Šindelová
Kraj: Karlovarský

Okres: Sokolov

Správní obvod: Kraslice

GPS souřadnice: 50.318653N, 12.603320E

Nadmořská výška: 598 m n. m.

První pís. zmínka: 1480 (542 let)

Počet obyvatel: 311

PSČ: 358 01

Adresa URL: www.sindelova.cz

Historie obce Šindelová
První záznamy o obci Šindelová pochází z roku 1480, kdy se v oblasti Krásná Lípa postavila strážní tvrz
tzv. "Hradiště", která měla hlídat cínovou cestu Přebuz - Jindřichovice.
Kolem roku 1512 se pod tvrzí usadilo 6 rodin. V roce 1520 se již hovoří o osadě Hradiště u Krásné Lípy a
v roce 1527 oficiálně připadá Krásná Lípa Jindřichovickým Šlikům, které zde na čas vystřídali
rytíři z Glóbenu a po roce 1589 opět nastoupili Šlikové, kteří ovládli celou oblast až do konfiskace roku
1648. Od roku 1678 - 1680 získal oblast Kraslic a Jindřichovic císařský gen Otto Nosticz. Tento rod zde
zůstává až do roku 1945.
V roce 1561 vznikají v osadě Šindelové 3 hamry a 1 tavírna. Celá oblast, tedy i Šindelová, byla v této době
luteránského vyznání. Po roce 1606 byl v obci postaven jeden mlýn a to na potoce "Rotava". Z řemesel se
významně zapsalo sklářství z let 1646 - 1651. Rody Zignerů (z nichž nejznámější byl Hans Zigner) a
Schugové z Ptačí (mezi nimiž byl nejlepší Christian Schug) navrhli a zdokonalili barvení skla.
První zmínka o farní škole v Krásné Lípě je z roku 1690. V tuto dobu čítá obec již 5 osad - Krásná
Lípa, Ptačí, Milíře, Šindelová a Dolní Obora. V roce 1695 se v obci objevuje pekař, sklář,
hrnčíř, kovář a švec. O šest let později byla již v obci zastoupena skoro všechna tehdy známá
řemesla: od kácení stromů až po zpracování dřevovýrobků i s proslulou šindelárnou na výrobu
šindelů.
Koncem roku 1728 přichází na faru v Krásné Lípě Josef Majern z Majernu, pozdější arcibiskup pražský,
který roku 1731 přinesl do naší oblasti poprvé v Rakousku-Uhersku brambory. V roce 1735 došlo k dalšímu
rozšíření železářství, přibyli další dvě tavírny a 6 hamrů. Objevuje se paličkování a
krajkářství.
Roku 1769 Ervín Nosticz zakládá Lovecký zámek Favorit, který za celou historii navštívilo mnoho
zajímavých lidí, například zde slavil své 43. narozeniny J. W. Goethe, přírodovědec Jan Evangelista
Purkyně, který byl vychovatelem nosticzových dětí. Další významní hosté byli např. španělský král
Alfons XIII. , císařovna Sissi a generál Patton.
Dalších osady se objevily roku 1820: Anýžovy, Stálerovy a Güntnerovy domky, po roce 1850 Horní Obora a
Břidlová.
V roce 1836 se začala stavět největší železárna v kraji. Po dokončení zde stála vysoká pec, 3 velké
hamry, pocínovna, slévárna, válcovna a jadrárna. K pohonu sloužila 3 mlýnská kola a druhý největší
parní stroj v Rakousku-Uhersku. Zde bylo využito dvou světových patentů: pocínování, později
pozinkování a kontinuálního rytí. Objevilo se též první zpracování strusky na tvárnice. V roce 1850 se
počet mlýnů rozšiřuje na o tři další. V mlýnských chalupách se začínají vyrábět knoflíky. V
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Milířích se v roce 1855 začínají pálit milíře, v roce 1875 se objevila výroba sýrů v Kolínku. V roce
1880 se počet škol zvýšil na 4.V těchto letech je považována Javořina jako nejvýchodnější osada.
V letech 1898 - 1907 probíhá velká rekonstrukce zámku Favorit. Po vzniku první české republiky v roce 1918
se ve školách začal vyučovat též český jazyk. Velká krize roku 1933 se projevila nepokoji a stávkami,
které zasáhly i zdejší železárny. Ty, na základě těchto skutečností, změnily částečně svou výrobu.
K roku 1938 je v obci připomínáno 3 848 obyvatel. Po roce 1938 je založena NSDAP. Začátkem války a
zabráním Sudet v září 1938 přispělo k tomu, že zdejší podniky přešly na zbrojní výrobu. V roce
1942 zde byla zřízena pobočka ženského koncentračního tábora Svatava pro 75 žen. Konec války a rok
1945 přinesl odsun, provázen událostmi z Krásné Lípy. V poválečných letech došlo k postupnému
osídlování obce. Došlo též k demontáži části areálu válcoven, stroje byly odvezeny na Slovensko.
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