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Lorenz Fuchs / Ernst Keil: Kronika Dolních Pasek
Správa obce Dolní Paseky (Niederreuth) velmi dlouho otálela s rozhodnutím sepsat obecní kroniku.
Jejím sepsáním nakonec pověřila ředitele obecní školy Lorenze Fuchse, který však měl co dělat, aby
jako jediný učitel zajistil řádné vyučování v místní jednotřídce. Proto se Fuchs mohl této činnosti
naplno věnovat až po svém odchodu do důchodu v roce 1929.
A byla to obtížná úloha. „Při pochůzkách od domu k domu se ukázalo, že existuje jen minimum starých
spisů a knih, které by mohly poskytnout spolehlivé informace z minulosti“, stěžoval si kronikář. Fuchs
sepsal vše, co se dalo dohledat. Z církevních matrik vypisoval seznamy křtů, svateb a úmrtí. Opisoval
manské listy, pátral v rodinných pamětech po pověstech a místních obyčejích. Detailně popsal vznik,
inventář a prodej jednotlivých selských usedlostí, zaznamenával budování obce a činnost místních
spolků. Řada nejrůznějších zdrojů mu přesto zůstala nedostupná, proto - dle jeho vlastních slov musel velmi zúžit svůj záběr.
Toto omezení se nakonec pro budoucnost ukázalo být šťastným. Neboť vrchní učitel byl nucen
zaměřit se především na jednotlivé domy Dolních Pasek a jejich majitele. Popsal historii
usedlostí od čísla 1 až 126. Vznikl tak komplexní pohled do vývoje a života obce a jejích obyvatel.
Nejznámější je dům č. p. 21: tzv. svobodný statek, pozůstatek někdejšího panského sídla s „hrdelním
právem“.
Když Lorenz Fuchs v roce 1944 své dílo o osmi svazcích, rozdělených do čtyř knih, dokončil, bylo jeho
přáním, „aby se v budoucnu objevili mladší následovníci, kteří zaplní mezery a opraví nevyhnutelné
chyby v jeho díle.“ Ze svého díla se však dlouho netěšil. V roce 1945 byla obecní pamětní kniha
zkonfiskována. Zachráněné, ručně psané záznamy autora byly kolem roku 1970 znovu zpracovány a
přepsány Ernstem Keilem z Hildesheimu, rodákem z Dolních Pasek. 35 let po smrti Lorenze Fuchse
splnil Keil jeho poslední přání: doplnil kroniku o popis osudů původních obyvatel po roce 1946.

