Pomezí nad Ohří
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Správní obvod: Cheb

GPS souřadnice: 50.086108N, 12.279552E

Nadmořská výška: 468 m n. m.

První pís. zmínka: 1322 (700 let)

Počet obyvatel: 311

PSČ: 350 02

Adresa URL: www.kr-karlovarsky.cz/obce/Pomezi

Historie obce Pomezí nad Ohří
Název Pomezí nad Ohří získává obec v roce 1946. Do té doby se jmenovala Mühlbach, ale ani to není
původní název. Tento prošel mnohou změnou. V roce 1322 byla uváděna jako Muelpach a potom se názvy
dále měnily, např.: Muelbach, Mulbach (1392-1568) a opět Mulpach (1569-1574). Od roku 1714 až do roku 1946
Mühlbach.
V 15. a 16. století zde různá vojska pustošivým způsobem hospodařila a v některých letech i plenila obec.
V roce 1575 byl v obci vybudován kameno-břidlicový lom. Měl velmi malou výtěžnost. Nebylo pořádné
těžební zařízení. Až v roce 1785 byla vybudována tzv. Kamencová továrna. Do té doby bylo těženo
ročně asi 70 centů kamence. Potom se zvýšila těžba na 100 centů. Za jeden cent se platilo 17 až 22
Guldenů. Těžba stále klesá a v roce 1833 je zcela zastavena. Kamence se používalo i jako topiva, pro jeho
bohatý sirnatý obsah. Těžba byla zastavena i proto, že začala poptávka po lépe využitelném hnědém
uhlí. V okolí se budují šachty na uhlí a také v letech 1841-42 s tímto začíná i Mühlbach. I v okolí obce
Pirk a Liebeneck (Tůně) vzniká v roce 1850 až 1922 více než tucet dolů. Uhlí z nich však bylo velmi
nekvalitní a tak i tato těžba zaniká.
Do 19.století je Mühlbach čistě zemědělskou obcí. V dalších obdobích pak i zde začínají domácí a
ruční práce v malých dílnách.
Zřízení železnice si vynutilo rozšíření hraniční a celní služby. Obec byla vždy protnuta důležitou
silnicí z Chebu do Norimberka a Frankfurtu. V roce 1900 byla pro spojení Chebu se severem zahájena stavba
markhausenského mostu. Před tím byl u obce využíván vždy brod (přes řeku Ohři). V roce 1906 byl
postaven betonový obloukový mostek a v roce 1907 znovu obnoven. Na konci druhé světové války byl zničen.
Historie školy
Zajímavá je i historie školy. V roce 1571 založil protestantský farář školu. Na konci 18.století byla
zřízena farní škola. Budova musela být v roce 1823 stržena a vyučování převedeno do soukromých
domů. Konečně v roce 1847 byla postavena nová školní budova, kde probíhalo vyučování.
Období po 2. světové válce
Důsledky 2. světové války přinesly i obci Pomezí nad Ohří včetně osad řadu škod. Byla velmi
poškozena školní budova, 4 domy byly zničeny. Němci vyhodili do vzduchu most přes řeku Ohři, čímž
bylo přerušeno spojení do osad Pirk a Cetnov.
Přesto začíná obnova obce, jako obce ČSR.
První významný akt byl příchod československých vojáků, kteří bojovali po boku americké armády
1. května 1945 do obce a vztyčili ČS vlajku jako symbol navrácení státnosti.
Poté následují již rychle další události.
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25. 5. 1945 přicházejí jako první čs.občané příslušníci Finanční stráže.
30. 6. 1945 je zřízena stanice SNB.
18. 7. 1945 je ustavena tříčlenná MSK (Místní správní komise). Už v té době má obec výměru 919
Ha 82 arů.
10. 7.1946 je ustaven první MNV o 15 členech. Obec má 53 obyvatel české a 423 německé národnosti.
Počet domů je 99.
1. 8. 1947 je definitivně schválen název obce Pomezí nad Ohří.
Po provádění doosídlování má obec v tomto roce 256 obyvatel české a slovenské národnosti. K
dalším změnám dochází po založení JZD. Vzniká Pohraniční stráž a dochází opět ke změnám v
obci.
K negativním změnám bezesporu patří vytvoření pohraničního pásma, které protínalo obec,
problémy s obdělávání půdy za dráty a omezením vstupu do lesů. Na druhé straně to pro ves znamenalo
příchod nových mladých rodin, pro něž byly později postaveny 2 panelové domy v Dolní Hraničné.
Vznikly i nové pracovní příležitosti, pořádalo se více společenských akcí, slavností a podobně.
Druhou významnou událostí bylo vybudování přehrady Skalka na řece Ohři. To přineslo obrovské
možnosti rozvoje rekreace. Odrazilo se to jak v přílivu lidí (hlavně v létě) tak v zájmu o budování chat a
chalup v katastru obce. V roce 1963 jsou již vydávána první povolení k výstavbě chat na vyčleněných
územích. Zájem byl veliký. V současnosti obývá chaty a chalupy přes 200 obyvatel. V roce 1973 je vydáno
povolení ke stavbě silnice I/6 Cheb - Pomezí nad Ohří (nákladem 25,7 mil.korun), která po dokončení
nahradila již zastaralou úzkou státní silnici do SRN.
V roce 1976 je obec Pomezí i s osadami přičleněna k městu Cheb a tak dohází ke zrušení MNV a i
samostatnosti obce až do roku 1990. V roce 1990 je velká snaha občanů a opětovné osamostatnění. V tomto
roce je zrušeno pohraniční pásmo.
29. 6. 1990 je zřízena oblast klidu "Český les". Začíná obrovský nárůst průjezdu vozidel přes obec do
SRN.
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