům dům č. p. 79.
Po těchto požárech nebyly již domy č. p. 21, 45, 55, 63, 85, 86 a 98 obnoveny, dále
z různých důvodů zanikly ještě před rokem 1938 domy č. p. 41 (pod stejným č. p.
postaven nový na jiné parcele), 49, 50, 51, 63, 64, 81, 87 (pozůstatky před č. p. 124 adaptované na garáže) a 102.
Mluvíme-li o živelních pohromách, je třeba ještě zmínit, že na začátku 20. století padl
jedné silné bouři za oběť nedokončený větrný mlýn stojící severozápadně od okraje
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 dne 28.8.1914 zapálil úder blesku stodoly při č. p. 31 a 32
 na jaře roku 1927 podlehly ohni domy č. p. 54, 55 a 56
 dne 9.8.1928 shořel dům č. p. 31
 v listopadu téhož roku shořely domy č. p. 91 a 95
 dne 11.1.1929 podlehl ohni bývalý ovčín při č. p. 62
 dne 18.7. téhož roku zapálil blesk stodolu při č. p. 10
 dne 10.8.1930 shořel dům č. p. 19, včetně stodoly
 dne 10.8.1935 shořely domy č. p. 99, 98, 85, 86 a dřevník při č. p. 56
 dne 24.11. téhož roku spálil oheň dům č. p. 65 včetně stodoly a dům
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města na Jedlové cestě (polní cesta za č. p. 115). Stavitelem byl mistr tesař Franz
Josef Stowasser z č. p. 63/95, který postavil také kostelní věž. Základy mlýna byly
teprve ve 30. letech 20. století srovnány se zemí a kameny použity jako stavební
materiál na stodolu u domu č. p. 117. Větrný mlýn nemohl být spuštěn, protože
větrné lopatky padly kolem roku 1900 za oběť plamenům při požáru domu č. p. 63.
Další domy zanikly po odsunu Němců, přičemž o tomto vývoji nejlépe vypovídají
armádní letecké měřičské snímky. Nejprve padly nejvíce zchátralé roubené budovy
na západní straně náměstí č. p. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 a 22, do roku 1952 zmizely
též domy č. p. 8, 59, 60, 66, 82 (pozůstatkem je budova při č. p. 79, kde je ubourání
patrno z obrysu na omítce), 84, 88, 90, 92, 94, 104, 105, 116 a 126. Mezi roky 1952
a 1956 byly zbourány domy č. p. 61, 69, 71, 103, 104, 107 a 109, v období 1956 až
1961 mizí domy č. p. 28, 35, 47, 54, 83, 93 a 120. Od roku 1961 do roku 1965 padly
domy č. p. 16 (zdravotní středisko), 52, 53, 57 a 58 (uvolnění místa pro tzv. staré
paneláky) a č. p. 114, po roce 1965 pak zanikly domy na severovýchodním rohu
náměstí, při cestě na Odolenovice - do roku 1967 č. p. 32, 38 a 76 a do roku 1973
další - č. p. 34, 37 a 75. Poslední pozůstatky domu č. p. 112 byly odstraněny celkem
nedávno při výstavbě garáže u domu č. p. 95. Dům s původním č. p. 100, které bylo
později přiděleno jednomu z paneláků, byl přebudován, dnes č. p. 147
Lze tedy shrnout, že od roku 1841 do konce 2. světové války bylo zřízeno 127 domů
s číslem popisným, z nichž do roku 1938 jich zaniklo 14. Pokud předpokládáme tento
stav i v roce 1945, pak od konce války, do roku 1973 zaniklo dalších 48 domů,
z pozůstatku tří domů (č. p. 82, 87 a 112) se staly budovy sloužící k hospodářskému
využití. Po válce byl první dům postaven až v roce 1973 a dodnes celkem 8, k nimž je
třeba připočítat 9 panelových domů. U čtyř domů byla zrušena čísla popisná
a nahrazena čísly evidenčními, z nichž dva domy později získaly nová čísla popisná.

Čísla popisná 41, 100 a 125 byla použita znovu, přestože nové stavby vznikly na
jiných parcelách.
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Dále je třeba zmínit postavené objekty kulturního domu (č. p. 132), prodejny
(č. p. 144), správní budovy Hollandia a. s. (č. p. 151), k bydlení adaptované části
budovy bývalé jídelny JZD (č. p. 145) a dílenských prostor areálu JZD (č. p. 148
a 155).
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Obyvatelstvo a jeho vývoj
První seriózní záznam o počtu obyvatel se nalézá v toužimském zámeckém archivu
sasko-lauenburgské vrchnosti, odkud čerpá i Albin Schmiedl, když uvádí, že seznam
obyvatel města Schönthalu z ledna 1658 udává 341 obyvatel, a to 60 otců, 60 matek,
3 vdovce, 21 vdovu, 107 synů a 90 dcer.
Výsledky, pokud bylo možno, pravidelných sčítání lidu a další místopisné publikace
nás informují, že populace rostla až do roku 1880, kdy dosáhla svého vrcholu, a to na,
z dnešního pohledu závratných, 668 obyvatel. Poté se rok od roku postupně
snižovala, především kvůli poklesu porodnosti a stěhování – zejména mnoho
mladých odcházelo do světa a živilo se zde hudbou.

1658

1843

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

341

519

634

668

640

624

574

523

488

1939

1947

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

465

198

194

233

344

457

398

393

375

Zásadními momenty v demografickém vývoji města byly přirozeně poválečný odsun
sudetských Němců a následné, ne zcela úspěšné, osidlování, což je dobře patrno
z výše uvedeného grafu.
Po odsunu Němců nastává rapidní pokles počtu obyvatel, který dosahuje svého dna
v roce 1950. Do 80. let 20. století se obec podařilo dosídlit téměř na „válečnou“
úroveň, avšak, především vlivem vývoje ve společnosti po listopadu 1989 se navrací
trend poklesu počtu obyvatel.
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rok/počet obyvatel
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Současná situace k porovnání s toutéž dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice z roku 1940
Neupravený scan originální pohlednice věnoval pan Kovařík

32

Konec druhé světové války v Schönthalu
Zajímavou a v českém překladu patrně dosud nezveřejněnou vzpomínku zanechal
krátce před svou smrtí autorům německé dokumentační publikace dne 14.9.1955
poslední německý starosta města Tiberius Luderer.
Jejím tématem jsou „opatření amerických vojenských úřadů po obsazení Schönthalu
a invaze sovětských okupačních vojsk po odchodu Američanů“.
Tiberius Luderer se narodil dne 31.3.1893 a poprvé byl zvolen
starostou města dne 15.3.1924 za stranu Bund der Landwirte
(Svaz rolníků). Strana, ustanovená v únoru roku 1919, měla
méně radikální postoje proti Republice Československé, byť
i ona byla separatistickou. O smířlivějším (?) postoji zdejších
k RČS svědčí „dík páně prezidentův za blahopřejný projev
k jeho 80. narozeninám, který jste přednesl u zdejšího úřadu“
zaslaný dne 30.7.1930 Obecnímu úřadu Schönthal cestou
Okresního úřadu v Teplé. Luderer byl až do konce 2. světové války nejen starostou
města, ale také vedoucím místní skupiny NSDAP. Zajímavostí je tragický dopad
Německem vyvolaného celosvětového válečného konfliktu na jeho vlastní rodinu,
když jeho jediný syn Tiberius padl již velmi záhy po rozpoutání války dne 16.9.1939
v Polsku. Se svojí manželkou, tchyní a schovankou byl dne 21.8.1946 odsunut
14. transportem (vagon číslo 34) z okresu Teplá do americké okupační zóny a usadil
se ve městě Illertissen ve Švábsku, kde dne 3.11.1955 zemřel.

„Schönthal byl na začátku května 1945 obsazen americkými vojáky, a přitom byl zajat
jakýsi generál Stiller s několika stovkami německých vojáků. Místo bylo již plné
uprchlíků. K bojům již u nás nedošlo. Velké náměstí bylo přeplněno vojenskými
vozidly, v okolních lesích zůstaly stovky opuštěných vojenských vozidel. Po Kapitulaci
k nám dorazil ještě transport uprchlíků, mezi nimi mnoho z Drážďan, asi 1.000 lidí,
kteří museli být na příkaz americké okupační armády ubytováni. Fronty uprchlíků,
většinou motorizované, stály mimo Schönthal a sousední obce na volném poli. –
K rabování nedocházelo. Jakmile se v obci Schönthalu zaměstnaní zahraniční
pracovníci pustili do rabování, byli americkou okupační správou odsunuti do
sousedních obcí obsazených Rusy.
Poznámka:
V bouřlivé situaci konce války se na území dnešního Karlovarského kraje
nacházel přibližně jeden milion lidí: vojáků, uprchlíků, zajatců koncentračních
táborů, místních civilních obyvatel.
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Úvodem své výpovědi uvádí Tiberius Luderer několik údajů o svém rodném městě
a pak již „do záznamu“ pokračuje:
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Několik dní po obsazení Američany se u mě objevila americká státní policie,
obstoupila můj dům a požadovala po mně, abych uvedl všechny obecní a stranické
funkcionáře. Mezitím, co jsem ještě mluvil s americkým tlumočníkem, přišla delegace
francouzských zajatců. Jeden z nich mluvil perfektně anglicky a německy a během
10 minut mne pak americký velitel na návrh Francouzů přes moji politickou činnost
během války jmenoval starostou obce Schönthal.
Schönthal měl po válce s Francií francouzské válečné zajatce, kteří vesměs pracovali
u sedláků. Francouzští zajatci se chovali zcela korektně, a nedocházelo s nimi
k žádným incidentům.“
Poznámka:
Mnoho se neví, že za druhé světové války bylo v celých tzv. Sudetech
internováno několik desítek tisíc Francouzů. Prakticky v každém městě či
vesnici byla umístěna skupina Francouzů.

Retušovaná dobová pohlednice z roku 1940
Kopii pohlednice zapůjčil k digitalizaci pan Jaroslav Skořepa z Karlových Varů
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Ponejvíce šlo o válečné zajatce, dále pracovně nasazené, Alsasany a Lotrince
určené k „převýchově“ a nakonec Francouze z tzv. táborů francouzské
mládeže. V celkovém počtu válečných zajatců v Sudetech se početně před
Francouzi (14.522 osob) „umístili“, podle stavu z roku 1941, pouze Sověti
(17.685 osob).
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„Ještě krátce před zhroucením (starého pořádku) zůstal v Schönthalu viset transport
zajatců koncentračního tábora, protože zmizel doprovodný personál. Okolo 60 mužů
a žen jsem ubytoval ve škole a financoval jejich zaopatření. Jeden zajatec
koncentračního tábora, jak mi vysvětlil, byl polským statkářem, na jméno si již
bohužel nevzpomínám, si vzal zaopatření těchto zajatců na starosti, obstaral
u vojenské posádky chléb, brambor mi z poslední předepsané dodávky zbylo okolo
300 metráků. Zajatí vojáci pod velením generála Stillera se zaopatřili ze zásob obce.
Dne 26.5.1945 ke mně přišel americký tlumočník a vysvětloval, že by mně a sedláka
Ludwiga Pichla odvezl 5-ti tunovým nákladním vozem do Bavorska, mohli bychom si
naložit, co auto uveze. Já a Pichl, který byl od roku 1924 nepřetržitě druhým
místostarostou, jsme odmítli a vysvětlili, že v této kritické době přece nemůžeme
nechat obec na holičkách.
Dne 28.5.1945 opustili Američané obec a stanovali mimo Schönthal vedle okresní
silnice do okresního města Teplá na volném poli. Ruská okupační armáda vtáhla do
obce. Američané vzali generála Stillera a jeho vojáky sebou. Co se s nimi později
stalo, mi není známo.

Současná situace k porovnání s dobovou pohlednicí na předchozí straně
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Po obsazení Rusy záhy došlo k pozdvižení kvůli správě obce a sociálními demokraty
byla ustavena strana a já byl ještě téhož dne opět ustanoven starostou. Během
ruského velení se opět v místě neobjevilo rabování ani znásilňování. Ruský velitel,
pokud si vzpomínám, nějaký Mongol, velmi dohlížel na pořádek v naší obci.
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Dne 18.6.1945 přijel z Bečova motorizovaný posel a pověřil mne, abych na 19.6.
svolal staré zastupitelstvo a sociální demokraty na obecní úřad. Dne 19.6.1945 přišli
dva četníci a dva civilisté z Národního Výboru Bečov a ustanovili, s ohledem na
vlastní, obcí obhospodařovaný statek, velký objem lesního majetku a uskladněného
dřeva, novou obecní radu. Přestože jsem se zdráhal, byl jsem opět ustanoven
starostou. Dotčený originální protokol je v mých rukách. Krátce nato byl ustanoven
český komisař z Plzně a komisař pro zajištění sklizně.
Po převzetí civilní správy Čechy musely být odevzdány všechny cenné předměty,
radia, hudební nástroje, šperky, kožichy, knihy, všechny běženci uložené předměty,
kufry. Domovní prohlídky prováděné Čechy nebraly konce. Jen jediný příklad: selské
dcerce byla zabavena výbava, ta šla za Rusy a ti jí sami výbavu přinesli z českého
autobusu stále ještě stojícího na náměstí.
V okolí Schönthalu směrem na Karlovy Vary tábořilo na tzv. Chloumeckém vrchu na
3.000 ruských vojáků a z Schönthalu jim museli být denně k dispozici muži s povozy.
V čase senoseče jsem se obrátil na ruského velitele a již jsme nemuseli nadále muže
s povozy poskytovat.“

Retušovaná dobová pohlednice z roku 1937
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Bohužel, opět „mimo záznam“ končí zpráva krátkým popisem dalších událostí až
k vysídlení autora v srpnu 1946.
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Po druhé světové válce
Před 2. světovou válkou spadal Schönthal do politického okresu Teplá. Podle sčítání
lidu z roku 1930 byl podíl německého obyvatelstva v okrese 98,2%, v samotném
městě byl tento podíl dokonce 99,8%, pouze jediný ze 488 obyvatel byl cizozemec.
Celé Tepelsko bylo téměř výhradně zemědělským krajem, bez větších průmyslových
podniků. Tomu odpovídalo i politické smýšlení obyvatel. Ve volbách do Poslanecké
sněmovny Národního shromáždění v roce 1935 v Schönthalu zvítězil a 45,57% hlasů
obdržel Bund der Landwirte (BdL - Svaz rolníků), 42,72% pak druhá Henleinova
Sudetoněmecká strana (SDP). Strana BdL byla v březnu 1938 právě s Henleinovou
SDP sloučena. Po připojení pohraničí k Německu na podzim 1938 dále došlo ke
sloučení SDP s nechvalně známou Nacionálně-socialistickou německou dělnickou
stranou (NSDAP), přičemž členové SDP se jejími členy nestávali automaticky,
naopak museli projít poměrně přísnými prověrkami.

Současná situace k porovnání s dobovou pohlednicí na předchozí straně
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V Schönthalu působila až do konce války nejen místní skupina NSDAP pod vedením
starosty Luderera, ale také další nacionálně socialistické organizace – Nacionálně
socialistický úřad pro blaho lidu (existuje 119 záznamů o členství), Nacionálně
socialistický svaz žen a též Místní pověřenec pro rasovou politiku!!! Taktéž velký
podíl padlých ve 2. světové válce svědčí o přesvědčení a angažovanosti tehdejšího
obyvatelstva myšlenkám nacismu a politice Německa.
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Dne 2.8.1945 dospěly vítězné mocnosti 2. světové války na Postupimské konferenci
k dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska a poskytly tak
rámec již probíhajícímu vysídlování. Bylo zřejmé, že po jeho skončení bude nutno
dotčené oblasti, tedy i Schönthal, dosídlit novými obyvateli.
První čeští osídlenci, především z okresů Pelhřimov, Pacov a Humpolec, se
přistěhovali na podzim 1945 a ještě v tomto roce se obec podařilo osídlit z větší části.
Rodinné domky a hospodářské budovy byly staré a dřevěné, takže se jich muselo
mnoho zbourat a jiné musely ustoupit kvůli rozšíření vozovky. Mnoho rodinných
domků pak podlehlo zkáze, neboť nebyly obsazeny a udržovány.
Dokud nebyla, po potřebných úpravách – na konci války zde byli ubytováni uprchlíci
a vojáci, otevřena škola (dne 12.3.1946), navštěvovali žáci školu v Toužimi. Prvním
českým učitelem byl Václav Sirůček, který přišel z Mělnicka. Dne 8.5.1946 byla na
návsi zasazena Lípa svobody. Ve volbách do Národního shromáždění, které se
uskutečnily dne 26.5.1946, získala ze 105 hlasů celé 92 hlasy (87,62%) Komunistická
strana Československa.
Odsun Němců do sběrného tábora v Teplé probíhal od 15.3.1946. Proces odsunu
jednotlivých skupin Němců ze Schönthalu vypadal ve stručnosti (slovy zachovaných
protokolů) tak, že pro daný termín transportu určení občané byli nejprve „přisunuti“
do sběrného střediska v Teplé. Všichni přisunutí Němci byli lékařsky prohlédnuti
a zapudrováni práškem DDT, zvláště se dbalo na onemocnění svrabem. V dalších
dnech byla provedena celní a důchodková kontrola. Následovala doprava zavazadel
na nádraží, poté se přistupovalo k dopravě osob. Po převzetí styčným důstojníkem
pak transportní vlak odjížděl do určené okupační zóny v Německu.

Evidenční karty obyvatel (každá domácnost měla jednu kartu) obsahují 405 jmen,
mezi nimi též válečného invalidu, 22-ti letého Tiberia Hillitzera, jenž na následky
zranění zemřel dne 20.3.1946 ještě v Schönthalu, takže nemohl být odsunut.
Protokoly jednotlivých transportů pak čítají další 34 jména, jež nejsou na evidenčních
kartách uvedena (například internovaní nacisté). Je nutno poznamenat, že protokoly
pravděpodobně tří transportů s vysídlovanými občany Schönthalu se nedochovaly.
Dalších 8 jmen uvádějí různé úřední seznamy, mezi nimiž je uveden jako antifašista
Franz Gerson, který nebyl odsunut, a žil v obci (na č. p. 9) až do své smrti.
Seznam majitelů domů zveřejněný v knize Das Tepler Land pak jmenuje dalších
40 osob, celkem tedy 487 jmen.

K 525 letům Krásného Údolí

Víme, že v roce 1939 měl Schönthal 465 obyvatel, z nichž 45 se nevrátilo z bojišť
2. světové války. Údaje, které jsou v archivních fondech na téma odsunu zdejších
Němců k dispozici, jsou neúplné a navzájem částečně rozporuplné.
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U 447 osob je ve výše zmíněných zdrojích uveden též věk, pro zajímavost tedy,
uveďme alespoň obecné charakteristiky poválečné populace Schönthalu.
věk

0 až 6

7 až 15

16 až 40 41 až 60 61 až 80

muži

23

34

37

51

ženy

22

41

90

82

nad 80

celkem

31

4

180

31

1

267

Ucelené, ze tří zdrojů pocházející, souhrny počtů odsunutých zobrazuje následující
tabulka (dne 9.8.1946 byla cílem transportu sovětská okupační zóna):

Transporty
z okresu Teplá

SNB Bečov

ONV Teplá

Protokoly
transportů

1

6.2.1946

2

9.4.1946

30

32

33

3

21.4.1946

60

60

60

4

3.5.1946

5

12.5.1946

6

24.5.1946

7

9.6.1946

68

68

70

8

19.6.1946

50

44

9

5.7.1946

53

50

10

12.7.1946

24

24

11

26.7.1946

12

5.8.1946

13

9.8.1946

14

43

43

21

22

22

21.8.1946

28

27

27

15

30.8.1946

5

5

5

16

9.9.1946

28

28

26

403

286

antifašistů

7

specialistů

1

žádalo občanství

2

celkem

377
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Zdroj údajů
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Současná situace k porovnání s dobovou pohlednicí
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Retušovaná dobová pohlednice přibližně z roku 1942
Originál pohlednice zapůjčil k digitalizaci pan Karel Matějka z Krásného Údolí
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Krásné Údolí - od 1947
Po odsunu Němců se noví osídlenci dali do díla a hospodářská situace se každodenně
zlepšovala. Stav dobytka byl velký, takže ti, kteří převzali hospodářskou usedlost,
mohli v začátcích prodávat dobytek a získat tím první přínos do hospodářství. Stroje
si museli zemědělci doplnit, jak polní, tak mlátičky a ostatní domácí potřeby, hovězí
potahy si hospodáři vyměnili za koňské. V roce 1947 bylo uskutečněno scelování
a vymezení půdy. Potom každou usedlost navštívila komise a odhadla hospodářské
budovy, živý a mrtvý inventář a zásoby. Následně určila, jaké splátky budou státu
platit dalších 15 let. Každý osídlenec, který nezanechal ve vnitrozemí žádný majetek,
dostal při slavnosti v Bečově dekret, že mu tento majetek dává stát do vlastnictví.

Dne 22.4.1947, těsně před 4. hodinou, seskočili z amerického letadla letícího ze
Štrasburku do Mnichova 3 američtí důstojníci. Cestou prý pro poruchu radiostanice
ztratili orientaci a dostali se nad naše území, kde dále bloudili. Pro nedostatek
pohonných hmot pak museli nad Karlovými Vary seskočit. Letadlo letělo dále bez
pilota a posádky západním směrem a následně havarovalo jižně od Krásného Údolí.
Šlo o americké vojenské letadlo opatřené dvěma motory, typu C - 47 čís. 3368.
Zemědělský ráz celé oblasti zůstal zachován i po výměně obyvatelstva, ale výrazně se
změnily způsoby hospodaření, které přišly s kolektivizací. V lednu 1956 byl ustaven
přípravný výbor pro založení jednotného zemědělského družstva. Tak jako v mnoha
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Český název dostala obec dne 19.4.1947.
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dalších obcích i zde předcházely založení JZD bouřlivé diskuse, přesvědčování
a obavy zemědělců. Je možno zmínit i tři požáry stodol, které vznikaly vždy v noci
z neděle na pondělí. První stodola začala hořet dne 1.4.1956 - o velikonocích.
V Cinkově stodole shořely i hospodářské stroje, mezi nimi i mlátička, podobně tomu
bylo také s farskou stodolou a se stodolou za kovárnou (č. p. 20), kde byly uloženy
stroje, patřící již dříve založenému strojnímu družstvu. Uvádí se, že při požáru
prvních dvou stodol shořely 3 mlátičky, jeden elektrický motor, 2 vozy, jedna
sekačka a asi 120 q slámy. Mnoho lidí bylo vyšetřováno, ale viník nebyl vypátrán.
Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 6.4.1956 jako jedno z posledních na
okrese, v pořadí padesáté deváté. Do družstva se přihlásilo asi 40 členů, to znamenalo
23 zemědělských usedlostí. Po schůzi většina přihlášených občanů z družstva opět
vystoupila, takže společně začínaly hospodařit rodiny ze šesti usedlostí.

V neděli dne 13.8.1961 v 15 hodin byl otevřen Kulturní dům, slavnostní okamžik si
nenechalo ujít neuvěřitelných 612 osob.
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Počátkem roku 1957 byl dokončen kravín, členská základna družstva postupně
narůstala a ještě téhož roku byl od STS v Bezvěrově odkoupen první traktor. Koncem
února 1960 došlo ke sloučení JZD Krásné Údolí a Odolenovice a v srpnu 1960 se
připojila JZD Přílezy a Český Chloumek pod názvem JZD Nový směr se sídlem
v Krásném Údolí, které se specializovalo na sadbové brambory a seťové obilí, jako
pomocnou výrobu kovářství, opravu strojů a autodopravu.
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V roce 1963 byla založena odrůdová zkušebna ÚKZÚZ. Začínala jen s opuštěnou
budovou MNV, stodolou, dvorkem, nevyhovujícím bytem a kůlnou, k tomu 35 ha
zemědělské půdy. V témže roce byla zahájena rekonstrukce č. p. 1 a budování
hospodářských objektů, jejichž dokončování probíhalo v letech 1965 – 67. V roce
1967 byla postavena ještě ocelokolna na stroje a stáj pro hovězí žír k získání zdroje
přírodního hnojiva. Členstvím v bytovém družstvu od roku 1966 získala zkušebna
čtyři byty, což pomohlo stabilizovat pracovní kolektiv.

Na podzim 1966 byly tyto nové panelové domy s 21 byty předány k užívání.

Již od ranních hodin dne 21.8.1968 projížděly obcí sovětské tanky, od Českého
Chloumku na Přílezy, Odolenovice a v Krásném Údolí odbočovaly na Toužim
a Plzeň. Zřejmě se drželi přísně podle mapy, neboť v Českém Chloumku důsledně
jely po staré silnici obcí a neužily novou, pouhýma očima nepřehlédnutelnou, silnici,
která vede mimo obec. Tanky byly označeny podélně, bílým pruhem a vojáci v naší
obci nezastavovali.
Ještě týž večer poslali představitelé obce protest proti obsazení naší republiky ke
zveřejnění v plzeňském rozhlasu. Později občané protestovali podpisovou akci,
adresovanou OSN prostřednictvím ONV Karlovy Vary. Z rozcestí byly odstraněny
ukazatele směru a na státní silnici se objevily nápisy proti okupaci. Na veřejných
budovách vlály československé vlajky a na vývěsních tabulích byly umístěny obrazy
představitelů našeho státu a hesla.
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V srpnu 1967 tvořily obec tyto osady: Krásné Údolí, Odolenovice, Přílezy a Český
Chloumek. V obci bylo 95 trvale obydlených domů, z toho v osadách 37, 6 domů ve
stáří do 10 let, 12 domů od 20 do 50 let, 72 domů od 50 do 80 let, 5 domů pak ještě
starších. K demolici bylo určeno 9 domů, z toho 4 v osadách, k opravám 35 domů.
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V roce 1970 byla zahájena výstavba kabin na fotbalovém hřišti, stavba prodejny
a provedena oprava střechy kostela.
Dne 14.1.1972 vyjádřila rada MNV Krásné Údolí souhlas se zřízením chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les. Dále byl v tomto roce opraven hřbitov - položeny
chodníky, zaveden vodovod a postaven památník hrdinům, padlým za svobodu naší
vlasti. Aby mohlo být přikročeno k opravě kulturního domu, byly kvůli odvodnění
jeho okolí ve dvou směrech podél budovy položeny roury. TJ Slavia vybudovala
septik, provedla dokončovací práce na kabinách a odvodnění plochy hřiště.
Rok 1973 se nesl ve znamení pokračování příprav na opravu kulturního domu,
zabudování ústředního topení do budovy MNV, spolu s výstavbou kotelny, úprav
komunikací v obci a vybudování chodníků, zřízení klubovny mládeže, položení
kanalizace, opravy budovy pohostinství a podobně. TJ Slavia provedla oplocení
hřiště a podílela se na vybudování hřiště na odbíjenou. Byla vybudována opěrná zeď,
schody a chodník se zábradlím k budově školy. Po mnoha letech byl v obci postaven
rodinný dům (č. p. 133).
Dům kultury byl po rekonstrukci znovu otevřen dne 9.5.1975 u příležitosti 30. výročí
osvobození Československa. Přítomno bylo 350 místních občanů.

V prosinci dokončily Pozemní stavby Karlovy Vary 42 bytů, ze tří bytů byla zřízena
mateřská škola JZD. Byty a MŠ však mohly být předány do užívání až po dokončení
čističky odpadních vod v roce 1981.
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V roce 1977 postavila odrůdová zkušebna nový dvojdomek pro zaměstnance a její
areál dostal asfaltový povrch. JZD zahájilo výstavbu velké sušičky objemné píce na
výrobu úsušky z jetele a jiných zelených hmot nejen pro místní, ale také pro okolní
družstva v Otročíně, v Útvině a ve Stanovicích.
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Dne 1.1.1978 vzniklo spojením JZD Nový směr v Krásném Údolí a Tábor v Útvině
v jeden ekonomický celek JZD „Velký říjen“ Útvina se sídlem v Krásném Údolí.
ZDŠ v Krásném Údolí (1. - 5. ročník) a ZDŠ v Útvině (1. - 4. ročník) byly sloučeny
do jedné ZŠ s 1. - 4. ročníkem se sídlem v Krásném Údolí: v Útvině dvě třídy
se samostatným 1. a 3. ročníkem a v Krásném Údolí dvě třídy se samostatným
2. a 4. ročníkem. Zajímavým kulturním počinem bylo zbudování promítací kabiny
v kulturním domě a možnost pořádat filmová představení.
Přede žněmi v roce 1979 uvedlo JZD do provozu novou závodní kuchyni s jídelnou.
Podobným stravovacím zařízením se v té době nemohl pochlubit žádný zemědělský
podnik na okrese.
Poprvé ve své historii ztratilo Krásné Údolí svoji samostatnost, když bylo počátkem
roku 1981 včleněno do obce Útvina.
V prvním pololetí roku 1982 dokončilo JZD rekonstrukci odchovny žírného dobytka
pro 220 býků a bylo přistoupeno k výstavbě teletníku na 350 kusů telat s termínem
dokončení ke konci srpna 1984.
Na přelomu let 1985/86 byla zaznamenána série zemětřesení, nejsilnější otřes měl
4,9 stupňů Richterovy stupnice (21.12.1985 v 11:16 hod.). Projevem otřesů byl
rachot, jako když jedou tanky, pohyb drobných předmětů v příbornících a podobně.

Od 1.1.1991 pak byly Krásné Údolí a Odolenovice odděleny od Útviny. Proces
administrativních úkonů k dokončení odluky obcí však ještě nějaký čas trval. Došlo
k vytvoření dvojtřídní školy a tím k odstranění potřeby dojíždění dětí do Útviny. Dne
24.5.1991 přešel do majetku obce objekt bývalé radnice, který užívala odrůdová
zkušebna ÚKZÚZ, která jej následně opustila. V roce 1992 tedy obec prodala dosud
užívaný dům č. p. 46 a obecní úřad byl přemístěn do č. p. 1. Tam se po letech vrátila
také místní knihovna.
Dne 22.12.1992 se konala schůze, na které byl schválen transformační projekt JZD
a dne 12.1.1993 ustavující členská schůze nově vzniklého družstva, které se však
postupně rozpadlo. V budově radnice č. p. 1 byla zřízena lékařská ordinace.
U příležitosti slavnostního zahájení provozu HOLLANDIA a.s. navštívil Krásné
Údolí ministr zemědělství Ing. Josef Lux. V roce 1995 byla opravena a zprovozněna
kašna na návsi a zakoupeno čerpadlo, firma TELECOM v říjnu zřídila veřejnou
telefonní stanici na karty.

K 525 letům Krásného Údolí

V roce 1989 bylo při státní silnici vybudováno Plzeň - Karlovy Vary nové veřejné
osvětlení. Nastalé společenské změny umožnily obnovení samosprávy, neboť byly
zrušeny národní výbory. Krásné Údolí se rozhodlo obnovit samostatnost a oddělit se
od Útviny. Nově zvolené obecní zastupitelstvo zvolilo na ustavující schůzi dne
10.12.1990 prvním českým starostou obce Ing. Václava Marečka.
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Roku 1997 bylo zadáno vypracování studie architektonických úprav návsi a následně
část projektu realizována. Byly provedeny úpravy terénu, přemístění sochy sv. Jana
Nepomuckého, vysázena nová a ošetřena stávající zeleň, zabudovány lavičky
a odpadkové koše. Byla plynofikována radnice a upravena kotelna instalací nádrže na
propan-butan. V dubnu 1999 byla dokončena další část splaškové kanalizace - úsek
označený jako větev „B“, čímž byla obec cca z 80% odkanalizována. Dokončovaly se
práce na plynofikaci, jako dobudovávání odběrných míst, zpevnění výkopů, terénní
a povrchové úpravy komunikací a chodníků. V souvislosti s tím byl také vyasfaltován
chodník od návsi směrem na Bečov. Dále byl postaven chodník od kulturního domu
ke vstupu na fotbalové hřiště a přes letní prázdniny byla uskutečněna velká oprava
veřejného osvětlení. Dne 21.10.1999 byla plynofikace celé obce úspěšně završena
kolaudací. Celkové náklady činily cca 4,4 mil. Kč.

K 1.1.2003 byla Mateřská škola (MŠ) organizačně včleněna do Základní školy (ZŠ)
jako její součást. Zhoršující se demografické poměry (málo dětí) a ekonomické
faktory měly za následek, že byla v obci po mnoha letech, ke konci školního roku,
zrušena ZŠ. Od 26.7.2003 byl na obecním úřadě zahájen provoz internetu pro
veřejnost. MŠ byla zachována jako jediná příspěvková organizace obce a tak bylo
v příštím roce přistoupeno k rekonstrukci přízemí budovy č. p. 77 a následnému
stěhování MŠ do nově upravených a malým dětem přizpůsobených prostor. Současně
se zjistilo, že část kanalizace byla pouze vyvedena pod budovu, což způsobovalo
podmáčení a praskáni zdiva. Řádným napojením na kanalizační síť byl tento
nedostatek odstraněn. V kulturním domě byla původní dřevěná okna vyměněna za
plastová, osazeny nové vstupní dveře a dveře pro nouzový únik ze sálu. Veřejné
osvětlení přešlo na celonoční režim a zrevidováno, staré a nefunkční prvky byly
nahrazeny novými. K 1.4.2004 byla, z důvodu odchodu dosavadního lékaře do penze,
ukončena celotýdenní lékařská praxe a omezena na jednou týdně.
V roce 2005 proběhla rekonstrukce kulturního domu a horního patra budovy školy,
kam byl přemístěn obecní úřad a knihovna, od 1.9.2005 byl zahájen provoz
internetových stránek. V následujícím roce, po neúspěšném pokusu pronajmout
prostory radnice č. p. 1 si zde vybudovali klubovnu Mladí hasiči a místnost bývalé
knihovny začaly využívat ženy ke svému cvičení.
V roce 2007 bylo na pozemku školní zahrady za hřbitovem vybudováno antukové
hřiště na tenis nebo nohejbal. V předcházejícím roce novelizovaný zákon o obcích
umožnil historickým městům a městysům, bez ohledu na velikost, získat zpět tento
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V roce 2001 byl dokončen územní plán obce. V létě proběhla větší oprava objektu
školy (č. p. 77). Manuální obsluha veřejného osvětlení byla v roce 2002 nahrazena
automatickou za pořízení a nainstalace čidla regulujícího svícení: večer po setmění do
půlnoci a od pěti hodin ráno do rozednění.
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titul. Naše obec, jež dle požadovaných kritérií mohla žádat o navrácení titulu město,
zvolila nejprve zachování statutu obce, ale po komunálních volbách v roce 2010 se
vytvořilo příznivější ovzduší pro znovuotevření této možnosti. V průběhu roku 2011
byly shromažďovány podklady a dne 8.2.2012 schválilo zastupitelstvo obce podání
žádosti, doplněné ještě žádostí o udělení obecní vlajky. Po neprodleném zaslání
žádostí Předsedkyni PS PČR paní Miroslavě Němcové bylo Krásné Údolí již
k 29.2.2012 stanoveno městem. Oba dekrety byly slavnostně předány dne 17.4.2012.
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Poděkování:
Na tomto místě si dovoluji poděkovat paní Aleně Balabánové a Mgr. Ondřeji
Petrželkovi za pomoc s překlady z německého jazyka, řediteli SOkA Karlovy Vary,
Mgr. Milanu Augustinovi, za poskytnutí prostoru ke studiu archivních fondů, řediteli
Katastrálního úřadu Karlovy Vary Ing. Liboru Tomandlovi za poskytnutí kopií
historických mapových podkladů a všem poskytovatelům obrazového materiálu, kteří
jsou výše či níže uvedeni. V neposlední řadě pak rodnému městu za ochotu tuto
publikaci vydat a tím za možnost zpracovat některá témata k jeho historii. Nejedná se
o dílo odborné, jeho cílem je přístupnou formou zachytit méně známé skutečnosti
o minulosti našeho města. Věřím, že se to, alespoň zčásti podařilo.
Jan Mládek
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