Svatava
Identifikační údaje
Lokalita

Svatava

Obec

Svatava

Okres

Sokolov

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Svatava, kód: 760021

GPS souřadnice

50° 11' 42.8''
12° 37' 26.5''

Hist. název

Zwodau

Výměra

8 754 m²

Vlastnictví

Obec

Vlastník

Městys Svatava, ČSA 277, 35703 Svatava

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Městys Svatava (německy Zwodau) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský.
Ke dni 1. 1. 2016 zde žilo 1 649 obyvatel.
První písemná zmínka o obci je z roku 1391 v listině krále Václava v souvislosti se starou zemskou stezkou vedoucí přes obec.
V roce 1454 se o Svatavě píše jako o nothaftovském lénu. Roku 1553 je Svatava připomínána v listině, kterou udělil
Ferdinand I. hraběti Wolfovi Schlikovi statky falknovské (Falknov přejmenován v roce 1948 na Sokolov) a k nim připojil léna,
mezi nimi i Svatava.Třicetiletá válka(1618-1648) přinesla oblasti chudobu a zpustošení. Svatava získává na významu roku
1693 pro poštovní spojení mezi Prahou a Erfurtem. V 18. století, tedy v době objevování uhelných ložisek, byly ve Svatavě
otevírány první uhelné doly.
Roku 1751 byla ve Svatavě zřízena koněspřežná poštovní stanice, v roce 1820 zde byla založena škola. Roku 1832 zanikla
svatavská pošta z důvodu výstavby nové stezky z Chebu do Karlových Varů přes Falknov (dnešní Sokolov) a Loket, proto
byla poštovní stanice Svatava přeložena do Falknova. V roce 1843 byla vybudována nová silnice vedoucí přes Svatavu ze
Sokolova do Kraslic. Obec Čistá, dříve patřící k Hřebenům, byla v roce 1848 připojena ke Svatavě. Roku 1876 byla ve
Svatavě vystavěna nová budova školy a byla zprovozněna železniční trať z Falknova do Kraslic vedoucí přes Svatavu. V roce
1892 byla ve Svatavě vybudována kanalizace a založen sbor dobrovolných hasičů. 5. července 1923 byl položen základní
kámen kostela.
Začátkem října roku 1938 došlo k obsazování pohraničí dle Mnichovské dohody německými jednotkami a necelý rok na to
začala 2. světová válka. V roce 1943 byl ve Svatavě-Podlesí založen ženský koncentrační tábor. 8. května 1945 na území
obce vstoupili Američané a 26. června téhož roku byl americkými vojáky spálen ženský koncentrační tábor Podlesí z důvodu
obav ze šíření nemocí. V roce 1946 začal organizovaný odsun Němců na základě Postupimské dohody vítězných mocností.
Zdroj: Wikipedia

Fotogalerie
Pohledové fotografie

Technické fotografie

