PŘEPIS KRONIKY OBCE LOUŽNICE do roku 1945
V Loužnici dne 22. ledna 1933
Z usnesení obecního zastupitelstva ze dne 5. 1. 1933, byl jsem já Josef Novotný, sklářský dělník
v Loužnici ustanoven prvním kronikářem zdejší obce.
Narodil jsem se dne 6. října 1899 v Loužnici
Obecnou školu navštěvoval jsem zde, měšťanskou školu pak v Železném Brodě, (3 ročníky) a čtvrtý
ročník německé školy na Smržovce.

STAV OBCE V DOBĚ ZALOŽENÍ KRONIKY
Výměra
Katastrální výměra obce Loužnice, v době nynější obnáší 216 ha. Půda jest málo úrodná, ponejvíce zanešená
v šesté a sedmé jakostní třídě.
Plodiny
Plodiny, které se zde pěstují, jmenuji
následující: jest to především žito, oves,
pšenici se zde málo daří (vymrzá) pak ve
značné míře brambory, zelí červené,
dumlíky (tuřín) v poslední době tyto
ustupují, hrách se ponejvíce seje jako
směska ke krmení. Zaorová rostlina pak jest
ponejvíce jetel červený (dvousečný), do
kterého se přidává jetel švédský (švejďák) a
jetel žlutý (žluťák).
Ovocným stromům věnuje se zvláště
v létech po válce více pozornosti. Bohužel,
že ovocným stromům velice škodí zimní
mrazy. Byla to především zima
1929, kdy třeskuté mrazy až -40° dle Celsia
zasadily našemu stromoví krutou ránu. Nejvíce postiženy byly švestky. V některých krajích, zvláště
v severzápadních Čechách byly kultury ovocných stromů až na 50% zničeny. Jest si jen přáti, by pěstování
ovocných stromů bylo v naší obci jak náležitě občanstvem pochopeno a všechna volná místa kol obydlí osázena
byla ušlechtilými druhy ovoce. Neboť jak krásný pohled jest na takovou vísku, když z jara celá utone v moři květů
bělostných. Takový pohled skýtá z jara obec Bzí.
Budovy
Obytných stavení má Loužnice 87.
Ve středu obce roku 1898 postavena
škola, která jest jednopatrová se
suterénem ve kterém od roku 1931 je
umístěn poštovní úřad.
V roce 1920 jednota „Sokol“ postavila si
značným nákladem svoji sokolovnu.
Hasičský sbor má svoji zbrojnici od roku
1894

Foto: 1 - jabloň na „Staré škole“ dříve a nyní, 2 – budovy v obci

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
Ku 1894:
Průmyslových podniků jest v
obci několik a to jsou
následující: Brusírny kroužků
(begles) v čp. 1 „na Kopani“,
majitel pan Hnídek K.. V čp.
3 „na Vobci“, majitel pan
Havel Josef, v čp. 62 „ve
Mlejně“, majitel pan Linka
Jáchym a Miloslav, v této
budově umístěna jest i
výroba knoflíků a zboží
galanterního. V čísle 56 „v
Turbíně“ majitel Ludvík Alois.
Největší závod v obci jest
továrna na zpracování
tyčinkového skla na korále
Vojtěcha Linky. Tudíž má
vlastní továrnu v Jablonci nad
Nisou. Mimo těchto podniků
jest v obci více výrobců
(faktorů), kteří vyrábí jednak
rokail či šmelc, aneb z
mačkaného zboží různé
náhrdelníky, náramky a jiné
drobné věci. Všichni tito
výrobci prodávají své výrobky
do Jablonce nad Nisou.
Mačkáren skla jest zde
několik. Z dalších živností
jmenuji následující: výroba
kartonáží, výroba a prodej
růženců, dva truhláři, dva
obuvníci, řezník, čtyři
obchody s koloniálním zbožím, dva hostince, jedno zahradnictví a holičství. K větším sklářským podnikům dlužno
jmenovati podnik Malého Františka čp. 23, kde jest výroba krystalerie. Dnes však závod ten nepracuje. Na skále
nad brusírnou bratří Linkových postavena jest zvonička, v dávných létech, která jest majetkem obce. Zasvěcena
byla sv. Václavu. Ve válce roku 1916 byl v nařízení úřadem zvon zrekvírován pro válečné účely, rovněž tak zvonek
školní. O této věci bude projednáno v kapitolách dalších
Foto: 1 – hostinec „U Studničků“ dnes již nestojí, 2 – kovárna (dnes již nestojí) a hostinec „U Linků“

NÁZVY MÍST
Jako všude jinde, tak i u nás jsou místa, která mají svá charakteristická pojmenování. Většina těchto jest staršího
původu, některá pouze jsou novější.
Zde uvádím nejčastěji užívaná.
Jdeme-li od Železného Brodu po silnici k Loužnici
u „druhého mostku“ vstoupíme na půdu našeho
katastru.
Po levé ruce máme „Liškův háj“ se svojí
„Rýsovanou skálou“, přejdeme „První most“ a
v prvním záhybu silnice ocitáme se u
„Smrdišťat“
Na pravé ruce několik kroků od silnice jest malá
studánka, nikdy nevysychající s velmi dobrou
pitnou vodou. Lid říká, že voda z této studánky
jest v obci nejlepší k pití.
Známá figurka obce, ve válce zemřelý, v Rusku,
pan Liška Petr, v době kdy v letních měsících
dlel zde na svém statku, vždy když měl žízeň,
musel mu jeho „pravá ruka“ pan Šůra Jaroslav
do této studánky se džbánem pro vodu. Stalo se jedenkráte, když nechtělo se mu tak daleko pro vodu, nabral
tuto jinde. Zmíněný Liška však hned poznal ten podvod a Šůra musel pochodovat pro vodu znova.
Přímé stráni na téže straně se říká „Klinkovice“. K této stráni jest
čedičový lom, ve kterém se láme kámen na štěrkování silnice.
Jdeme dále po silnici a přijdeme k „Vandrovské skále“. Jest to malá
skalka na pravé straně silnice se zvedající. Jméno asi nese po nějakém
dřívějším majiteli Vondrovi.
Od Novákovi studně
odbočuje se na pravo
stará nyní již
nepoužívaná cesta,
které se říká
„Okolnice“. Tato
cesta vedla do
Radčic. Takřka ve
středu obce nad
„Chaloupkou“ čp. 31
(nyní Daníčkovi,
pozn. Red), jest stráń
která má název
„Brandenburk“
Místům, kde nyní stojí
domy čp. 76
(zbouráno dříve
„Baronovo“) a 86
(zbouráno dříve
„Smetanovo“), říká se
ve „Stránce“ Silnice však vede podle „Záduší“ (na levé straně) a
ústí do lesa „Plchova“.
Celý svah od nejvyššího bodu na „Drahách“ směrem k Loužnici
nazývá se „Zadní kopec“. Tam jest „Hrubá březina“, „Skalička“, „Vaškova březina“ a „Vršek“
Foto: 1 – Růžena Linková s dcerou Alexandrou (vdaná Hrubá) pod „Vandrovou skálou“, v pozadí „Liškův statek“,
2 – zasněžená „Hlavní silnice“ napravo „Vandrova skála“ v pozadí „Liškův statek“, 3 – „Klinkovice“ – pohled od
Radčic
http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/Smrdis_tata

Středem obce protéká potok „Kopaninský“ .
Na západní straně, mezi Loužnicí a Bratříkovem
rozložen jest les zvaný „Kostřavec“. Tento les
začíná u „Staré školy“, místo to, kde stávala
společná škola pro Loužnici a Bratříkov. Škola
tato vyhořela v roce 1904. Kostřavec končí pak
u hranic katastru Huťského.
Nejvyšší bod na této straně nazývá se „Skřiba“.
Sousední lesík u silnice, zve se „Skála“ Podle
skal jsoucích v tomto lese.
U „Křížova námezníku“ jmenuje se křižovatka
cest Zásada – Bratříkov a Loužnice – Huť.
U této křižovatky postaven jest žulový sloup asi
1 metr vysoký, podle kterého asi dostala
křižovatka pojmenování.
Na vedlejším poli číslo katastru 551 podle
pověsti stála Kaplička a podnes se tomuto
místu říká „Na kapličce“.
Cesta Zásadsko – Bratříkovská má svoji historii a pravděpodobně
také jednu z nejstarších v okolí.
Neboť tato spojovala celé pohraničí se středními kraji Čech a jest
známo, dokud býval v celém okolí jediný kostel v obci Bzí, konaly se
pohřby po této cestě, dokud nebylo silnice, odcházeli a zase se
vraceli naši světáci, jak se říkalo obchodníkům se zbožím
galanterním.
Při této cestě, u potoka Žernovníka, naproti dnešnímu rybníku
v Bratříkově stávala stará hospoda, která často hostila tyto „Světáky“
Vypravuje se pověst, že z této hospody vedla podzemní chodba až do Liškova statku, dnešního čp. 13, což byla
asi pouhá fantazie.
Cesta směřující k Huti protíná pole na Rovních a jde lesem zvaným „Končina“ a ústí do silnice Jablonecké.
Malý lesík mezi „Končinami“ a Loužnicí nazývá se „Kulaté borůvčí“
Místu, kde stojí domy čp. 44, 45 a 46 všeobecně se říká „Rovinka“ a na východ do této za potokem, hlubokým
klínem zahýbá do našeho katastru „Záduší“. Toto patří k obci Držkovu a jest veden s touto obcí již několikaletý
spor o přidělení k Loužnici.
Jako poslední z názvu míst jmenuji starou „Kostelní cestu“. Byla to cesta, jak již tomu nasvědčuje název, po které
chodili naši předkové do kostela v Držkově. Tato začínala v místech, kde jest dnes hasičská zbrojnice a stoupala
přes „Stránku“ k „Zadnímu kopci“ a ústila do Plchova. Když se postavila silnice, tato cesta pozbyla významu.
Foto: 1 –silnice
od Bratříkova k
„Hybneráku“,
2- žulový sloup,
který stával na
křižovatce,3 –
pohled na
Loužnici od
Brartříkovského
hřbitova

OBYVATELSTVO
Podle sčítání lidu z roku 1930, má obec Loužnice 437 obyvatel. Z toho jest 189 mužů a 248 žen.
Obyvatelé jsou ponejvíce odkázáni na práci při výrobě různého zboží ze skla. Jedni toto zboží vyrábí a druzí zase
prodávají toto do Jablonce. Zemědělství jest jen vedlejším zaměstnáním.
JAZYKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI
V mluvě starých lidí, našlo by se mnoho
zajímavých zvláštností. Mladší generace, však
těchto užívá čím dál méně.
Některá z těchto uvádím.
Nejpříznačnější pro naše lidi jest změkčování
slovesné koncovky –at- například: kopať, dělať,
řezať atd. Místo na večír, říká se – k večerou -,
nekalý člověk – špatný člověk, důče – děvče,
dosud staří lidé místo hezký říkají hodný (má
nehodnou ženu – správně je myšleno, má
nehezkou ženu).
Kohát – pařez
Muchcej – muži
Fteknout – zastrčit a mnoho jiných

Foto: 1 – muži v Loužnici, 2- ženy na letním bytě v Loužnici 27.7.1922, (pokud znáte totožnost lidí na
fotografiích, prosím napište nám ji, děkuji Jana)

STARÁ POJMENOVÁNÍ DOMŮ
Většina domů v obci má svá stará pojmenování a která se dosud užívají u starší generace.
Uvádím všecka mě známá:
Čp. 1.2 na „Kopani“, čp.3 na „Vobci“, čp. 42 „V Pazdrni“, čp. 4 „U Ševců“, čp. 5. „U Bartońů“, čp. 7 „U Lídů“, čp.
50 „U Krejčů“, čp. 8 „U Kršnů“, čp. 34 „U Vondrů“, čp. 39 „V Rathouzi“, čp. 13 „U Lišků“, čp. 48 „ U Patků“, čp. 16
„U Doleckých“, čp. 47 „V Kovárně“, čp. 11 „U Pekařů“, čp. 9 „U Janků“, čp. 10 „U Rybářů“, čp. 22 „U Zadních
Vašků“, čp. 22. „U prostředních Vašků“, čp. 49 „U předních Vašků“, čp. 41 „Na Táboře“, čp. 14 „Na Vršku“, čp. 24
„U Václů“, čp. 25 „U Soldátů“, čp. 51 „U Doleních“, čp. 27 „U Janousku“, čp. 40 „Ve Flajtrovně“, čp. 18 „U Lacinů“.
Tato stará pojmenování pomalu se zapomínají a vbrzku budou zapomenuta úplně.

Kopań

(Kopań)

Na Vobci (Tomíčkovi)

U Ševců (Krupkovi)

U Kršnů (Čajkovi)

Zadní Vaškovo (Janelovi)

U Soldátů (Balcarovi)

U Václů (Tomšovi)

U Doleních (Hendrychovi)

Ve Fajtrovně (Tomáškovi)

V Pazdrni (Němečkovi)

Vše o domech v Loužnici najdete v Loužnickém Zpravodaji 15/2009 – 17/2011, kdy každý týden, vycházelo
povídání o jednotlivých domech.

OBECNÍ SPRÁVA
Obecní zastupitelstvo čítá u nás 12 členů. Z toho se volí obecní starosta a další funkcionáři. Poslední volby do
obce byly roku 1931. Starostou obce tehdy zvolen Jaroslav Václavů, místostarosta František Vágner.
Obecní zastupitelstvo se
skládá ze dvou volebních
skupin. Skupina č.1 za
„stranu Dělníků a
malozemědělců“ a skupina
č. 2 za „stranu Práce pro
obec“. Každá skupina
získala po 6 ti mandátech.
Starosta i místostarosta
byli zvoleni ze skupiny č.
1.
Stav obecního jmění ku
konci roku 1932 obnáší.
Dáňová základna obnáší
Rozdělení obyvatelstva
podle politických stran jest
podle posledních
parlamentních voleb
následující.
Odevzdaných platných
lístků bylo 261 z toho
obdrželi, národní sociální strana 133 hlasů, národní demokraté 50 hlasů, strana živnostenská 16, sociální
demokraté 19, strana lidová 18, komunisté 6.
Tyto volby konaly se roku 1929.
Volební boje v Loužnici jsou celkem vždy mírné. Politických fanatiků jest u nás velmi málo.
V poměru náboženského vyznání převládá zde vyznání církve Československé, mnoho jest bez vyznání a zbytek
pak jsou katolíci.

Foto:
20. léta Sokol Loužnice
Foto 1 -Muži: z leva Mnislav
Bernt čp.19, Bohuslav Rezler
čp.92, Oldřich Ducháček čp.52,
Josef Číla čp. 41, Josef
Adamička čp. 21, Ota Kramář
čp.66
Foto 2 - Dorost: z leva Slavomil
Tomeš čp.24, Ota Daníček
čp.63 (syn sloužících z vily
Linky), Josef Kajler čp.27,
Bohuslav Pavlata čp.69,
Václavů čp.51, Opočenský čp.
39

PAMÁTKY
Nějakých vzácných památek se v obci
nenalézá, uměleckých pak, by měly cenu
historické sotva by v obci hledati mohl.
Jest tu pouze kříž, který stojí nad rybníkem
pana Linky při cestě ke zvoničce. Jest
železný na žulovém podstavci obehnaný
zahrádkou ze dřeva. Na plechové tabulce
jak se pamatuji, býval nápis: „ Ke cti a
chvále Boží postaveno od sousedů
loužnických roku 1856“. Obnoveno roku
1886. Nyní jest na této tabulce napsáno
„Obnoveno 1926“.
V samém sousedství tohoto kříže byla roku
1919 z jara zasazena Lípa svobody. Bohužel
stromek ten v samém začátku vzrůstu byl
silně poškozen. Jeho větve byly polámány,
snad od větrů, či někdo z nerozumu učinil.

DĚJINY LOUŽNICE
Do kterého století spadá počátek Loužnice nedá se dnes přesně určiti. Až do roku 1888 tvořila Loužnice a
Bratříkov se Zásadou jednu katastrální obec. Dějiny naší obce jsou úzce spjaty s dějinami Zásady, k jejímuž
panství od dávna náležela. Nad obcí Zásadou byla založena rytířská tvrz, buď od pánů z Ralska aneb z Valdštýna.
V Palackého dějinách se připomíná Petr za Zásady a Jan Čuch ze Zásady, kterýž to byl maršálkem království. Byl
to jeden z Milců krále Václava IV., který svoje dvořany a úředníky rád vyhledával z řad dvorské šlechty.
Dle pověsti přišli sem tři bratři a svá obydlí vystavili v místech kde dnes stojí Bratříkov, druhý v Zásadě a třetí
konečně v Loužnici. A že zde kolem jeho obydlí byly louže, říkali pak zde v Louži a tak vzniklo pravděpodobně i
jméno Loužnice.
Toto první obydlí stávalo asi v místech, kde dnes stojí dům čp. 1 a 2. jak se dnes říká na Kopani. Společné porady
pak odbývali tito bratři v Zásadě.
Původně tvořilo osadu šest rustikálních statků. Na každé straně potoka byly 3. Na straně východní jmenovaly se
statky: „Vaškův“, Vondrův“ a Kubáčkův“, na straně západní stály: „Šrejmův“, „Lídův“ a „Ševcův“.
Na západní straně nad malou skalkou stojí kaplička, či zvonička o nepamětných dobách vystavěna.
V létech 40 tých tato kaplička byla velmi sešlá, takže zvonek byl přenesen na hrušku u statku „Bartoňova“ (nyní
čp. 5). Později byla dvakrát opravována.
Osada sama s dvorem Zásadským patřila ve století 16 k zámku Návarovu, jehož panství dosáhl Albrecht
z Valdštýna. Tento pak prodal celé panství Gertrudě, vdově po Antonínu de Lamotte rozené z Schimelberka. Po
Gertrudě de Lamotte dědil syn Vincent a dcery Magdalena a Marie Angela provdaná Nuukelova roku 1664 dělili se
o pozůstalost na 3 díly čímž povstaly 3 statky.
Marie Angela obdržela svůj panský hrad Navarov s dvorem též pustým a 3 mlýny a vsi Vlastiboř, Jílový a Loužnici.
Dceru její Marii Markétu pojal za manželku Pavel rytíř z Chrnburka roku 1665 a tomuto rodu náleželo panství až
do roku 1873.
Foto: Loužnice v 90 letech 19. století, jak ji viděl malíř Karel Liebscher, obrázek vyšel v díle Čechy, nakladatele J.
Otty v Praze. Nejstarší pohled na část Loužnice

DĚJINY LOUŽNICE
Osada Loužnice patřila tedy
od dávných dob k panství
Návarovskému a přifařena
byla k Držkovu. Do školy
původně se chodilo do
Držkova, později do Zásady.
Za Josefinského měření bylo
v Loužnici 30 domů, které
nahodile svá čísla dostaly.
Zmíněných 6 statků, by se
vykoupily z povinného
poplatku kostelního darovaly
k Záduší Držkovskému pole a
luka, prostírající se od
zásadského potůčku na jih až
skoro do středu obce. Jaké
dobrodiní tím bylo Loužnici
prokázáno poznává se teprve
teď, kde veden jest tak
úporný boj o zpětné přidělení.
V osadě byly od pradávna 3
mlýny, z nichž prostřední byl
později vystavěn. Tento byl
poplatný majitelům pozemků
přes který vedla strouha na
mlýn.
V tomto mlýně bydlil jakýsi
Dlabola, který slynul po
celém okolí svým bohatstvím.
Jednoho večera když přijel
z obchodu domů od
neznámých lupičů přepaden
a zavlečen do sklípku pod
„lednici“ tam mučen tak
dlouho až pověděl kde má
peníze uloženy. Tyto pak
zloději sebrali a přes potok
směrem k „Plchovu“ prchli.
Dolení mlýn (nyní již
neexistuje, v roce 1912
vyhořel a více nebyl
obnoven) byl vystaven od
jakéhosi Boučka, kterýžto rod

dodnes u nás se nalézá.
V polou obce nalézaly se obecní pozemky a občas bylo chudšímu občanu dovoleno postaviti chaloupku na těchto
pozemkách a též část louky bylo mu dovoleno užívati. Tím se vysvětluje, že u nás žádných pozemků obecních
nebylo. Tito chalupníci museli zase rolníkům v práci vypomáhati.
Původně obyvatelé živili se polním hospodářstvím. Pěstovalo se obilí, později brambory, též len se zde ve skromné
míře pěstoval. Chudá kamenitá půda, neodborně zpracovaná, dávala svému obdělávateli velmi skrovný výtěžek,
takže stěží stačila uživiti obyvatelstvo. Proto muselo se toto obilí dováželo z krajů, kde byl přebytek. Formani, jak
se jmenovali, jezdili pro obilí k Jičínu, k Hradci ba až na Moravu, čímž se velice zdražilo.
Foto: 1 – pohled na Kopaň od „Kostřavce na Zásadu až na Příchovice, 2 – pohled na Kopaň od „Kruhovky“
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ROBOTA
Rolníci byli zavázáni robotou panství Navarovskému. A krutá to byla robota. Sedlák byl považován od pána, jen za
nástroj svému prospěchu.
Zvíře mělo více ceny u pána než
jeho poddaný. Když byl pěkný čas,
muselo se na robotu na panský a
sobě mohl dělati v nečase neb
v noci. Větší sedlák musel držeti
potah a čeleď na robotu. Domkář
měl do roka 13 až 26 dní roboty, ba
číslo 13 až 52 dní s potahem. Na
robotu chodilo se nejprve
k zásadskému dvoru po pronajmutí
tohoto do Vlastiboře aneb až do
Bohdalovic.
Surový správcové a nevzdělaní
mušketýři týrali své robotníky
nevýslovně. Lid chodil v plátěném
na všech stranách záplatovaném
oděvu, často neměl co dát do úst.
Zámožnější nosili o velkých svátcích
a svatbách oblek manšestrový,
krátké kalhoty po kolena, vestu a
kazajku. Chudší pak mnohdy vypůjčovali si oblek od zámožnějších. Obyčejně chodilo se na boso. Jenom do
kostela, brávaly se střevíce do rukou a v Držkově před kostelem se obouvaly. Když se šlo zpět, zase se boty nesly
v ruce. Šetřilo se na všem!

Foto: Navarov, horský oděv, robota
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Ve vsi se dříve mnoho přadlo, dlouho do noci při rozžhavených loučích a při tom vypravovali se strašidelné
historky, o vodnících, o bludičkách – která se zjevovala lidem nejčastěji na Záduší a svým světlem lákaly člověka
do hlubokých bahen, ze kterých
nebylo vysvobození. Vodník
nejraději prováděl svoje reje na
hrázi u „Obeckého rybníka“ a
často svým svým zjevem
postrašil mnohého občana.
Lid věřil, že skutečně tyto
strašidla existující a i kteří
nejvíce o těchto vyprávěli a
nejvíce se jim zjevovala, byli
chytráci, kteří využívali
nevědomosti a bázně svých
bližních, sami na ně nevěřili a
přitom hřešili proti sedmému
přikázání.
Příze se prodávala Pražákům a
za utržené peníze kupovaly se
potřebné věci sůl, krupice a jiné
věci, které v osadě byly
k dostání. Většina věcí musela se však kupovati
v Brodě. Do Brodu byla však cesta velmi
špatná. Podél potoka Žernovníka po kamenech,
místy broditi potokem a byla li větší voda,
chodilo se k Radčicům a Jirkovem.
Kdo chtěl s povozem jeti do města musel jet
k Zásadě přes Držkov k Jirkovu a pak teprve
k Brodu.
Cesty byly v tehdejší době vůbec v žalostném
stavu. O nějakých silnicích se nedalo ani mluvit.
V té době vedla zdejší osadou hlavní cesta od
Vysokého do Turnova, jest to ona cesta, jež
dříve bylo podotknuto, která vede od Zásady
přes Kostřavec.
Až teprve roku 1864 postavena byla silnice ze
Železného Brodu k Jablonci a rok poté odbočka
od této silnice počínaje nad Haratinou přes naší
osadu k Tanvaldu. Po této silnici v roce 1866
vraceli se vítězní Prušáci do vlasti, když předtím
rakouské armádě u Hradce a Sadové řádně
„Vyprášili kožich“. V Loužnici byli přes noc a
rádi pamětníci vyprávěli, jak chovali se vlídně
k obyvatelstvu.
Silnice k Zásadě byla postavena v létech 1898
při stavbě této silnice bylo šetřeno, neb
postavena jen pětimetrová a dnes nikterak
vyhovovati nemůže požadavkům dnešní doby.

Foto: pohled na údolí Žernovníka, „Hlavní silnice“ pod Vandrovou skálou a Huňáčem
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Poštovní poměry
V ohledu poštovním byla spojena Loužnice i celé panství s Libercem. Panský posel přinášel psaní pro všechny vsi.
Později byla zřízena pošta v Hodkovicích, po roce 1850 v Brodě. V roce 1893 zřízena byla pro Loužnici a obce
okolní pošta rurální. Posel obcházel denně z Brodu do obce a platilo se za dodání dopisu 1 kr. Před tím docházel
posel sotva jednou týdně a žádal za donášku od dopisu 10 kr, od lístku 5 kr. V roce 1900 zavedeno doručování
zásilek, pokud nejsou doporučena zdarma.
Loužnice právě tak jako Zásada, byla od pradávna osadou obchodní. Přispívalo k tomu
hlavně ta okolnost, že zde byl nedostatek půdy, pro polní hospodářství a poměrně
mnoho obyvatel.
Obchodovalo se hlavně se zbožím skleněným, ozdobeným, zlaceným a korálkovým.
Někteří zámožnější mívali k tomu účelu několik koní a čeledínů (Tomšové z Kopaně).
V zimě nakupovalo se různé zboží v Jablonci, vše se třídilo, balilo do beden, by na jaře
vše bylo připraveno do světa, jak se říkávalo. Z jara, sotvaže sníh zmizel ze strání vydali
se naši světáci na cestu. Někteří s vozy dvoj až čtyřspřeženími a několika významnými
lidmi, obyčejně to byli mladíci, někteří kdo povoz neměli, naložili zboží na trakař aneb
na záda na tzv. krůseň a putovali přes Huť ku Hvězdě do zemi polské do Ruska,
Turecka, Rumunska a hlavně však do Uher a Itálie. Takovéto osoby byly spojeny často
s všelijakými nebezpečími. Hlavně v Uhrách často byli přepadáni od loupežných band,
baže někdy stěží holé životy zachránili. Proto loučení se doma takového obchodníka
s rodinou bylo vždy smutné. Až na dvě hodiny cesty vyprovázeli manželky své muže při
odchodu. Na zimu se vraceli tito obchodníci zase do svých domovů. Většina z nich znala několik řečí a v zimě pak
když se sešli v kroužku, vyprávěli svá dobrodružství zažitá na dalekých cestách. Ženy v nepřítomnosti mužů sami
obdělávaly pole, která podle toho vypadala. Někteří lidé kupovali v Hradišti hrnce a po kraji je prodávali, jiní zase
v letních měsících chodívali do středních Čech na polní práci.
V pozdější době, když nastal v krajině zdejší úpadek sklářství a tím
nedostatek práce, vystěhovalo se mnoho rodin do Brazilie, někteří se vrátili
po čase zpět, jednotlivci však zůstali a zapadli v zapomenutí. Touha
snadněji získati majetek vedla zdejší rodinu Boučkovou až do daleké
Austrálie a Jižní Afriky, kdež skutečně se domohl náš bývalý příslušník
Bouček Vladislav slušného jmění.
Jmenovaný byl vždy pravým Čechem a podporoval, každým rokem
peněžitě národní dobročinné účely.
Cestovatel J Kořenský byl jeho přítelem a ve svých spisech činí o něm
zmínku. Mnozí jsouce dobrými hudebníky odcházeli do Ruska, kde hrávali u
divadel na různých koncertech, slavnostech, šíříce tak pověst hudebního
našeho národa.
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Dokud obchod byl v rozmachu, bylo dobře, ale přišly zlé časy. Bylo to před rokem 1848, kdy dolehla bída na
občany plnou silou. Nejenom rozmařilost obchodníků, ale i neúroda přivedla lid do hladu. Nebylo peněz a nebylo
ani co kde koupit. Ceny potravin byly
horentně vysoké. Vypravuje se, že lid
strouhal sobě kůru ze stromů a tu pak
míchal se šrotem a z této smíšeniny
pekly se placky. Tehdy byl vydán od
rakouské vlády zákon o povinném
zřízení sýpek či špícharů, kam museli
rolníci přebytečné zásoby obilí odvádět,
by tato v čas neúrody bylo k dispozici.
Naše obec odváděla obilí do špícharu
v Plavech.
Po roce 1870 přišla zdejším sklářům
skvělá perioda. Každý kdo jen mohl,
hledal práci při skle. Sedlák opouštěl
svá pole a raději faktořil. Sekáči perel
vydělali velké peníze. Stačilo mu dělati dva až tři dny za týden, pak v kapse kabátu odnesl korálky faktorovi, kde
mu bylo dobře zaplaceno. Všecky mlýny měnily se na brusírny a nové byly zřizovány.
(O této události je zmíněno také zde:
http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7556&Itemid=4 )

Tak zde vznikly 4 brusírny. Návlekem po
domácku vydělali slušný peníz děti i starší lidé.
Tak to šlo až do roku 1888 – 89, kdy do této
periody zasáhla neblahá mašinérie a hrabivost
jednotlivců. Byla to firma Breit na Wiesenthale,
která opatřila sobě stroje na sekání korálek a
tím úplně znemožnila ruční výrobu. Lid náš a
v okolí nebyl tímto zásahem strojů znepokojen.
Rozjitřený lid shromáždil se v Zásadě a odtud
v průvodu táhl na Wiesenthal (Lučany n/N). A
tam než mohlo četnictvo zakročiti, vzal závod
Breitlův útokem. Veškeré stroje byly rozbity a
rozmetány po dílnách a po dvoře. Jaký však byl
výsledek tohoto počínání?
Následovalo vyšetřování a mnoho osob
putovalo do vězení, zatím co pan Breit dostal
od státu odškodné a nakoupil nových strojů a
vesele se pracovalo dál.
Brzo zavedeny stroje do našich faktoru, nastala
nadvýroba, ceny byly stlačeny na minimum a
lid živořil. Od těchto dob, každý technický
pokrok ve výrobě sklářské znamená jen úbytek
práce a snížení mzdy dělníků, takže tito vždy se
houževnatě brání každé vymoženosti v oboru
sklářském. Co tu bylo podobných bojů! Leč
vždy byly marné! Zavedením strojů výdělek klesl až na 10 – 15% z dřívějšího. Tak se živořilo více než 10 let. Lidé
opět odcházeli hledati výdělek jinde. Mnozí odjížděli do Německa, hlavně do Drážďan, Lipska a tam nádeničili.
Foto: práce na poli v Loužnici, pohled na Loužnici od Táborku na Liškův statek, Starou školu a dále na Bratříkov a
Dupandu

Na sklonku 19 tého století z německého území zavedeno u nás broušení
skleněných kroužků (bengles), kterážto výroba opět přinesla zlepšení
životních poměrů našeho obyvatelstva a dodnes u nás udržela (ovšem
s jakými změnami!!). První kroužky se vyráběly na Kopani. Tyto kroužky
se nejprve obrušovaly celé, takže opravdu byly kvalitní jakosti. Postupem
výroby a větší poptávkou přišli někteří výrobci k náhledu, že stačí tyto
opracovávati jen částečně a levněji dodávati. Těmto kroužkům se říkalo
šmerláky. Proti této výrobě povstali dělníci, začali tvořiti organizace,
v jejich čele stál poslanec p. Čeněk J. Lisý a Karel Rouček. V Loužnici
měla „Organizace českých sklářů“ svoje sídlo byl vydáván časopis „Český
sklář“ jehož redaktorem byl zmíněný Rouček.
A opět se muselo bojovati jednou proti zaměstnavatelům, jindy proti
exportérům, dělníci v krajních případech vyhlásili stávku, kde
neuposlechli a pracovali dál (tak se stávalo většinou na Frýdštejně) tam
se táhlo průvodem a třeba i násilím byli stávkokazové donuceni
k solidaritě. Výrobě šmirglového zboží se však nebránilo.
Přes všecky tyto nepříznivé poměry, nebylo mezi lidmi žádné nouze,
neboť práce celkem až do války bylo dostatek, nejenom u kroužků, ale i
při výrobě korálek.
Bohužel tento částečný blahobyt měl vzápětí pokles mravní.
Byl to hlavně alkoholismus, kterému se holdovalo, bohudík, že byli jen
jednotlivci, kteří této neřesti propadli a ti během války vymřeli, takže dnes můžeme směle říci, že této neřesti až
na řídké vyjímky jsme zbaveni.
Krátce před válkou
zavedeno i v naší obci
mačkání při pecích (J.
Matoušek, J. Blažek),
čímž dána možnost
širší působnosti
pracovní.

Foto: kroužky – bengles, firma pana J. Blažka

Osada
Loužnice měla
roku 1883 52
domy, v roce
1905 58
domů. Do
sčítání roku
1901 bylo
v Loužnici 423
obyvatel (roku
1880 – 416
obyvatel) a to
pohlaví
mužského
190, ženského
233.
Při sčítání roku
1910
napočítáno
obyvatelů 449
a z toho 212
mužů a 237
žen.

Dne 14. srpna 1898 svěcen byl v Loužnici nový zvon, který byl vyměněn za starý, neboť tento byl prasklý a
nekonal žádné služby.
Plných padesát roků vyzváněl občanům v poledne,
klekání a na cestě zemřelým.
V roce 1848 vyzváněl radostně do údolí na oslavu,
že zrušena robota.
Nový zvon měl toto označení: Na paměť 50
tiletého zrušení roboty v zemích Koruny
svatováclavské. První zvon byl osadě ukraden,
druhý vyzváněl 50 roků, až konečně musel být
nahrazen novým.
Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.
Rakousko potřebovalo kovy na nová děla a
z nouze sáhlo i po zvonech noc se neohlížejíce na
to, že tyto jsou posvěceny.

Foto: děti z Loužnice 1887 - 1912, zvonička

ŠKOLSTVÍ
Do roku 1810 nebylo školy ani v Zásadě. Lid byl na velice nízkém stupni vzdělání. Psát uměl málokdo, ženy vůbec
ne. Potřeboval – li někdo někomu psát, chodíval buď k faráři, nebo do Zásady k Markovi neb Šourkovi, v Loužnici
tehdy uměl psát a číst snad jediný Bouček, mlynář.
Kdo chtěl umět číst a psát musel děti posílat do Držkova do školy. Teprve roku 1892 zřízena
v Zásadě první škola dřevěná a obce Loužnice a Bratříkov k ní přiškoleni do roku 1866.
Z Loužnice bylo 37 dítek školních. Prvním učitelem byl zde Josef Rydval. Poněvadž děti
v zimě nemohli choditi do Zásady, museli si najmout pomocníky.
Učilo se po
domech,
děti seděli
na zemi a
neb na peci.
Učitel sám
mnoho neuměl a
podle toho pak byly
výsledky.
V roce 1866 povolena pro Bratříkov a
Loužnici společná jednotřídní škola. Jako
první učitel připomíná se Štěpán Kotek.
Dne 25. května 1868 byl položen
základní kámen k nové školní budově
Bratříkovsko Loužnické.
Tato budova postavena mezi oběma a
sloužila svému účelu až do roku 1898.
V roce 1878 rozšířena na 2 třídy, roku
1886 na 3 třídy.
Třetí třída umístěna byla v Loužnici
v čp. 55. Desetiletým vytrvalým bojem
podařilo se občanům loužnickým domoci
se samotné celoroční expozitury a ježto
stávající školní budova uznána za
nezpůsobilou přikročeno jak
v Bratříkově tak i v Loužnici ku stavbám
nových budov školních, jež roku 1898
odevzdány svému účelu. Budova jest
stavěna podle plánu stavitele
Vodseďálka a prováděl ji stavitel Fišer
ze Železného Brodu. Prvním učitelem
zde ustanoven Jan Hlaváček, proti
němuž někteří místní obyvatelé zvedli
odpor, ale bez úspěchu.
Velikou zásluhu o to, že domohla se
Loužnice samostatné při tom pěkné
školní budovy, lze přičísti veškerému
obyvatelstvu, zvláště v té věci pracovali
pan Josef Číla, Jáchym Linka a Josef Krupka, kteří vícekrát byli v Praze u zemské školní rady žádajícíc je o
urychlené a příznivé vyřízení podaných žádostí. V roce 1903 expositura proměněna na samostatnou 1 třídní školu,
při níž v roce 1906 zřízena pobočka.
Po třech létech proměněná ve II. třídu postupnou. Správcem školy ustanoven řídídí učitel Josef Jodas, který zde
působil až do konce války. Po válce správcem ustanoven dosavadní třídní učitel Alois Ludvík, který dosud ono
místo zastává.
Budiž zde vzpomenuto také těch, kteří kladli odpor proti zbudování školních budov, Byl to baron Liebig, který jako
vizitista (platil šestim všech daní z břidličných lomů), když byly školy postaveny odhlásil živnost jmenovaných
lomů, by nemusel platit zvýšený příspěvek.
Foto: vysvědčení ze dne 11. října 1872 ze školy Loužnicko Bratříkovské František Vágner.

NÁRODNÍ CÍTĚNÍ OBYVATELSTVA
Obyvatelé Loužnice, byli vždy
národnosti České, a ježto jsouce na
samém pomezí národnostním, vždy
upřímně svůj mateřský jazyk a svou
vlast milovali.
Každý vlastenecký ušlechtilý podnik
našel zde své oddané stoupence a
podporovatele. Vždyť stačí uvést, že
prvním starostou nově založené
sokolské jednoty v Železném Brodě, byl
náš příslušník František Liška.
Jako první vlastenecký spolek byla
založena „Národní jednota
Severočeská“ a „Spolek divadelních
ochotníků“.
Úkoly těchto dvou spolků později
přeneseny na založený spolek „Sokol“ a
„Sbor dobrovolných hasičů“

Foto: Sokolové Loužnice

JEDNOTA SOKOL
Bylo to roku 1887, kdy američtí Čechové navštívili svoji vlast. Svoji návštěvou ukázali
nám, že nezapomněli své utlačované vlasti a že právě to byla myšlenka sokolská, která
v nich živila tuto lásku k otčině.
Již před tím byli v osadě jednotlivci, kteří byli nadšeni myšlenkou sokolskou a zabývali se
úmyslem založení sokolské jednoty. Po tomto zájezdu amerických Čechů k nám, nedalo
se úmyslu tomu zadržeti a tak se sešli tito nadšenci dne 29. června 1887 v hostinci
Josefa Boučka a myšlenka uvedena ve skutek. Zakládající výbor zvolen byl takto:
Předseda Vojtěch Pevný učitel, náčelník Ladislav Pavlata, místonáčelník Ot. Bouček,
jednatel Jáchym Linka.
Dne 17. října 1887 přistoupila jednota do svazku župy Krkonošské.
Jednota se udržela i přes nepřízeň poměru a rok od roku mohutněla. Druhý rok čítala
jednota 39 členů a nově
přistoupilo 15 členů z osady
radčické, kde sokol byl
založen později. Byla
pořádána divadelní
představení (společně s
„hasičema“), večírky,
odebírány časopisy,
přednášky výchovné, zkrátka
pracovalo se všestranně.
Tohoto roku pořádala jednota
prvé veřejné cvičení. Bylo to
15. července 1888. Cvičení
jak po stránce mravní tak i
finanční skvěle se vydařilo.
Zisk činil 52 zlatých a 10
krejcarů. Cvičení odbývalo se
nad domem J. Krupky, kamž
do hostince jednota téhož
roku přesídlila. Založena byla
sokolská knihovna, která byla každým rokem novými knihami doplňována. V jednotě se pilně cvičilo, takže někteří
členové, mohli se zúčastňovat veřejných závodů sokolských, na kterých docílovali dobrých výsledků. V roce 1895
při valné hromadě učinil Jar. Bernt návrh, by postavena byla sokolovna.
Za tím účelem rozeslány provolání veřejnosti a jednotám o příspěvek na stavbu. I do Ameriky bylo zasláno toto
provolání. Příspěvků se sešlo velmi málo (z Ameriky přišly 3 dolary), takže zůstalo jen při myšlence, kterážto
teprve v roce 1920 uvedena ve skutek.
V roce 1900 bylo jednotě povoleno obecním zastupitelstvem, učiniti ve školní budově za roční odměnu 10 zlatých.
Tělocvična za tím účelem byla upravena a též školní mládeži má býti propůjčeno pro cvičení. V tomto roce
přestěhováno bylo spolkové jeviště od Krupků do hostince Jáchyma Linky. Toto jeviště bylo původně majetkem
ochotnického spolku a koupeno bylo od českého loutkaře Majsnera. Později přišlo v majetek „Hasičského sboru“,
který prodal toto jednotě Sokol. Ochranitelkou loužnické jednoty stanovena jednota hradčanská, která všemožně
podporovala svoji svěřenou jednotu. Každým rokem konaly se oslavy památky husitského mučedníka J. Husa, při
které vždy byly zpívány vlastenecké písně a proslov obstaral některý činovník „Sokola“. Roku 1910 dne 26 června
pořádáno v Loužnici okrskové cvičení na „Vrších“, které však nepřízeň počasí velmi pokazilo. Čistý zisk činil 446 K.
V roce 1911 zakládá „Sokol“ svůj pěvecký odbor. O rok později jest oslava 1. září 25 leté výročí založení jednotky.
Slavnost se vydařila. Poslední veřejné vystoupení bylo v roce 1914 dne 29. června na župním sletu v Roztokách u
Jilemnice. Odpoledne byli účastníci překvapeni zprávou o zavraždění následníka Ferdinanda a jeho choti
v Sarajevě, což byl signál k rozpoznání válečného běsu, ve kterém neušetřena ani naše jednota, od persekuce
členů a ztrátou mnohých bratrů kteří padli neb v nemocnicích podlehli zákeřným chorobám. Poslední schůze
konána byla 14. února 1915 a po této době nastal v „Sokole“ klid až do roku 1918. 28. října tohoto roku nastal
v naší jednotě nový život a nové úkoly o čemž bude psáno později.
Foto: Sokolové Loužnice muži: zleva: Mnislav Bernt, Bohuslav Rezler, Oldřich Ducháček, Josef Číla, Josef
Adamička, Ota Kramář.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Když v okolních obcích v Zásadě, v Držkově a v Jirkově byly založeny
sbory hasičské, tak i v Loužnici v roce 1886 vznikla mezi občany
myšlenka založiti sbor hasičský za heslem: „Lidstvu k ochraně – vlasti
k oslavě“. Podnět ku založení sboru dán ve společnosti v hostinci u
Linků. Který tehdáž byl v čísla 24. Dne 2. srpna 1886 konala se
ustanovující schůze novětvořícího se sboru, kterou zahájil první
přihlášený člen pan Jáchym Linka starší a dne 1. listopadu konala se
I. řádná valná hromada za účasti 35 členů při zvolení tito činovníci:
předsedou: Rudolf Beran, velitelem: Jan Šída, podvelitelem: Jáchym
Soldát, pokladníkem: František Tomeš, jednatelem: Ladislav Pavlata,
hospodářským správcem: Josef Krupka.
V roce 1886 přihlásilo se ke sboru celkem 50 členů. Na darech
obdržel sbor tyto částky.
Roku 1887 od císaře F. Josefa I. 50 zlatých, od J. Číly v Loužnici 50 zlatých, od Pirocha z Bratříkova 10 zlatých.
Sbírka mezi občany loužnickými na hasičské nářadí 145 zlatých a 10 krejcarů. Obec poskytla po několik let 10%
přirážku obec. placenou občany loužnickými, (v roce 1886 činil příspěvek ten 46 zlatých a 04 krejcarů). Při
založení sboru každý člen splatil vklad 5 zlatých, Baron Liebig za hájení Haratiny 15 zlatých. Sbor má stříkačku
dvoukolovou, která zakoupena byla v roce 1886 od firmy A. Smekal na Smíchově za 514 zlatých a 50 krejcarů.
Postupně zakoupen vozík na hadice, žebříky, hadice, berlovka, lékárnička a jiné potřeby.
Stříkačka a ostatní náčiní z počátku uloženo byla ve stodole Fr. Havla, pak ve stodole Josefa Číly, Jáchyma Linky a
Antonína Hnyka. V roce 1894 postaveno bylo zděné skladiště nedaleko potoka na parcele č.873, která zakoupena
byla od statku Liškova za 9 zlatých. .
Výlohy advokátní a jiné, činily 20 zlatých a 99 krejcarů. Rozpočet na stavbu skladiště byl na 448 zlatých. Při
snižovací dražbě pronajal stavbu Jáchym Hnídek, rolník z Loužnice za 348 zlatých. Později mu bylo 85 zlatých
přidáno.

Foto: Hasičské skladiště – zbrojnice, Sbor dobrovolných hasičů Loužnice 1900 – 1906 před hostincem Otokara
Boučka čp.53 (Hujerovo)

Sbor hasičský vyvíjel značnou
činnost zvláště v prvních létech
po svém založení jak v ohledu
technickém tak i vzdělávacím a
správním. Konáno bylo ročně
cvičení až 20 vždy za hojné
účasti členů. O odborné
vzdělání pečováno odebíráním
odborných časopisů „Český
hasič“ a později „Hasič
Rozhledů“
S jinými místními spolky účastnil
se sbor činnosti kulturní a
vzdělávací. Tak v roce 1892
společně s tělovýchovnou
jednotou „Sokol“ a odborem
Národní Jednoty Severočeské,
byla pořádána oslava velikého
Čecha Jana Amose
Komenského, společně
s jednotou „Sokol“ a odbočkou sklářského dělnictva
založil sbor veřejnou čítárnu v hostinci Jáchyma Linky.
Do roku 1900 účastnil se sbor dle tehdejšího zvyku
všech spolků slavnosti církevních např.: „Vzkříšení
Božího těla“ i „Vítání biskupa“ – od tohoto roku od
účasti na slavnostech církevních upuštěno. Kromě
župních sjezdů, pohřbů členů a jejich manželek. Účastní
se sbor všech slavností pořádaných místním „Sokolem“.
Čestným členem jmenoval sbor v roce 1892 Rudolfa
Berana řídícího učitele v Dolním Hamře, pro zásluhy,
kterých si při založení a vedení sboru získal.
Při každém požáru, jenž v obci vypukl, byl hasičský sbor
vždy na svém místě, háje majetek svého bližního.
V roce 1913 pořádán v Loužnici župní sjezd hasičský,
který byl celkem zdařilý. Počasí bylo příznivé a finanční
úspěch dobrý. Slavnost pořádána na Kodejšově louce
nad domem čp.79 (Majitel L. Kočí – řezník)
Za války 1914 – 18 většina členů zúčastnila se vojenské
služby, mnohý se již nevrátil a když přišla naše
svoboda, začalo se opět pracovati v další práci ku
prospěchu nejen sboru, ale i celé vlasti.
Foto: Sbor dobrovolných hasičů Loužnice 1913, župní
slet „Sokol“ – průvod na Kodejšovu louku, kolem
Pavlatových a slet na Kodejšově louce.

POŽÁRY V OBCI DO ROKU 1914
Požárů v obci Loužnici bylo celkem málo.
V létech 90 tých byl to požár stodoly u statku Krupkova, která vyhořela do základu
Při bouřce v roce 1886 zapálil blesk stodolu usedlosti čp. 22 (u „Zadních Vašků, majitel tehdejší J Kodejš)
(2016 – Zdeněk Janele)
Záchranných prací se zúčastnili kromě hasičského sboru v Loužnici i hasiči ze Zásady.
V roce 1901 vyhořel dům, čp. 34 P. Jindry. Požár vznikl v noci. (2016 – Modrá sova)
V roce 1903 navečír vypukl požár v domě čp. 11 (majitel Šourek) (2016 – Šourkovi u křížku)
V roce 1906 vyhořela Kopaň, bývalý mlýn a brusírna K. Hnídka. Oheň vznikl dopoledne a hasičskému sboru se
podařilo zachrániti stodolu.
V roce 1910 vyhořel dům Jar. Matouška čp. 38. (2016 – Miroslav Hrabě). Pro nedostatek vody, práce se
záchranou okolních stavení byla velice obtížná.
Dům čp. 32 (2016 – Miloslava Hrubá) vyhořel v roce 1912. Spáleniště koupil pak Vojtěch Linka a dům více nebyl
stavěn. Dodnes užívány jsou sklepy tohoto domu na benzínové skladiště.
V roce 1913 vyhořela Boučkova hospoda, kterou ve dražbě koupil Jos. Kodejš z Jablonce, bývalý majitel Otakar
Bouček se odstěhoval do Turnova. Hostinec po znovupostavení nebyl již zřizován.
Mlýn Jáchyma Linky (dříve majitelé rodina Boučkova) a vedlejší knoflíkárna a brusírna shořela roku 1912.
Mlýn vyhořel do základů a více se nestavěl.
Dům M. Hnykové čp. 63 (2016 – Matěáskovi, Hrubý) vyhořel v roce 1913.
K požárům ze starší doby nutno připsati i požár v létech 70 tých, kdy postižen byl dům Jana Linky („Na rovince“
čp.44) (2016 – Malý „Na rovince)
V roce 1914 shořel dům čp.55 patřící Pavlíně Šourkové. (2016 – nestojí – pod Krupkou)
V létech válečných požáru v obci nebylo.

Foto: Pohled na Loužnici od domu čp.73 (Udatný Linkovi)

ŽIVELNÍ POHROMY

Úspěšně se naší obci vyhýbaly
až na jednu, která se stala v
roce 1871. Z vyprávění starých
pamětníků a zapsáno v kronice:
Byla neděle a na Příchovcích se
konala pouť. Po celý den
krásně svítilo sluníčko, jen k
večeru se začaly ukazovat
mráčky. Večer pak po desáté
hodině bylo na východě
zamračeno a občas se zablýsklo. Mraky postupovaly k západu a bouřka se stávala silnější. Najednou začalo pršet
a déšť každým okamžikem přibýval. Do toho začaly padat kroupy za neustálého rachotu hromu. Déšť se proměnil
ve velký příval vody, kroupy padaly velikosti až slepičích vajec. Za krátkou dobu se cesty a pěšiny proměnily v
potoky, všude se hrnuly přívaly vody a braly s sebou hlínu a kamení.
Jaké proudy se tenkrát řítily, je možné si
udělat představu. Vody se řítily po
našich stráních.
V domě čp. 49 (2016 – Markovi) bydlela
tehdy rodina Pavlasova, těm voda
vyrazila dveře na hoření straně domu a
celou silou vrazila do síně, tam zvrátila
jarmaru a jelikož dolení dveře byly
zavřeny voda vnikla do chléva a do
světnice. Museli potom kůlem vypáčit
dolení dveře, aby voda mohla odtékat.
Potok se rozvodnil tak, že voda vnikala
oknem do domu čp. 35 (2016 – Modrá
sova). Nejhůře na tom byli obyvatelé
domu čp. 34 (2016 – Humpolíkovi) pan
Petr Jindra. Tam když voda vnikla do světnice, vylezli děti i staří na chlebovou pec a když začala voda přibývat
začali zoufale volat o pomoc.
Jejich volání uslyšel soused pan Bouček, který jim přispěchal na pomoc. Pomocí řebříku položeného na okna a na
pec je zachránil.
Most i obě lávky přes potok byly strženy. V hostinci u Krupků byla toho večera pořádána taneční zábava.
Účastníci, kteří bydleli na druhé straně obce, museli počkat, až voda opadne, aby mohli se přebrodit přes potok.
V Železném Brodě neměli ani tušení co se v Loužnici děje a klidně spali. Teprve hukot rozdováděného Žernovníku
je probudil. Několik domů bylo proudem strženo a tok Žernovníku přerazil Jizeru a hrnul se přes druhý břeh, kde
část Brodce byla zatopena. Teprve druhý den bylo vidět, co tu škody bylo naděláno za poměrně krátkou dobu.
Vrchní prsť z polí byla odnesena, na mnoho polích utvořeny od vody hluboké příkopy a kusy ledu dosud ležely na
lukách. Ještě pamětníci s hrůzou vzpomínají na tuto noc.
Takto je popsána povodeň v loužnické kronice, ale to ještě nekončí, pokračování našla paní Alena
Kortanová v kronice v Železném Brodě.
Povodeň na Žernovníku v roce 1871
Železný Brod, jako každé město ležící podél vodních toků, sužují povodně od nepaměti. V historických pramenech
najdeme zmínky o mnohých z nich. Avšak jak takové povodně v Brodě probíhaly, si snad nejlépe dovedeme
představit z popisu povodně na Žernovníku.
Neděle 18. července 1871 byla od rána parným a dusným letním dnem. Toho dne si místní Sokolové udělali výlet
do Jilemnice na slet a při návratu se ještě stavili posedět v hospodě U Jizery. Tato okolnost se pro další vývoj
stala velmi podstatnou.
Navečer začaly padat první těžké kapky. Hlavní bouře přišla do Brodu kolem až 11. hodiny v noci. Žernovník se
začal rychle zvedat a prudce se ochladilo. Zápach stoupající vody dával tušit, že proud s sebou strhává kal a bláto
z výše položených oblastí. Největší průtrž mračen s krupobitím totiž postihla oblast Zásady a Loužnice, kde voda
smetla úrodu s polí mnohde i s hlínou a kroupy vše potloukly tak, že rolníci toho roku nic nesklidili. Závěje krup
tam po průtrži mračen místy dosahovaly až 2 metrů.
V Brodě se tato spoušť projevila vzápětí, voda se v malé chvíli začala valit i Jirchářskou ulicí, zaplavila Malé
Náměstí a zakrátko dosahovala až ke kostelním schodům. Chvíli předtím se Sokolové rozcházeli z hospody domů,

jako první uviděli hrozivou situaci a začali okamžitě burcovat lidi, doposud klidně spící v okolních domech. Ti
rozespalí vstupovali leckde z postelí rovnou do studené vody, která se náhle valila světnicemi. Nestačili zachránit z
majetku vůbec nic, v mžiku šlo totiž o holý život. A právě zde nejvíce pomohli Sokolové: Zejména barvíř Bohumil
Daníček z Brodu a horecký Josef Matura, silný velký muž, který sám po pás ve vodě stačil vynést postupně vdovu
Kotykovou a další 4 lidi ze zatopeného domu a hned vzápětí se tento dům s rachotem zřítil do vln.
V některých dalších domech lidé nestačili již utéci ven, ukryli se tedy na půdu, kde očekávali ve strachu svou
poslední hodinku. Dole jim zatím voda hospodařila po svém a brala vše, co stálo v cestě.
Nejhorší situace byla u mostku k Malému Náměstí. I tento mostek nevydržel nápor rozvodněného Žernovníku a
brzy byl těžce pobořen. Tím se situace ještě zkomplikovala – lidé přišli o přístup z jednoho břehu na druhý.
Atmosféru situace asi nejlíp vystihuje
úryvek z Fišerovy kroniky:
„ Při kmitavém světle luceren bylo
viděti, jak divý proud unáší špalky se
včelami, dřevěné truhly, dříví, kusy
lomenic a jiné a jiné věci a vše pod
zbytek kamenného mostku. V tom
začíná praskati Fajtův dům a nakláněti
se směrem k potoku. O pavlač visící
nad potokem se opíral mocný proud
celou silou. V malém okamžiku pekelný
praskot zesílil a Fajtův dům se skácel
do vody, která se dmula do náměstí.
Lid zděšeně prchal od mostku a za
hromového rachotu dřeva padá
lomenice do rozkacených vln.“
Tehdy voda během 2 hodin zcela
zničila 4 domy a mnoho jich těžce
poškodila. Fajtův dům, č.p. 44 již
nikdy nebyl obnoven a na jeho místě
je dnes malá zahrádka mezi
Knopovskem a Žernovníkem.
Kuriozitou bylo, že v polorozbořeném
kamenném Mazancově domě (v
prostoru mezi dnešním domem
Vetlých a Žernovníkem) celou
pohromu na půdě pokojně prospal
pekařský tovaryš. I ráno se ho lidé
báli probudit, aby rozespalý nespadl z
postele rovnou do vln.
Díky statečnosti zachraňujících Sokolů
nedošlo ke ztrátám na životech
(alespoň žádné takové historické prameny neuvádí), ale ztráty na majetku byly obrovské, i domácího zvířectva
voda hodně pobrala. To, jakou spoušť povodeň způsobila, zjišťovala většina udivených Broďáků až ráno:
Rozvodněný Žernovník přeťal svým mocným proudem celkem klidnou Jizeru a na protější straně vymlel záliv. Pod
ním zůstalo při březích spousty naplaveného nábytku, dříví a všemožných věcí.
Jaké však bylo největší překvapení: V Riedlově domě voda v noci sebrala i krávu. Ta pohromu nějakým zázrakem
přežila a ráno ji našli spokojeně se popásající na protilehlém břehu Jizery, kam ji proud Žernovníka vyvrhnul.
Alena Kortanová
Foto: Pohled na Loužnici - mostek a domy v okolí čp.34, Železný Brod – pohledy na Malé náměstí „Malý rynk“

ZŘÍCENÍ DOMU 1898
V místech kde dnes stojí kůlna
Šourkova domu čp. 11, stával
dům rodiny Šídových. Chatrný
komín se jednoho dne zřítil a
zároveň i celá stavba byla
pobořena. Vše zůstalo
v rozvalinách, až později pozemek
ten zakoupil Šourek a na místě
tom sobě kůlnu postavil.
KATASTRÁLNÍ PŘÍSLUŠNOST
Až do roku 1888 tvořila Loužnice,
Bratříkov a Zásada jednu
katastrální obec. V tomto roce
pak bylo povoleno rozdělení
katastru na obě obce. Zásadu a
Bratříkov – Loužnici. Bratříkov
zůstal obcí katastrální a Loužnice
– osadou.
Že by toto spojení Loužnice a
Bratříkova bylo šťastné, o tom by
mohli vyprávěti všichni ti, kteří
měli tu čest býti v obecním
zastupitelstvu co zástupci naší
osady.
Do obecních voleb v naší osadě
šlo se většinou nepřipraveně,
hlasy našich poplatníků bývaly
roztříštěné, kdežto na Bratříkově
bývalo vše předem připraveno. A
také podle toho dopadly vždy
volby. Vždyť ze 12 ti členů
obecního zastupitelstva, z
Bratříkova bývalo až 10, na
Loužnici zbyli pak 2 členové, ač
Bratříkov byl jen o málo
poplatnější Loužnice.
O každou maličkost museli naši
zástupci sváděti houževnaté boje,
kde proti stála tam početná
většina, ba často i malicherná
závist. Bylo věru s podivem, že
domohla se Loužnice v tomto

prostředí své řádně vyhovující školní budovy.
Loužnice patřila k Bratříkovu až do roku 1923. Po 3 ½ leté době bylo vyhověno žádosti odloučiti osadu Loužnici
od katastru Bratříkov a tím byla splněna dlouholetá dohoda a přání všech občanů loužnických.
V následující stati budou popsány události a poměry v obci Loužnici v létech světové války
1914 - 1918

SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 – 1918

Když dne 29. června
1914 přišla zpráva ze
Sarajeva o zavraždění
následníka trůnu
Ferdinanda ď Este a jeho
choti, rozrušila dosud
klidně žijící obyvatelstvo
naší osady. Členové
jednoty „Sokol“ byli právě
v Roztokách u Jilemnice
na župním sletu. Velmi
mnoho se debatovalo o
této věci a většina byla
názoru, že Rakousko
využije této příležitosti,
by mohlo dáti své odvěké
nenávisti Srbsku průchod.
Že válka bude, říkalo se
všude. Že, ale tak vzápětí
přikvačí, toho čekal málo
kdo.

MOBILISACE
Bylo dne 26. července 1914, krásný slunný den, neděle!
Časně zrána projel osadu kočár, ve kterém páni od hejtmanství přivezli
a vylepili mobilisační vyhlášky a provolání císaře „Mým národům!“ ve
kterém si stěžoval, jak jeho čest byla sveřepým nepřítelem uražena a
což prý dá se jenom krvi odčinit – Mobilisace!! – Jako úder hromu,
vyhlášky obstoupeny muži i ženami znovu a znovu předčítány. Debaty
nebylo konce. Nejhůře na tom byli ti, kteří podle vyhlášky museli
narukovati do 48 hodin ku svým vojenským útvarům.
Byli to vojíni prvé zálohy, do 37 let, či jak se říkalo první výzva.
Pro válku nadšen nebyl nikdo. Vždyť každý sympatizoval s nebohým
Srbskem a nikdo s tím se také netajil.
Ti, kteří měli rukovat, spěchali do svých domovů, by sobě mohli
nejnutnější věci připraviti na neznámou tu pouť. Smutno bylo
v rodinách, kde živitel rodiny neb syn měl se loučiti se svými drahými.
V pondělí dopoledne odcházeli povolaní vojíni do Brodu na nádraží, na
cestě vyprovázeli je nejen členové rodin, ale takřka celá obec. Většina
jich šla s kuráží.
Neboť první dojmy z předešlého dne, by vyprchaly a pak celá ta věc
nebrala se už tak tragicky. Vždyť ono to nebude trvat tak dlouho a na
Vánoce to už jistě budeme všichni doma. Tak si myslela většina.
Foto: sokolové Loužnice 1912: Novák švec, Bohuslav Daníček, Jan Tom,
Zikmund Vágner, Vojtěch Linka František Adamička, Morávek, Josef
Havel, František Vágner, František Pavlata, František Tom, Josef Jodas?
Jáchym Linka, Alois Ludvík, Morávek, Petr Šourek. Voják - Novotný od „Janků“

Usuzováno bylo všeobecně, že nezůstane jen při válce Rakouska se Srbskem, ale předpoklad byl, že Rusko
zastane se Srbska, proto kterému povstane opět Německo.
Do Ruska naši lidé obzvláště kladli veliké naděje.
A jak by také ne!
Vždyť každý, od mládí slýchal, jakou armádu může Rusko v čase válečném postaviti.
Prý až 10 milionů. A kam by se potom takové Rakousko a Německo hrabalo. A potom jaká to chabrá armáda jsou
tihle Prusové, hlavně ti všelijací kozáci, donští, orenburští, kubánští a jak se všecky ty jmenují.
Že prohráli válku s Japonskem? To nejprve hráli Rusové, to prohrála jen zrada. Tak se všelijak uvažovalo. Když
pak jeden občan se vyskytl v obci, a řekl, že to nebude jen tak lehká práce zdolat Rakousko s Německem a
poukazoval zvláště na Německo, jeho zdatnou a znamenitě vyzbrojenou armádu, tu řekli mu, že je „prušák“ a od
té doby se mu jinak neřeklo. Nikdo nevěřil, že by mohlo Rusko válku prohráti.
Přes všecko očekávání válka se do vánoc neskončila. Přišly nové vyhlášky, nové zálohy byly povolány a též byly
prováděny odvody domobranců. Mnoho mužů odcházelo, ale málo se jich vracelo.
Někteří byli transportováni od svých kádru s prvními maršbataliony do fronty, buď na Srbsko neb proti Rusům.
Jiní opět zůstávali u „Wachkompanii“ a hlídali vojensky důležitá místa a někteří se jen ulejvali.
Ulejvání vůbec byla vlastnost nás Čechů, vždyť téměř všichni sloužili proti své vůli a pak nebylo divu, že každý
voják hleděl, když né se dostat domů, tak alespoň nejít do fronty. Však o tom až později…

Foto: Loužničtí sokolové, kteří zažili válku: nahoře zleva: Dobroslav Prokop, František Kodejš, Jáchym Linka ml,
František Novák, Josef Krupka, Josef Pavlata, František Brůna, Ladislav Ducháček, Jaroslav Bernt, v kroji – Čeněk
Trnka – řídící učitel ze školy bratříkovsko – loužnické, Bohuslav Vít, František Adamička, Jaroslav Morávek,
Vratislav Havel, Vojtěch Linka, Josef Šída, Ladislav Pavlata, František Vágner, Josef Pulíček

POMĚRY V OBCI
Jakmile vypukla válka, veškerá průmyslová výroba v naší osadě byla zastavena. V brusírnách dodělány
objednávky a nové už nepřišly. Tím zanikl ve většině rodin pramen příjmů a mnoho rodin octlo se v nouzi. Aby se
tomuto stavu alespoň z části odpomohlo, zřízen ve škole polévkový ústav pro školní dítky. Správa školy obrátila se
podpory žádaje na místní spolky,
místní školní radu, což vyneslo
tehdy úhrnem 200 K. Vařilo se u
školnice Marie Pirochové 4 krát
týdně po 5 měsíců, od 1. prosince
do 30. dubna 1915. Cena jedné
porce zpočátku byla 14 h, později
16 hal.
Následkem nedostatků obilí i mouky
přestali pekaři koncem roku 1914
péci chleba, obchodníci přestali
prodávati mouku a jiné vařiva,
neboť nebylo možno tyto nikde
nakoupiti. Úroda toho roku také
byla dosti špatná, tak nastal v obci
nedostatek potravin.
Aby se tomu čelilo, bylo zakoupeno a pak jednotlivým občanům rozprodáno 30 q brambor od Karla Srba, sládka
v Jesenném a od zdejšího rolníka Jos. Krupky žito v ceně 30 K za 1 q.
Aby se umožnilo zásobování obyvatelstva moukou a chlebem zřízena byla na vyzvání c.k. hejtmanství zásobovací
komise obecní, která rozdělovala občanům místním přidělené potraviny od okresní zásobovací komise. Do této
komise zvoleni: Jáchym Linka hostinský, Alois Ludvík učitel, Josef Opočenský rolník, Jaroslav Matoušek rolník,
Josef Krupka rolník a Josef Jodas řídící učitel. Komise tu byla, bohužel často neměla co lidem rozdělovat. Stalo se
začátkem roku 1915, že nebyl po 4
neděle do naší osady ani bochník
chleba, ani mouka přivezena. Kdo
měl brambory, tomu ještě bylo
dobře, mohl alespoň péci „halušky“.
Někteří chodili pro chleba až do
Nábzí. Kde byl chléb na prodej.
Ovšem, že byl dražší a pak ta jeho
chuť. Snad byl pečen z bobové
mouky, neboť byl tak krutý, že těžko
žaludek ho snesl. V roce 1915
dvakráte proveden v obci soupis
zásob potravin a to 28.2.2015 a
25.5,2015. V měsíci červnu konán byl
předběžný soupis úrody polní.
Z nařízení vlády byl zřízen pro celou
říši „Válečný obilní stav“, který měl
jedině právo obilí kupovati a
obyvatelstvu přidělovati. Obecní
zásobovací komise rozdělovala
mouku a chleba na lístky. Byly to tak
zvané chlebenky. Později k nim
přibyly, kafenky, cukřenky, masenky, tučenky a čert ví jak se všechny ty – enky- jmenovaly. Rakousko všelijakých
enek mělo dostatek, ale lid neměl co jíst.
Tento chléb pekl na Bratříkově mlynář a starosta obce Karel Hnídek a Jáchyma Linky byl pro Loužnici vydáván.
Každá osada měla nárok na 1 chléb ve váze 1.35 kg 35 dkg mouky na každý týden. Mouka se zpočátku prodávala
u Linků, později členové zásobovací komise tuto prodávali ve škole v místnosti dnešní knihovny. Lístky na každý
týden měli jinou barvu. Pro Loužnici vydávalo se 400 – 410 lístků. Chléb byl pečen z různých druhů mouky, do
žitné byla přidána ječná, později kukuřičná mouka. Tomuto chlebu říkali „Kukuřičňák“.
Teprve po žních v roce 1915 počal se opět péci chléb žitný. Na jaře v 15 tém roce nastal nedostatek cukru, proto
zásobovací komise zakoupila pro obě obce 1 vagon cukru, který byl občanstvu rozprodán. Jeden kg za 92 h.
Foto: vojáci na frontě 1915, lístky na jídlo

DRAHOTNÍ POMĚRY
Následkem války bylo, že ceny všech životních potřeb
rapidně stoupaly.
Uvádím některé ceny, zač se v roce 1915 prodávalo.
1 kg mouky pšeničné – 1,40 K až 2,20 K
1 kg rýže až 2 k
1 kg žita – 0,54 K
Pšenice – 0,70 – 1 K
1 kg másla – 7,60 - 8 K
1 kg masa hovězího 3,60 K
1 kg masa vepřového – 6 – 7,20 K
1 kg petroleje – 0,70 – 0,86 K
Jedno vejce 20 – 24 hal.
Vládou byly nařízeny koncem roku 1914 maximální ceny.
Za tyto ceny nakupoval erár od sedláku.
V roce 1914 jsou následující:
1 kg brambor – 9 K
1 q pšenice – 42 K
1 q žita – 34 K
1 q ječmene – 26 K
1 q ovsa – 23,50 K
V roce 1915 jsou tyto ceny nižší:
1 q žita – 28 K
1 q ječmene – 26 K
1 q ovsa – 26 K
Zásobovací komise prodávala
pak za následující ceny: vždy za
1 kg
Mouka pšeničná – 78 h
Ječná – 50 h
Pšeničná č. 1 -2 – 66 h
Pšeničná č. 3 – 50 h
Kukuřičná – 60 h
VYŽIVOVACÍ PODPORY
Rodinám, kterým byli povoláni
otcové na vojnu (někdy i syn),
byl vyplácen vyživovací
příspěvek.
Podpory byly vypláceny na
berním úřadě, od listopadu 1915
pak v Loužnici ve škole.
Příspěvek tak činil na osobu
dospělou a dítě přes 8 let 85 h, na dítě do 8 let 42 ½ h.
Foto: sklizeň obilí v Loužnici, děti – Sokolové 1887 - 1912

KE SLUŽBĚ VOJENSKÉ POVOLÁNI OBČANÉ
V prvém roce války povoláni byli ke službě vojenské tito občané:
Do řadového vojska:
Vladimír Pospíšil, Bohumil Šída, František Pavlata ml.,
Jáchym Adamička, Petr Šourek, Bohuslav Šourek, Petr
Morávek, Bohumil Nečil, Josef Pulíček, Rudolf Lubas,
František Jindra.
Do zeměbrany:
Bohumil Hnyk, Kamil Krupka, Emil Havel, Petr Blažek, Petr
Šída, Ladislav Rezlér.
K dělostřelcům:
Josef Kurfiřt, František Pavlata, Otakar Pavlata.
K železničnímu pluku:
Josef Linka, Miroslav Linka čp. 24
K domobraně:
Karel Hnídek, Václav Novák, Jaroslav Václavů, Jaroslav Drobník, Josef Číla, Josef Kaiser, Dobroslav Prokov,
Miloslav Linka, Vladislav Kodejš, Ladislav Kodejš, Ladislav Hnyk, Josef Hušek, Josef Bachtík, František Pavlata st.,
Oldřich Kurfiřt, Josef Pulíček čp. 1, Stanislav a Josef Rezlér.
Při odvodech dne 15.4. 1915 odvedeni:
Josef Šída, Josef Havel, Antonín Kopal
Dne 5.5.1915 odvedeni:
Felix Havel, František Novotný, Josef Novotný čp. 9, František
Tom, Petr Šourek, Petr Jindra, Bohuslav Šída, František Šída,
Bohumil Opočenský, Josef Blažek, Petr Sochor, František
Novák, Břetislav Novotný.
Domobranci 18 tiletý odvod 25.6.1915:
Vítězslav Tomeš, František Novotný čp. 6, Bohuslav Urbánek,
Bohuslav Šourek, Kamil Hnídek čp. 7, Vítězslav Rezlér, Ladislav
Kopal, Josef Šída ml.
První rok války si vyžádal oběti na životech, těchto našich
občanů:
Vladimír Pospíšil – zemřel ve Vídni, po zranění v Rusku
Josef Bachtík – zemřel následkem nemoci v Loužnici
Rudolf Lubas – zemřel v Rusku v zajetí
Následující byli poranění:
František Pavlata ml, v Srbsku, Petr Blažek, František Pavlata
st.
Do zajetí se dostali:
Bohumil Šída, Petr Šída, Karel Hnídek čp. 5, Petr Blažek,
Ladislav Rezlér
Nezvěstný byl František Drobník

Foto: muži z Loužnice, kteří narukovali do války. Foto 1: Novotný, Urbánek. Kramář Foto 2: Blažek, ?

OSLAVY VÍTĚZSTVÍ
Z nařízení tehdejších c. a k. úřadů, musely se na
školách vyvěsiti prapory v barvách zemských a
říšských (černá – žlutá), ve dnech nějakého
vítězství rakouské neb německé armády, neb
když monarcha měl svátek neb narozeniny.
Ředitelé museli dětem vykládati význam
takového vítězství a hlavně těmto vtloukat do
hlavy větší lásku k Rakouské říši a starému
císaři. Prapory vyvěšeny v prvém roce války na
školní budově i v následujícím dni 5. 12. 1914.
Dobytí Bělehradu. 26. 5. 1915 dobytí Lvova. 7.
8. 1915 dobytí Varšavy, 30. 8. 1915 dobytí
Brestu Litevského.
Jak rádo občanstvo tyto prapory na škole vidělo,
dá se snadno domyslet. Vždyť každá zpráva o
vítězství našeho vojska, byla obyvatelstvem
přijímána velmi nelibě. Takové zprávě žádný
nechtěl věřit. Vůbec novinám a jejich obsahu se
málo věřilo, ač tyto se hodně odebíraly (Byl nejvíce odebíraný časopis „Lidový Deník“, protože byl laciný!)
Proti válečné a protirakouské smýšlení bylo u všech vrstev obyvatelstva. Sebemenší úspěch dohodových armád,
byl radostně vítán a každý by nejraději viděl jejich vojska ve Vídni a v Berlíně.
NOUZOVÁ STAVBA SILNICE
Následkem zastavení sklářské výroby pozbyla většina obyvatel zdroj svých příjmů. Aby se alespoň částečně
zmírnila bída obyvatelstva přikročila obec ku stavbě nouzové silnice přes Bratříkov. Délka celé silnice od Liebegova
lomu do Huti byla 2600 m, odbočka k Pěnčovu 1240 m.
Stavbu silnice pronajal architekt K. Andrejsek z Podmoklic. Stavbyvedoucím byl Josef Opočenský z Loužnice. Se
stavbou se započalo ku konci roku 1914 a pracovalo na ní z počátku 135 lidí z Bratříkova a Loužnice. Při
dokončení následkem odchodu mladších dělníků za povinností vojenskou zbylo v práci jen 35 starců a chlapců.
JINÉ ZDROJE PŘÍJMU
Ale i jinak dovedli si naši lidé pomoci
z nouze. Začala tím Zásada. Po domácku
začali plésti ruční kabelky z dřevěných
kuliček, počali dělati rámečky pro
podobenky, různé košíky, stínidla na
lampy a jiné věci. Tyto výrobky pak
prodávali po celých Čechách, na Moravě i
v Rakousích. Pěkně dům od domu, vesnice
za vesnicí, zboží na zádech, putovali naši
lidé, takřka až do konce války. Někteří
vydělali tímto způsobem pěkné peníze.
Když nastala nouze o potraviny, přinášeli
si tito obchodníci mouku a jiná vařiva
z kraje, kde měli možnost tyto věci
nakoupiti.
Foto: školní děti Loužnice, pohled na
Kruhovku a Zásadu od Loužnice

ROK 1916

V druhém roce války nastalo
zhoršení všech poměrů. Ceny
všech životních potřeb stoupaly.
Zásobování lidu bylo
nedostatečné. Mouka a jiné
potraviny byly opět rozdíleny
zásobovací komisí ve škole. Na
osobu byl příděl 50 dkg mouky,
buď pšeničné neb ječné, někdy
také prodávaly se fazole, hrách
neb i makarony. Také brambory
byly zakoupeny asi 20 q pro
Loužnici. Z toho se rozprodalo asi
15 q po 18 kg ostatní následkem
pokročilé doby letní podlehly
hnilobě. Zavedeny nové lístky na
cukr (na 1 osobu 1 k na 1 měsíc),
lístky na kávu vydávaly se
osobám starším než 4 roky. Na 8
neděl 3/8 kg kávy: 1 kg za 8 K.
V červnu 1916 zakázán
volný prodej dobytka a
dobytek podléhal
rekvizicím. Byl určen
počet kusů na každou
vesnici, v které se museli
dodati eráru.
Obec Bratříkov –
Loužnice měla dodávati
měsíčně 6 kusů. Na
zakročení místodržitelství
snížen počet ten na 2
kusy. Dobytek odváděn
většinou pro vojsko.
Když vznikl nedostatek
tuku, zavedeny byly
tučenky. A bylo po
nouzi! Lístků bylo dost,
ale zboží takřka žádné.

POMOCNÁ ČINNOST VÁLEČNÁ
Rakousko zapřáhlo do svých služeb nejen vojíny, ale i školní dítky. Ve školách bylo nařízeno prováděti pomoci
školních dítek to znamená pomocnou službu válečnou. Dítky musely sbírat vše možné, byly to zejména následující
věci: ostružinové listí (na čaj), kopřivy, šípky, jeřabiny, ovoce, látku, hadry, cupaninu, různé kovy, žáci ve škole
zhotovovali papírové podešvě pro vojáky, nátepníčky a jiné věci. Byly prodávány pohlednice s obrazem „Jejich
Veličenstvo“, různé brože, kokardy, odznaky a utržené peníze zasílány úřadům ve prospěch války.
Foto: pohledy zasílané z války svým blízkým do Loužnice, na snímku dole napsáno: Vzpomínku od českých junáků
1916, 1/18 marš K.K. lit 5

REKVISICE
Velmi nerado se dnes vzpomíná na smutně proslulé rekvisice. Úřady nařídili rolníkům, že musí každý odvésti eráru
tolik a tolik obilí, brambor, apd. Na to se neohlížely bude - li mít ten člověk co jíst se svou rodinou, a zbude –li mu
taky na setí neb sázení. Tady platilo jen jedno „Dej sem! A když né, tak si vezmeme“ Poněvadž nemohli lidé
splniti požadavky úřadů, v odvádění obilí, byly nařízeny prohlídky, dům od domu. Jak taková prohlídka vypadala?
Přišli do vesnice obyčejně dva i více četníků, s nimi přišel vždy nějaký pochop od úřadu. Ti pak vzali k sobě
starostu neb více členů výboru a teď to začalo.
Přišli do prvního stavení. Ptali se Dáte eráru, co se vám předepsalo? Když řekl, že ano bylo vše v pořádku a šlo se
dále. Hůře bylo tam, kde nemohli dáti to, co předepsali. Tu vrhli se žandáři jako zběsilý a začali vše přehazovati,
v posteli, ve skříních, v prádelníkách, na půdě, píchali bajonety do sena do slámy, všude hledali ukryté zásoby
(ani záchody nevynechali). Ve většině případech nenašli zásob a museli odejít s nepořízenou, aby za krátkou dobu
zase oblažili návštěvou naše obyvatelstvo. Kdo měl nějaké obilí neb mouku doma, ten vždy dovedl ukrýti tyto věci
tak, aby to „čmuchalové“ nenašli. Někdo měl vykopanou díru někde ve stodole nebo v šupě a tam ukládal v době
prohlídek své zásoby. Aneb také v poslední době naložili mouku apd. na trakař a taky do korčáku, neb na zádech
v koši odnesli někam do lesa a až bylo po prohlídce zase se vraceli domů. Tento recept se velice osvědčil. U koho
našli zatajené zásoby, tomu byly sebrány a místo zaplacení byl ještě trestán.
Upisování válečných půjček
Druhá věc, která velmi naše lidi rozčilovala, byla, když přišli, aby se zapisovalo na válečné půjčky.
Že se přeci našli lidé a upsali i u nás, svědčí o tom, že bylo upsáno v Loužnici na V. válečnou půjčku.

Foto: pohled na Kopaň a Kostřavec

DOVOLENÉ VOJÍNŮ
Co naši vojíni měli na vojně nejraději to byla dovolená, či jak se říkalo „odláb“. A opravdu, někdo měl na tyto
dovolené štěstí. To říkali: „Ten x. y už zas je doma, aneb je víc doma než na vojně!“ Takovému záviděli vždy ti,
kteří měli někoho na vojně, a nemohl se dostat na dovolenou.
Nejvíce dovolených dostávali vojíni na polní práce. Stačila napsati žádost, že dotyčný vojín jako nástupce
v hospodářství musí vypomáhati při setí, ve žních a že je nepostradatelný, by rodina nebyla existenčně zničena.
Žádost se dala potvrditi obecním úřadem, na tom záleželo, měl li žadatel opravdu pole, neb jen květník za oknem,
pak se šlo se žádostí do Semil a tam ji vždy také potvrdili (zásluhou hejtmana p. Mohala) aniž zkoumali pravost
žádosti.
Žádost se zaslala buď velitelství dotyčného vojína, nebo jemu do ruky a ten předložil tuto reportu svému veliteli.
Ale i jinak dovedli si vojíni pomoci z dovolené. Napsali totiž domů, aby jim zaslali telegram, že někdo z rodiny je
těžce nemocen. Ten telegram musel však býti potvrzen od četnictva.
Ale i tu pomohla nějaká ta slepička, neb máslo donešené paní vrchní strážmistrové a telegram se potvrdil.

Foto: pohled na Loužnici z Klubáku

MARODÉŘI
Mnozí z našich vojínů, aby se vyhnuli službě v poli, neb aby se vůbec dostali z vojny domů, dovedli sobě přivoditi
různé příznaky nemoci. Tito se rozdělovali na 3 druhy. Jedni dovedli si různými preparáty způsobiti příznaky té, či
oné nemoci. Ku příkladu dovedli sobě nadělati horečku, malarii, žloutenku, trachon aj. Tito ve skutečnosti nikterak
neuškodili sobě na zdraví, neboť jim stačilo, když mohli oklamati lékaře a uznal je marod.
Někteří však skutečně škodili si na zdraví. A to různým způsobem. Nejedli, kouřili cigarety namáčené v různých
odvarech a i jinak si škodili, za tím účelem by takto zbědovaní mohli býti uznání do lékařů do nemocnice a pak
domů. Byli i takový, že to vzali příliš zprudka a také zaplatili svým životem. Třetí druh marodů byli tak zvaní
„Čurisáci“. Pomocí injekční stříkačky, naplněné benzinem způsobili sobě hlavně v nohách veliké boláky, které se
velmi těžce hojily. Když pak se zdálo, že se zacelují, tak se do toho dala nějaká žíravina a to zase znova.
Poslední druh „ulejváků“ pak byl tak zvaný „magoři“. Totiž to nebyli vojáci, kteří se dovedli zbláznit.
Ovšem to mohli udělat jen ti nejchytřejší. Neboť takovým „bláznům“ dělali vše možné, než byl opravdu za
pomateného uznán. Obyčejně takový byl poslán exkortou domů a jako nevyléčitelný, nebo také do ústavu
chorobomyslných.
POVOLÁNÍ KU SLUŽBĚ VOJENSKÉ
V druhém roce války povoláni ku službě vojenské v Loužnici.
Josef Krupka, Josef Hnídek, Edvard Louma, Anton Kopal, František Šourek č.11, Bohumil Tomeš, Rudolf unc,
Jaroslav Matoušek, Josef Opočenský, Josef Šída st., Josef Šída ml., Prokop Pulíček, Vítězslav Rezlér, Kamil Hnídek
č.1, B Šimůnek.
ZEMŘELÍ A PADLÍ
V druhém roce války opět přibylo nových obětí, kteří buď zemřeli neb padli v boji. Jsou následující.
Stanislav Rezlér, padl
v Rusku. Josef Hušek, padl
v Itálii. František Morávek
řezník, padl. Josef Linka,
zemřel na tyfus v Sarajevě.
František Novotný st., padl
v Rusku. František Pavlata
padl na Italském bojišti.
ZAJATI
Do zajetí přišli: Bohuslav
Urbánek, František Šourek
st., Petr Sochor, Josef Číla,
František Novotný č.6, Petr
Blažek, Emil Havel.
OSLAVA VÍTĚZSTVÍ
Opět na škole zavlály prapory
na oslavu vítězství
rakouských zbraní a to ve
dnech 18 – 21. ledna 1916.
Oslaveno vítězství dobytí
Lovčenu a Letyně na Černé
Hoře.

Foto: pozdrav z fronty

ÚMRTÍ CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I.
Dne 22. listopadu 1916 přišla do vsi zpráva, že zemřel ve Vídni císař František Josef I., den před tím tj. 21.11.
Nikoho tato zvěst nezarmoutila.
Byly kladeny naděje, že snad nastoupením mladého císaře Karla bude učiněn konec tomu vraždění lidstva.
Leč lid byl zklamán ve svých nadějích.
Starého monarchu odvezli k věčnému spánku ke kapucínům ve Vídni a mladý císař nastoupil na trůn.
Byly slávy, přísahy věrnosti a oddanosti, a když toto přestalo, nastal útisk slovanských národů ve zvýšené míře!
Ve školách museli vyřadit staré čítanky, neboť byly málo vlastenecké (ve smyslu rakouském), všecky knihy byly
zakázány, kde se jednalo o českém národě, písně sokolské a vlastenecké nesměly se zpívat, zakázány i znaky
zemí Českých, zkrátka nastala persekuce, jaké v dějinách není příkladu.

Foto: Císař František Josef I. a císař Karel I. s rodinou

REKVISICE ZVONU
V roce 16 tém nedostávalo se Rakousku potřebných kovů na výrobu válečného materiálu. Následkem toho
přikročeno k rekvisicím zvonů. Nebyl ušetřen ani náš obecní zvon, ani školní zvonek.
Bylo to dne 21. listopadu 1916. Odpoledne přišli dva páni, vypůjčili
sobě žebřík a rovnou ke zvoničce. Zpráva ta rychle rozšířila se obcí,
lid se shromáždil u zvoničky a reptal.
Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozjitřilo mysle
shromážděných. Přišel občan Jindřich Jindra a naposled zazvonil – lid
byl dojmut – mnohému drala se slza do oka – byla to slza vzdoru!
Sotva že dozvonil poslední úder zvonu, již přistaven na zvoničku
žebřík a již lezl jeden z Němců nahoru, aby zvon odmontoval. Za
chvíli byl s prací hotov, zvon pustil pomocí provazu dolů. Když
shazoval dolů nástroje, někdo přeběhl kolem zvoničky a Němec si
ulevil zakletím „Verfluchte Hnude!“ A teď to začalo! Většina rozuměla,
že řekl „Böhmische Hnude!“ a tato urážka dala podnět k činům, které
měly svoji dohru u Krajského soudu v Mladé Boleslavi. Shromážděný
lid začal hlasitě reptat, a když odnášeli zvon do vsi byla to hlavně
školní mládež,
která je
vyprovázela kamením, plitím a nadávkami. Němci učinili
oznámení četnictvu, nastalo přísné vyšetřování a někteří
byli obžalováni, pro rušení válečných úkonů. Na konec vše
dobře dopadlo, trestán nebyl nikdo.
Zvonek vážil 44 kg a na jedné straně měl obraz sv. Václava,
na druhé vyražený nápis: Přelit léta P. 1898 nákladem
spojených obcí od Arnošta Liepolda v Praze ku
památce padesátiletého zrušení roboty v zemích
království Českého.
Pod tím zvon Koruny České
Zvonkem tím zvoněno naposled při pohřbu Josefa Krupky
čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916.
Zaplaceno bylo za zvon 176 K, které uloženy ve zdejší
Kampeličce.
V některých obcích vyzráli na to jinak. Když se zvědělo, že
zvon bude zrekvírován, klidně zvon v noci sundali někteří
odvážlivci a pěkně někam zakopali po převratě se slávou jej
vrátili svému účelu.

Foto: zvonička

VLIV VÁLKY NA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
Ve velké míře působila válka zhoubně i na školní mládež.
Odchodem otců za povinností vojenskou ve 20 ti rodinách zůstala péče o výchovu a opatření dětí školních na
starosti jenom matkám.
Mnohé děti museli vypomáhati při různých pracech domácích i polních i při opatřování potravin.
V některých rodinách v době zimní neměli děti dostatečného obleku a obutí, někdy také i z nedbalosti matek
spoléhajících se dobu válečnou nešli do školy.
Následkem toho jak mravní chování žáků, tak i školní docházka se značně zhoršila.
Ve školách často muselo býti zavedeno polodenní vyučování, poněvadž nebylo uhlí, čímž prospěch žáků velice
trpěl.
Děti často měli hlad, takže ani nebylo divu, že nešli do školy.

SOKOLSKÁ PERSEKUCE
Dne 9. března 1917 vzrušeno občanstvo naše zatčením učitelů p.
Jodase Josefa a Ludvíka Aloise. Účelem tohoto zatčení bylo zjistiti
zástupce okrsku sokolského na župní schůzi v Košťálově na podzim
roku 1914, kde byly dány tajné instrukce jednotám, jak mají se
zachovat v době válečné.
Na tehdejší chůzi tajný zpravodaj ČOS sdělil zúčastněným bratřím,
jak mají rozdělit jmění jednot, nekonati žádných sbírek pro válku,
nezřizovati v tělocvičnách nemocnic, zkrátka nepodporovati
Rakousko v ničem.
Z okolních jednot byli též zatčeni někteří členové, na kterých bylo
podezření z účasti na této schůzi. Zatčení byli dopraveni do Prahy
k zemskému trestnímu soudu. Všichni mimo p. Jodase po výslechu u
státní policie byli propuštěni na svobodu. Řídící učitel Jodas podržen
nejdéle v Praze, poněvadž se doznal, že na zmíněné schůzi byl. Po
14 dnech byl propuštěn na svobodu vzhledem k tomu, že policejní
lékař uznal, že by byl zdravotní stav dalším vězněním poškozen. Na
základě vyšetření státní policie podána na něho žaloba pro zločin
proti válečné moci státu § 327 tr. Zákona. Teprve amnestie udělena
v roce 1917 všem politickým provinilcům, učinila konec vyšetřování
vojenského soudu. Pak vyšetřován byl školními úřady, zbaven svého místa i příjmů a po skončení vyšetřování
uznám za nevinného a opět ve svůj úřad dosazen.

KETAŠOVÁNÍ
U nás byla bída o
potraviny, v kraji sedláci
těchto měli dostatek, tak
naši lidé jezdili, jak se
říkalo, „do Kraje“ a tam
kupovali, žito, pšenici,
mouku, ječmen,
brambory, ovoce a jiné,
ovšem že né za ceny
maximální, ale o hodně
vyšší a přinášeli si tyto
domů. Část těchto
potravin ponechali si pro
svoji potřebu a ostatní
donesli do okolních
německých obcí, kde tyto
prodali za ceny zase o
hodně vyšší, jak sami
nakoupili (až 200% zisk).
Tomuto obchodu se říkalo
„Ketašování“ a kdo ho
prováděl, byl „Keťas“.
Někdo Ketašoval ve
velkém, jiný zas v malém
měřítku, v některých
rodinách účastnili se
všichni členové tohoto
obchodu, takže nebyla v
takové rodině žádná
nouze ani o potraviny ani
o peníze! Mnozí takto
domohli se slušného
jmění, zvláště kteří měli
lacinější nákup a jistá
místa, jak říkali u těch
rolníků, kde měli vždy
obilí neb mouku k
dispozici. Úřady se snažili
zabrániti tomuto
obchodování. Četníci,
vojsko i financi se členy okresních a obecních zásobovacích komisí, chytali tyto keťasy ve vesnicích na nádražích i
ve vlaku. Koho dopadli s nakoupeným obilím neb moukou, prostě mu vše zabavili. Tito keťasové však byli velmi
ostražití a ve většině případech dovedli vždy uniknout těmto prohlídkám. Většinou při takové prohlídce to odnesli
ti, kteří jednou za čas si dojeli do kraje pro nějaké obilí by měli toto pro svou potřebu. Že takové zabavování
neodehrálo se bez různých pohnutelných scén jest domyslitelné. Tohoto obchodu účastnila se i sotva škole
odrostlá mládež, což mělo i zhoubný účinek na jejich mravy. Ještě po převratu se keťasovalo, až teprve
pravidelné zásobování učinilo konec této „živnosti“ k nemalému zármutku mnohého „Keťasa“.
Foto: silnice pod Loužnicí, odbočka na Bratříkov

DESERTÉŘI
Zle bylo lidem doma, však mnohem hůře bylo našim vojínům. Strádali nevýslovně. Strach z fronty, surovost
mnohých feláků a jejich spřeženců a především hlad činily z našich vojáků lidi ke všemu odhodlané.
Začalo to tím, že dovolenci přetahovali svoje dovolené, nejdříve o několik dní, později o celé týdny. Trest za
takové přetažení dovolené býval těmto vojínům jen ulevením. Jest, dostal v „base“ jako na svobodě, ale měl o to
lepší, že nemusel běhat s prázdným žaludkem po execiráku, neb konati strážní služby.
Některým doma se tak zalíbilo, že svoje dovolené, přetahovali do nekonečna, ač od svých pluků byli vyzývány
telegraficky, by se ihned vrátili. Málo kdo však dbal těchto vyzvání. O každém takovém bylo zpraveno četnictvo,
které mělo přiměti tyto vojíny k návratu, buď dobrovolně, nebo po zlém. Těžko však bylo vykonati četnictvu tyto
rozkazy. Neboť desertér nečekal na takového četníka, aby mu mohl osobně vyříditi vzkaz vojenských pánů, že na
něho s toužebností čekají. Desertér, jak se těmto říkalo, prostě věděl, co takové setkání s četníkem pro něho by
znamenalo. Že tento bez milosti by ho sebral a odvedl tam, kam vojensky patří. Proto se desertéři ukrejvali.
Zpočátku byli to jen jednotlivci, kteří měli tuto odvahu, neuposlechnutí. Později se k těmto přidávali nový
odvážlivci, takže v roce 18 tém byl jejich slušný počet v každé vesnici. Byli mezi nimi i takový, kteří jednoduše
utekli z vojny, poněvadž dovolenou by těžko dostali. Však jak strastiplný život byl takového desertéra. Ta
nejistota, že každým dnem, okamžikem může býti dopaden. Doma se téměř nesměl ukázat, když tak jen co mohl
něco sníst, stále býti ostražití, potloukati se po lesech a stále jen unikati pronásledováním. Četnictvo řídíc se
rozkazem postupovalo často proti desertérům se vší přísnosti.
Různé byly způsoby, jak uniknouti nebezpečí polapení. Většina desertérů nespala doma, neboť četníci nejraději
chodili večír na prohlídku. Buď spali u svých kamarádů nevojáků, neb v některých stodolách, u nás byla to stodola
u Šourků čp.11 ve které spalo vždy několik desertérů pohromadě. Až na hoře v hambálkách měli svůj ložír. V
starém skleníku zahradníka Havla u „Obce“ také se některým dobře spalo, dokud to neprozradilo se četníkům. Za
letním čase i v lese přespávali. Když zavítali četníci do vsi, hned nastal poplach. O jejich přítomnosti byli desertéři
hned spraveni. Za jednoho občanstvo pomáhalo těmto všemožně. Však byli i takový lidé, kteří je udávali a
prozrazovali jejich úkryty.
Sami dovedli se dorozumívati různými signály o hrozícím
nebezpečí.
Zde jedna historka:
V domě čp. 16 u „Doleckých“ bydlel tehdy Ladislav
Pulíček. Bylo mu asi 16 let. Tento dostal od desertérů
hasičskou trubku (harcovku), aby vždy když četníci
půjdou od Brodu do vsi začal troubit, by se mohli včas
urýti. I stalo se, že jakmile šli četníci ku vsi tento
vytruboval až mu za ušima praskalo. To se opakovalo
několikrát, až přece se četníci dovtípili příčinu toho
troubení a jedenkrát když zase Pulíček troubil při jejich
příchodu, přišel k němu četník a spustil na něho: „Co
troubí?“ „Já můžu, já se učím“ odpověděl Pulíček.
Četník: „Tak ještě jednou budeš troubiti, když mi
půjdeme tak ti tu trubku vrazím do držky!“ A byl konec
troubení.
V roce 18 tém bylo povoláno vojsko na desertéry, ti prohledali les i vesnici důkladně, takže nepřijít naše
samostatnost, těžko by se jim nadále žilo. V naší osadě byli to následující desertéři: Tom Jan, Jindra František,
Jindra Bohuslav, Šída Josef? Novotný Miroslav, Rezler Josef, Rezlér Ladislav, Bohumil Nečil, Ladislav Hnyk, Josef
Číla.
V 17 tém roce povoláni ku službě vojenské 10. 3. 1917 následující 18 ti letí domobranci: Bohuslav Rezlér, Ladislav
Hnídek, Miroslav Kopal, Josef Novotný.

Foto: čp. 16 U Pulíčků

1918
Nadešel rok 1918.
Lid si na válku již tak zvykl, že zdálo se mnohdy, že konce nebude. V tomto roce při vší té mizérii, přeci jiskra
naděje nám svitla. Při doslechu zpráv o tvořících se legiích za hranicemi za vedení profesora Masaryka. Zprávy
tyto lid čerpal jednak z novin, ve kterých naučil se číst, jednak byli to zajatci, kteří se vraceli z Ruska a vyprávěli o
našem vojsku na Rusi. Pak byli to naši poslanci na říšské radě, naši spisovatelé, kteří nás posilovali v těžkém
odboji proti říši.
VYŽIVOVACÍ POMĚRY
Vyživovací poměry byly mnohem horší jako v roce minulém. Mouka byla rozdělována ještě v menším množství a
špatné jakosti. Chleba bylo většinou přidělováno jen půl bochníčku na osobu na týden, v měsících červnu a
červenci nebyl vůbec žádný, mouka se rozdělovala jen kukuřičná, ovesná, někdy také pšeničná, ta však byla jako
otruby.
Masy bývalo některý týden jen 12 dkg na rodinu, tuky žádné. Drahota dostoupila vrcholu. Prodávala se mouka 1
kg, pšeničná bílá 10 – 20 K, žitná až 10 K, žito 2 – 12 K, pšenice 3 – 13 K, máslo 30 – 60 K, maso hovězí 8 – 30
K, vepřové 20 – 60 K, 1 vejce 60 h – 1 K, 1 l mléka 80 h – 1 K.
I v tomto roce jezdili lidé do kraje pro obilí, které opět prodávali do Němec. Ovšem i v tomto nastala změna. Dříve
platili naši lidé sedlákům za obilí penězi, kdežto v tomto roce nastal obchod za výměnu. Vše možné se nosilo
sedlákům na výměnu. Bylo to všelijaké kouření, petrolka, cukr, prádlo, šatstvo, lihoviny, provazy, kůže ba i
nábytek.
Za peníze bylo těžko někde obilí koupiti. To bývala první otázka takového sedláka neb selky. A co nám nesete na
výměnu? To dohřálo jedenkrát jednoho našeho občana, že na takovou otázku odpověděl: „i svrab!“ (Tenkrát byl
hodně rozšířený).
Všechny tyto věci naši lidé dostali opět tam, kde prodávali mouku a obilí.
V tomto roce opět oživovala výroba různého zboží ze skla. Bylo to především pletení bompadůr, kteréžto
prodávaly se hlavně do Jablonce.
VÝROBA ŠRAPNELŮ
Po dobu války v osadě naší, vyráběli se různé součástky granátů a šrapnelů a to v továrně pana Jách. Linky.
Zaměstnáno bývalo až 20 lidí, ponejvíce mladíků z osady a okolí.
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stráni
zvonička a
dům kde
se kouří
z komína
továrna –
mlýn
Jáchyma
Linky.

Tak uplynuly dny války, až
nadešel nám Čechům, tak
slavný Den 28. říjen 1918 Den
„Svobody“ Tohoto dne navečír
přišla do vsi zpráva, že v Praze
byl proveden převrat. Žádný
nechtěl této zprávě věřiti.
Teprve druhý den zavlály na
škole prapory v národních
barvách a zpráva to byla
potvrzena. Splnila se slova
velikého Čecha Jana Amose
Komenského, „že vláda věcí
opět se navrátí do rukou
Tvých, o lide Český!“ Radost
všech občanů byla veliká.
Vždyť splnil se nám sen, o
kterém po 300 let snil náš
národ. Odpoledne dne 29.
října, konán v Železném Brodě
slavnostní průvod, kterého se
zúčastnilo občanstvo z naší
osady, členové „Sokola“ zase
poprvé v kroji. Byly spáleny na
„Šibeňáku“ obrazy císařů.,
znaky úřadů a vše co
souviselo s Rakouskem.
Proneseny slavné řeči,
provolána sláva našim
legionářům a jejich vůdcům.
Radost všem zářila z oka,
desertéři toho dne zase volně
mohli dýchat, nemocní vojíni
rázem se vyzdravovali,
zapomínalo se starých záští,
tento den opravdu bylo
sbratření lidstva. Válka byla
skončena, však co tu nové
práce a úkolů čekalo na
vyřešení ve svobodné vlasti.
Armáda rakouská se rozpadla.
Vojíni vraceli se do svých
domovů. Bohužel, nevrátili se
všichni. Devatenáct lidských
životů z naší osady padlo za
oběť světové války. Někteří padly, jiní zemřeli nemocí. Dlouho se však někteří vojíni doma nezdrželi, neboť nová
mladá republika volala tyto do svých služeb. Bylo třeba obsazovat zněmčené území a Slovensko. Před možným
přepadením od Němců vyzbrojena naše „Sokolská jednota“ vojenskými puškami (Wendlovky) a konaly se s těmito
též cvičení.

SLOVENSKO
Na Slovensku však udály se opět veliké boje. Maďaři pod rouškou komunismu napadli naše vojsko na Slovensku a
toto jsouc špatně vyzbrojeno muselo ustoupiti před přesilou. Česká obec Sokolská v důsledku toho nařídila
dobrovolné odvody svého členstva. Těchto odvodů zúčastnili se i členové naší jednoty. Tyto sokolské odvody byly
jakýmsi měřítkem toho pravého vlastenectví našich lidí, kteří vlasti ohrožené, jsou schopni přivést největší oběti,
totiž svůj život! Bylo tehdy vidět jasně, kdo dovede o vlastenectví jenom plácat, ale jinak nic víc. A zvláště ne na
vojnu!
Po zakročení Francie i tento případ byl likvidován a vojíni mohli se navrátiti ke svým rodinám, zas k mírové práci.
LEGIONÁŘI
I naši chrabří legionáři se vraceli do vlasti. Z naší osady byli to následující, kteří neohroženě přihlásili s boji proti
Rakousku.

Všichni jmenovaní byli příslušníky ruských legií a B. Urbánek zúčastnil se bitvy u Zborova. Budiž jim čest!
LÍPA SVOBODY
Dne 1. května 1919 za účasti všeho občanstva a spolků zasazena byla lípa svobody
u kříže. Bylo promluveno o významu dne, předneseny básně a jiné. Večer pořádal
„Sokol“ divadelní představení „Jos. Kajetán Tyl“
JEDNOTA SOKOL
V tomto roce opět zavládl čilý ruch v našich tělocvičnách. I u nás se pilně cvičilo,
v zimě ve školní
tělocvičně a v létě
v zahradě. Tehdy
vyšel z řad členstva
návrh, by jednota
postavila sobě vlastní tělocvičnu. Byl to tehdy
smělý návrh, když se uváží, že sokol neměl ani
haléře jmění.
Za tím účelem zakoupen v Liberci jeden zajatecký
barák, který členové rozbourali a přivezen byl do
Loužnice a vše složeno ve školní zahradě. Zatím se
uvažovalo, kde se má sokolovna stavět, jaká má
být, zda ze dřeva či cihel. Teprve za rok se
přikročilo ku stavbě. Jednota pořádala divadla i
svůj ples, poslední byl u Linků.

PRŮMYSL
Sklářství v tomto roce opět ožilo. Zaopatřením míru, otevřely se hranice volnému obchodu. Po našem skle nastala
ohromná poptávka. Všecky druhy, všech odvětví našeho sklářství našly rychlého odbytu v cizině. Ceny, za které
se tyto výrobky prodávaly, byly přímo pohádkové. Na jakost se tehdy moc nehledělo. Zboží špatné kvality našlo
svého odbytu. Zejména byl to rok 1920, ve kterém zbohatlo více lidí, a každý hleděl jen obchodovat. I dělníci,
kteří pracovali při výrobě těchto artiklů ze skla, vydělali si u některých faktorů slušné peníze. Ovšem, že někteří
nedovedli si těchto ušetřit na časy pozdější. Zrovna tak i někteří z faktorů, příliš utráceli, spoléhaje na to, že tato
doba manufaktury bude na věky.
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Revoluční Národní shromáždění vykonalo o tomto roce díla veliké důležitosti. Byla to především Pozemková
reforma, 8 mi hodinová doba pracovní, nový volební řád v obcích, hlasovací právo žen, a mnoho jiných ve
prospěch občanstva vydaných zákonů.
Foto: cesta do Loužnice z Bratříkova k Hybneráku, nahoře Kostřavec

1920
V roce 20 tém nastává již pravidelné zásobování lidu, takže se přestávalo jezdit do „kraje“ a tím zanikl i mnohým
pramen příjmů
z obchodování obilím.
Jako nejdůležitější
událost v naší osadě
v roce 1920, byla
stavba „Sokolovny“. Po
dlouhých úhradách
bylo započato se
stavbou začátkem
srpna 1920. Plán
budovy zhotovil
architekt Vosátka
z Velkých Hamrů.
Poněvadž rozpočet na
budovu z cihel byl
veliký usneseno bylo,
stavět ze dřeva.
Počítalo se s nákladem
asi 150.000 Kč bez
zařízení.
Mnoho práce při této stavbě, vykonali členové zdarma.
Zásluhou téměř všeho
občanstva naší osady
stavba byla až na
venkovní omítku, která
měla důstojný průběh a
i finančně byla dobrá.
Poněvadž jednota
neměla potřebného
kapitálu, financoval tuto
stavbu pan Vojtěch
Linka z Loužnice.
Celá stavba vyžádala si
nákladu 284.000,- Kč,
zařízení toto počítaje.
Tato suma byla později
dary jednotlivých členů
snížena (např. Vojtěch
Linka daroval 100.000
Kč) a po odečtení zisku
z různých sokolských
slavností a jiné podobné
zůstal jednotě dluh ku
konci roku 1922 jen
v částce 50.000 Kč.
Bylo vykonáno veliké dílo a tato budova bude vždy nejen chloubou jednoty sokolské, ale i celé obce.
Státní půjčky
V tomto roce vypsány byly dvě státní půjčky. Byla ta půjčka, na kterou občané upsali 6.500 Kč a na půjčku
prémiovou 16.700 Kč.
Foto: „stará Sokolovna“

ROK 1921
V tomto roce konalo se sčítání lidu a to dle stavu 15. února. V Loužnici napočteno 444 obyvatel. Od posledního
sčítání ubylo 5 obyvatel. Dle náboženství přihlásilo se 194 bez vyznání, 133 řím-katolické, 75 vyznání církve
československé a 42 česko – bratrské.
V tomto roce prováděna byla akce dle hesla „Pryč od Říma!“
ELEKTRISAČNÍ PŮJČKA

Za příčinu elektrisace severních
Čech má se stavěti veliká
hydrocentrála pod Spálovem
v nákladu 50 milionů. Za tím
účelem vypsána půjčka, které
v naší obci též byla upisována a
vynesla ca 150.000 Kč.
SKLÁŘSTVÍ
Sklářská výroba v tomto roce
poněkud ochabla. Ceny některých
druhů zboží poklesly. Přesto
zaměstnanost lidí byla v celku
dobrá.
SOKOL
Sokolovna byla dohotovena a dne
5. června 1921 byla slavnostně
otevřena.
Za tím účelem
konáno veřejné
cvičení u Liškova
háje. Krásný slunný
den přispěl ku zdaru
této slavnosti.
Oslavena památka
mistra J. Husa a
v den 28. října hráno
divadlo J. Kaj. Tyl.

MOBILISACE
V říjnu 1921 opět
příšera války objevila
se v našem obzoru.
Byl to císař Karel
podporován jsa i
některými státníky
dohody přiletěl do
Maďarska a tam opět
chtěl dosednouti na
trůn. V důsledku toho
nařízeno u nás částečná mobilisace. Bohudík, že to dlouho netrvalo. Karla odvezli Angličané na ostrov Madeiru a
naši vojáci po 4 nedělích propuštěni zase domů.
V době zimní pořádány v sokolovně taneční zábavy, plesy, divadelní představení apod. O radovánky nouze
nebyla!
foto: cvičení u Liškova háje a „Stará Sokolovna“

ROK 1922
V následujícím roce 1922 sklářská výroba opět se pozvedla, následkem poklesu naší valuty. Došlo v naší obci
k mnoha novým stavbám i přístavbám.
NOVÝ ZVONEK
Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvonek, pořízený ze sbírky občanstva.
Hned druhý den vyzváněl zemřelé manželce hajného Vedrala.
V tomto roce vyžádala si smrt neobvyklý počet lidí z Loužnice.
Celkem 13 obětí, většinou mladší lidé.

foto: 12. 2. 1922 zavěšení zvonu

ROK 1923
Tímto rokem nastává pro Loužnici nová epocha dějin. Dlouholetá touha občanů loužnických stala se skutkem.
Bylo vyhověno žádosti obce Loužnice o odloučení od katastru Bratříkovského. Dosavadní obecní zastupitelstvo
bylo rozpuštěno a jmenovány v obou obcích správní komise. Předsedou správní komise v Loužnici jmenován řídící
učitel Alois Ludvík.
VOLBY
Nové volby vypsány na den 25. března 1923. Politické strany nebyly zde organizovány, tak nebyla podána
v předepsané lhůtě žádná kandidátka a tudíž volby provedeny z plena. Při občanské schůzi dne 18. března byli
navrženi následující občané do obecního zastupitelstva: Alois Ludvík, Jáchym Linka, František Adamička, František
Tom, František Vágner, Karel Hnídek, Josef Adamička, František Malý, Bohumil Tomeš, Bohumil Šída, František
Pavlata, Vojtěch Linka.
Námitek proti volbě podáno nebylo a tím byli navržení také zvoleni.
Ve schůzi dne 22. dubna starostou zvolen řídící učitel Alois Ludvík a do obecní rady Jáchym Linka, František
Adamička a František Tom.

foto: pohled na Loužnici od „Klubáku“

STAVBA SILNICE
Západní část obce, měla velmi
špatné spojení komunikační.
Vůbec touha po nových silnicích
byla u mnoha občanů mocná.
Již v roce 1915 projektována byla
silnice z Loužnice k Bratříkovu.
Tento projekt uznáván od většiny
nevhodný a spíše bylo přání vésti
silnici směrem k Huti. Vznikly 3
strany mezi občanstvem. Oba
„Hořence“ a střed. Tak místo
jedné silnice stavěly se pak silnice
tři.
Dokonce vystavěna silnice i přes
katastr Držkova.
Stavbu silnice projektoval stavitel
Kousal R. ze Železného brodu a
provádění zadáno místnímu
občanu Jos. Opočenskému. Silnice se proměřily. Hlavní trať byla od „Sokolovny“ k „Malému“ a dále k Huti. Jako
každá taková veřejná stavba neobejde se bez různých nepříjemností, tak při stavbě těchto silnic musely býti
překonány mnohé a mnohé obtíže. Každý by si přál míti silnici u svého domu, mnozí zase činili potíže při
poskytování pozemků pro silnici, ale vše bylo překonáno.
Při stavbě silnice pracovali ponejvíce dělníci z okolí, veských bylo málo. Tito nacházeli své zaměstnání většinou ve
sklářství.
V prosinci toho roku musela býti stavba přerušena a pokračováno v ní v příštím roce.
ZÁDUŠÍ
Již v květnu usnáší se obecní zastupitelé, podat
žádost o přidělení Záduší k Loužnici. Nově
postavená silnice přes toto Záduší dává možnost
stavěti nové domy. A jest tudíž dvojnásob
mnohým zasaditi se všemožně o uskutečnění
tohoto požadavku.
I myšlenka zřízení hřbitova a elektrizace obce
měla v tomto roce svůj počátek.

foto: křižovatka u „Staré sokolovny“, „Záduší“

ROZPOČET OBCE
Schodek rozpočtu obecního na rok 1923 činil 18.554 K.
Dáňová základna obce 9.839 K, což jest 4x větší jak v obcí Bratříkově.
DIVADLA A ZÁBAVY
V sokolovně pořádáno 9 divadelních představení a 2 zábavný večírky. Cvičilo se vcelku málo. Sokolský okrsek
držkovský rozdělen na dva Držkov a Hamry. V zimě pořádány plesy, které finančně se vydařily.
POŽÁR
Dne 20. 7. 1923 vznikl kolem 11 té hodiny večír požár v brusírně čp. 23 patřící Františku Malému. Požárem
zničena brusírna i vedlejší skladiště.
+*
V roce 1923 narodilo se v Loužnici 12 dítek a zemřelo 10 lidí.
STAVBY A PRŮMYSL
Sklářský průmysl je ve znamení poklesu. Jest sice ještě zaměstnanost celková, ale ceny se stále stlačují, což
zejména má vliv na dělnické mzdy.

foto: pohled z Kostřavce na Zásadu, Kruhovku, Kopaň a v popředí brusírna pana Malého, později kravín JZD a
nyní Korousovi.

1924
SILNICE
V tomto roce dokončeny stavby všech tří silnic. Tyto vyžádaly si celkového nákladu 500.000 Kč kterážto uhrazena
jednak obcí a z větší části subvencemi. Silnice původně převzal J. Opočenský za cenu 83 Kč za 1 m běžící.
Však tato cena byla překročena. Postavena též odbočka k Liškovem. Tato zadána též J. Opočenskému za cenu
15.000 Kč. Tím byla ukončena epocha silnic, ač touha všech stejně uspokojena nebyla.

HŘBITOV
Zřízení hřbitova jest věnována velká pozornost
a při komisiovelnímu ohledání místa konané
dne 24. 4. 1924 uznán za nejvhodnější
pozemek Bohumila Hnyka při silnici Rádecké.
Druhý pozemek, který přicházel v úvahu, byl
pozemek p. Kodejšové u Plchova. Později
pozemek od Hnyka byl zakoupen (1 m² ā 2
Kč) a započato s přípravnými pracemi pro
stavbu.
Proti zřízení hřbitova v místech těchto,
protestovali občané z Radčic. Jako důvod
uváděli, že postavením hřbitova znehodnotí se
jejich sousední pozemky při silnici ležící a také

rozvoj obce prý bude tímto ohrožen.
Tomuto protestu nebylo možno vyhověti, poněvadž obec Loužnice nemá jiného vhodnějšího místa,
foto: stavba silnice Loužnice – Bratříkov 1923, pohřeb na loužnickém hřbitově.

ELEKTRIZACE OBCE
O otázce elektrizace obce po
celý rok pilně bylo uvažováno.
Zatím účelem po různých
informacích, shledáno jako
nejvýhodnější utvoření dvou
družstev v naší obci. První
družstvo pro velko
konsumenty a druhý pro
menší spotřebitelé. Pozemek
pro transformační budku
původně vyhledán u
„Chaloupky“. S majitelem
pozemku panem Vágnerem
nedošlo však ku shodě, proto
zakoupen pozemek od Jar.
Morávka pod domkem M.
Ducháčkové č. 18.
ROZPOČET
Schodek obecného rozpočtu
na rok 24 jest 33.660 Kč,
obecní přirážka činí 200%. Předpis daní ne 1924 jest 9.839,- Kč
SLAVNOSTI
Mnoho divadelních představení konáno, též plesy, oslavy svátků
Práce a Svobody. V měsíci září konala se slavnost „Dožínek“.
Bohužel, špatné počasí vše pokazilo, takže muselo se odejít do
Sokolovny a tam slavnost dokončiti.
ZAMĚSTNANOST
Průmysl sklářský v létě značně ochabl. Ceny stále klesají.
Nezaměstnanosti celkem není, třebaže závody v létě zastavily
výrobu.
OBYVATELSTVO
V roce 1924 narodilo se v Loužnici 7 dítek a zemřelo 5 lidí.
foto: trafostanice v Loužnici

1925
ELEKTRIZACE
V roce 1925 byla dokončena elektrizace obce. Byly
vytvořeny 2 družstva. I. Družstvo velkosum a II.
Hospodářské strojní družstvo. Stanice transformační
postavena nákladem 26.000 Kč a náklad hradilo I. družstvo.
Elektrizace I. družstva vyžádala si nákladu cca 150.000 Kč
II. Družstva cca 140.000 Kč.
Zřízeno též veřejné osvětlení obce, prozatím jen 10 lamp.
Ve škole zavedeno elektrické světlo a též v sokolovně.

HŘBITOV
Dokončena výstavba hřbitova, nákladem 14.000 Kč.
Stanoveny ceny:
1 m² pro hrobku – 100 Kč, místo pro hrob, 40 – 60 – 20
Kč.
Za hrobníka byl přijat Číla Josef.
Obecní přirážky v roce 1925 110% činžovní, 350%
k ostatním daním.

foto: veřejné osvětlení v Loužnici, hřbitov Loužnice, pohřeb Vojtěcha Linky

SKLÁŘSTVÍ
Krize ve sklářství se stupňuje, takže začíná se jevit občanská nezaměstnanost. Jest to především výroba kroužků,
kde začalo se vyrábět jen zboží nebroušené (šmirgl), zavedeny nové stroje na plochování (plochovačky), mnozí
dokonce tyto kroužky sypaly do rumpláků a to mělo za následek, že ceny rychle klesaly. Ve výrobě zboží
korálkového nastává též nedostatek objednávek a ceny jsem mnohem nižší jak v předešlém roce.
ZÁBAVY atd.

Kromě divadel a obvyklých plesů konal se dne 8.
března koncert virtuosa Muziky z Plavu, návštěva byla
veliká.
Na velikonoční pondělí konala se v sokolovně
„Okrsková akademie“. Hojná účast, všem se
zamlouvala.
V srpnu opět příprava na obžínky.
Tentokrát změněno slavnostní místo. Však stará smůla
i tu způsobila, že průvod ani na připravené místo (na
Kodejšově u Plchova) nedošel a museli se účastníci
opět vrátit do sokolovny.
V roce 1925 zemřelo v Loužnici 8 lidí, narodily se 5
dítky.
Zemřelí byli pochováni na místním hřbitově.

foto: baličky kroužků loužnické firmy Josefa Linky rok 1910, sokolové Loužnice před sokolovnou

ROK 1926
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Veškerá činnost obecního zastupitelstva jeví se ve snaze uvésti do rovnováhy obecní finance. Jest to úkol nemalý,
neb obec je značně předlužena a příděly od berního úřadu jsou malé, což vysvětluje se tím, že velcí poplatníci,
čekají na vyřízení rekursů a zatím neplatí daně.
Na hřbitově dokončena úprava cest a kolem těchto zasazeny lípy a jasany.
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obecní přirážky činily 200% k ostatním daním.
Jednotě Sokol svěřeno pořádání župního sletu dorostů.
Již počátkem roku, konány přípravné práce, které vyvrcholily v měsíci červenci neb slet konán 31. července na
pozemku řídícího učitele Ludvíka u Liškova háje. Však vše bylo krásně připraveno tak počasím byla veškerá práce
zmařena.
31. července byl tak hanebný den, jakých ani v dubnu není. Pršelo od rána a přitom zima jak v listopadu.
Návštěva byla slabá, tím i finanční úspěch malý. Občanstvo ukázalo se být velmi pohostinné vůči hostům.
Hasičský sbor na oslavu 40 výročí svého založení konal dne 13. června sjezd hasičstva.
Odpoledne bylo pod mrakem, odpoledne hezky, takže návštěva byla dosti veliká.
V sokolovně sehrány divadla, celkem 7, jeden dětský večer a Mikulášský večírek.

foto: Ochotníci Loužnice

MODERNÍ TANCE
Po příkladu měst začíná se i u nás tančit moderní tance. Za účelem, aby Loužnice nebyla v ničem pozadu,
pořádány v sokolovně taneční hodiny, kde tyto tance učil pozvaný taneční mistr.
Od této doby mládež tančí jen moderní (Fox-trot, Schimi, Tanga, Charelston atd.) a staré pěkné tance (valčík,
polka, obkročák, třasák) ty zůstávají jen pro starší tanečníky, nemoderní.
HOSPODÁŘSKÉ UDÁLOSTI
Sklářská výroba jest v krizi. Veškerá výroba soustřeďuje se jen v továrně Linkově, ostatní podniky jen živoří.
Naprostá desorganizace nejen výroby, ale i v exportu přivádí naše sklářství na pokraj záhuby. Nejvíce trpí tímto
výroba kroužků. Mzdy dělníků stlačeny jsou tak, že dělník sotva vydělá za den 20 Kč. Ačkoli prováděna jest
kontrola na vyvážené kroužky, by tyto byly jen broušené, přece nikde se nebrousí hrany a tak zůstává tato
kontrola bezúčelná. Jsou pořádány mnohé schůze, kde se po zakročení vlády, což však zůstává hlasem volajícího
na poušti.
Nezaměstnanosti v obci přibývá.
Vinou této sklářské krise ani jediné stavby v Loužnici nepřibylo.
ÚMRTÍ, NAROZENÍ
V roce 1926 zemřelo v Loužnici 7 dětí a narodilo se 6 dítek.
POVĚTRNOST
Celý rok byl převážně mokrý, od května byly neustálé deště, což mělo neblahý vliv na sklizeň brambor. Úroda píce
jest dobrá, obilí mimo oves nepatrná.
foto: Loužnice cca rok 1926

1927

První období samostatného úřadování obce Loužnice, tímto rokem končí a jsou vypsány nové volby na den 24.
dubna 1927. Za tím účelem konána dne 3. dubna v Sokolovně občanská schůze, kde také sestavena byla
jednotná kandidátka.
Proti kandidátce v této schůzi podané nebylo žádných námitek, a proto též stala se právoplatnou.
Zvoleno 12 následujících členů obecního zastupitelstva:
A.Ludvík, Frant. Pavlata,
Frant. Prokop, Josef Kurfiřt,
Karel Hnídek, Jáchym Linka,
Frant. Adamička, Vojt. Linka,
Jos. Adamička, Jos. Krupka,
Jos. Pavlata, Fr. Vágner.
Dne 8. května zvolen za
starostu řídící učitel A.
Ludvík, náměstkem Jos.
Adamička, radní I. Jách.
Linka, II. Vojt. Linka.
Velikých starostí činí obci
nově postavená silnice, neb
okres oddaluje jejich převzetí
do své správy a obec je
nucena tyto spravovati.
Teprve v dubnu převzal
okres hlavní silnici. Odbočky
zůstaly prozatím obci.
Zvažuje se o zřízení
samostatné pošty v Loužnici
a za tím účelem podnikány
potřebné kroky. Ve škole
provedeny různé opravy,
nové podlahy, zděná příčka
aj.

foto: hlavní silnice od
„Červeného domu k Loužnici,
pod Vandrovou sklálou.

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Obecní přirážky na rok 1927: 200% činžovní, 700% k ostatním daním.
Dne 19. června konal se v Loužnici slet okrsku Držkov. Zahrada u Liškova háje. Počasí pěkné.
Divadel sehráno 8.
HOSPODÁŘSKÉ UDÁLOSTI
Nezaměstnanost v tomto roce polevila.
Následek to zavedení broušení lampových kroužků na strojích.
Počíná se organizovat dělnictvo, prozatím jsou to mačkáři při pecích, stanoveny nové ceníky. Nastává urovnání
všech výrobních i prodejních cen.
Dělnictvo kroužkařské zůstává neorganizováno ke své škodě.
Na jaře konány demonstrace v Brodě a v Jablonci. Na poli šmirglového zboží. Ovšem bez valného účinku. Toto se
vyrábělo dál.
Snaha výrobců všech
jest, nahraditi výrobku
ruční za strojovou.
Nejen u kroužků, ale i
v oboru korálkařském,
zaváděny jsou stroje
na vše možné.
Tím ceny, ovšem
klesají, a nastává nad
výroba.
ZEMŘELÝ A
NAROZENÍ.
V tomto roce
nezemřela v Loužnici
ani jedna osoba, což
jest událost jistě
pamětihodná. Narodily
se 3 dítky.
POVĚTRNOST
Zima byla dosti mírná,
převážně mokrá, jaro
taktéž mokré, takže
pozdě se jelo do polí.
Červen velmi mokrý,
senoseče přišly později.
Úroda obilí prostřední
taktéž i brambor.
Podzim příznivý.

foto: hlavní silnice - dům, který stával pod „dolení vilou“ – čp. 15 a čp. 47, bydleli zde dvě rodiny.

1928
POLITICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Obecní zastupitelstvo konalo v roce 1928 sedm
schůzí. Příděly od berního úřadu jsou velmi
nedostatečné, takže těžko jest spravovati finance
obce.
Učiněn apel na ty dluhující poplatníky daní, by
alespoň zaplatili povinné přirážky obecní, by mohly
býti zaplaceny úroky z vypůjčených peněz.
Účinně se podporovala akce zřízení dráhy Jablonec
– Železný Brod. Návrh na postavení této dráhy
vyšel z nutné potřeby našich průmyslových obcí,
Loužnice – Bratříkov, Zásada – Držkov – Huť atd.
Činěny přípravy a zvolen výbor pro vedení této věci. Naše obecní zastupitelstvo usneslo se konati sbírku po obci,
po příkladu jiných obcí, by se mohl býti z takto získaných peněz proveden projekt této dráhy. Bohužel ke sbírce
ani nedošlo.
ZÁJEZD NOVINÁŘŮ
Ve dnech 13. a 14. května, uspořádal „Syndikát čsl. Novinářů“ zájezd na Železnobrodsko. Za tím účelem by shlédl
naše sklářství, zjistil jeho potřebu a seznal krásu
našeho kraje. Dne 15. května navštívili žurnalisté i
naši obec.
Na jejich počest pořádána v „Sokolovně“ sklářská
výstava, na které zastoupeny všechny obory
sklářství, i výroba galalitového zboří bří Linkových.
Novináře uvítal starosta obce řídící učitel A.
Ludvík.
Po prohlédnutí výstavy, navštívili závod pana
Linky Vojtěcha.
Poté odjeli do Zásady a Držkova. V Zásadě
vystrojena byla v sokolovně novinářům skvělá
hostina, které se zúčastnili i někteří lidé z naší
obce.
Výsledek celého zájezdu?
V novinách chválili jen výstavnost našich obydlí,
vypočítávali, kolik jest milionářů v našich vesnicích
a dokonce v jednom časopise byl článek, ve
kterém byla popisována ona hostina v Zásadě, za
kterou by se ani kněžna nemusela stydět, ale o
tom co by naše sklářství nutně potřebovalo
k ozdravění, neb potřebě Dráhy o tom se psalo
velmi málo. Účast žurnalistů přes 60.
foto: dráha 1928, výstava, Stará sokolovna

VODOVOD
Nedostatek vody v tomto roce dal podnět k myšlence zřízení vodovodu. Po úradách s okolními obcemi,
podporován návrh na stavbu vodovodu skupinového. Později však zájem jednotlivých obcí ochabl a celá ta věc
usnula.
SILNICE
Obě spojky silnic byly v listopadu přijaty do správy okresu k nemalé radosti všech poplatníků.
POŠTA
Ředitelství pošt a telegrafů sdělilo přípisem ze dne 27. 8. 1928, že žádost obce Loužnice v zřízení pošty se zamítá.
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Kromě plesů konány divadelní představení. Divadla však bývají méně navštěvována jako dříve. Příčina jest ta, že
mnoho našich lidí chodí do biografů. Nejvíce jich chodí do Držkova.
HOSPODÁŘSKÉ UDÁLOSTI
Nezaměstnanosti v tomto roce u nás nebylo. Ve všech oborech sklářství se pracovalo, jak sezona toho žádá,
jednou více jindy méně. Ceny však jdou dolů u některých druhů.
ROZVOJ OBCE, POPULACE POVĚTRNOST
Byla postavena pouze jedna mačkárna v obci.
V roce 1928 se narodilo, v Loužnici, 6 dítek a zemřelo 8 lidí.
Jaro v roce 1928 bylo velice deštivé a chladné, takže jarní práce na polích byly velice ztížené. Koncem června
nastalo však krásné počasí a potrvalo toto až do září.
Nastala mnohde nouze o vodu.
Podzim byl taktéž suchý a teplý.
Úroda obilí i brambor v tomto roce byla dosti dobrá.

foto: Loužnice

1929

POLITICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Po celý ro uvažováno o otázce postavení skupinového vodovodu. Též projekt dráhy Jablonec – Brod, byl
v několikráte na programu schůze obce zastupitelstva. Velikých starostí měl obecní výbor s opatřováním bytu pro
příslušníky obce: Anna Novotná, Marie Rezlérová a rodina Pavlatová. Ač v obci je bytů nadbytek přece pro tyto se
žádný nenašel. Posléze byli přijmutí do okresního chorobince v Žel. Brodě a obec připlácela stanovený obnos za
opatření.
Obec velice trpí nedostatkem přídělů od
berních úřadu, takže nemůže dostáti svým
povinnostem.
Obecní přirážky: 200% činžovní, 300%
k daním ostatním.
Na podzim konány volby do Národního
shromáždění. Zuřivá agitace všech stran.
Mnoho letáků, mnoho slibů bylo
rozhozeno po všech krajích. Splní –li se
jen desátý díl toho co je voličům
slibováno, bude dobře na zemi.
U Linků byla schůze, kde řečnil příslušník
národní demokracie, u Studničků pak byli
schůze 2, sociální demokraté a národní
socialisti.
Výsledek voleb: Do sněmovny: Národní
sociálové 133 hlasů, do senátu 115 hlasů,
Národní demokraté 50 – 44, Sociální
demokraté 19 – 18, Strana lidová 19 – 16,
Republikáni 18 – 18, Živnostenská 16 –
16, komunisté 6 – 5.
Volby konaly se ve škole a měly klidný
průběh.
OSLAVY
Jako každoročně slavena památka Jana
Husa, zapálením hranice u hřbitova a
v den Svobody 28. října pořádána
akademie dětská v Sokolovně.
ROZVOJ OBCE
Na pozemcích u Hutě postavena
mačkárna a obytný dům Alfréda Valtera,
který označen č.p. 83.

foto: Hospoda u Studničků – již nestojí,
půlitr z Hospody u Studničků Loužnice.

Pro sklářství byl rok
1929 celkem příznivý.
Byl to zejména obor
výroby kolii (rulíků), při
kterém našlo mnoho lidí
zaměstnání, zvláště
ženy se uplatnily.
Mnoho děvčat t celého
okolí se zaměstnávalo
v Loužnici při výrobě
těchto kolii.
Též lampové kroužky, ač
u těchto nastal pokles
cen, měly dobrý odbyt.
POPULACE
V roce 1929 narodilo se
v Loužnici 9 dětí a
zemřelo 12 lidí.
POVĚTRNOST
Zima v tomto roce byla
velice chladná a velmi
kruté mrazy jakých není
pamětníka.
Mráz dostoupil u nás až
na -39°C.
Ještě začátkem března
byly mrazy přes -20°C.
Sněhu bylo velmi
mnoho, takže byla
obava z jarního tání.
Jaro bylo velmi příznivé
pro polní práce, léto
suché a teplé.
Podzim rovněž teplý.
Úroda obilí slabší,
rovněž i píce.

foto: zima rok cca 1929 v Loužnici, skokanský můstek nad potokem pod Liškovým hájem, nad Turbínou (nyní
kovárna)

1930
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Podána nová žádost o povolení pošty a
podle výsledku šetření zdá se, že žádosti
bude vyhověno.
Dne 7. března konala se slavnostní schůze
obce zastupitelstva na oslavu 80.
narozenin pana presidenta T.G. Masaryka.
Slavnostní proslov měl starosta obce A.
Ludvík. V této schůzi bylo usneseno by
v průčelí školy, vedle desky padlým
vojínům zasazena byla i deska na paměť
80. narozenin p. presidenta. Sbírka
provedena mezi občanstvem u příležitosti
této oslavy a vynesla 896,- Kč. Tyto
peníze uloženy u místní Kampeličky na
knížku „Obce Loužnice“. Nově založená
knihovna obecní ponese jméno
„Masarykova lidová knihovna“.
Obecní přirážky: 200% činžovní, 300 %
k ostatním daním.
Obecní zastupitelstvo konalo v roce 1930
celkem 11 schůzí.
ŠKOLA
Správce školy, řídící učitel A. Ludvík,
učitelka Věra Macounová, učitelka
ručních prací Antonie Ludvíková –
Fetterová, učili po celý rok 1930.
Do občanské školy v Zásadě chodilo 6
dívek a 4 chlapci.
Žactvo uspořilo do konce roku školního
1930, u Kampeličky 13.953,- Kč.
Zdravotní stav žactva byl dobrý,
nakažlivých nemocí nebylo.
foto: slavnostní odhalení pamětních
desek, lyžování na „Hlavní silnici“

OSLAVY
Na oslavu 81 narozenin pana
presidenta, pořádáno v Sokolovně
divadlo, „Malý Legionář“.
NEŠTĚSTÍ PŘI DIVADLE
Při tomto představení, došlo
k politováníhodnému neštěstí. Ve
druhém jednání, kdy Malý legionář“
střílí po rakouském důstojníkovi, byl za
kulisami postřelen jeden z účinkujících
Oldř. Číla. Věc stala se následovně:
Poněvadž „Malého legionáře“ hrálo
děvče (Prokopova Věra) bylo ujednáno,
že výstřel, který má provésti na jevišti,
provede za ní za jevištěm Mnislav
Bernt. Ten vzal k tomu účelu nabitý
brominh a ač upozornil by nikdo nechodil v tuto stranu, kam chtěl vystřeliti (do podlahy) přece osudný okamžik
tento místo do podlahy, vystřelil proti dveřím vedoucím do kuchyně, ve kterých se právě objevil Oldřich Číla a
tomuto vnikl projektil do prsou. Nastal rozruch, zraněného odvezli ihned do Tanvaldské nemocnice a divadlo se
nedohrálo. Na štěstí zranění Číly nebylo těžké a v krátké době bylo divadlo zase opakováno. Tento případ jest
výstrahou všem ochotníkům, nikdy žádných zbraní nabitých na jeviště. Stačí obyčejná špuntovka!
ODHALENÍ DESEK
Dne 14.září 1930, konala se slavnost odhalení desek na
školní budově. Desky jsou krásně provedeny do firmy.
Na levé straně zasazena deska s nápisem „Obětem
světové války 1914 – 1918“. Pod tím jména 19 – ti
občanů, kteří padli neb zemřelé v této válce. Na druhé
straně jest deska s reliéfem pana presidenta T.G.
Masaryka a má tento nápis „Na paměť 80. narozenin
Velkého Osvoboditele prvního presidenta Tomáše G.
Masaryka“
Školní děti přednesli případné básně a starosta obce A.
Ludvík promluvil o významu dne. Průvod občanstva pak
šel obcí a na Malého louce u Brusírny obvyklá slavnost
spojená s ukázkou cvičení a dětských her. Večer pak
v Sokolovně Taneční zábava. Den byl slunný, ale chladno.
Dne 28. října v Sokolovně konala se Sokolská akademie.
Na programu ukázky recitace i zábavná čísla. Před tím
přednáška starosty A. Ludvíka o významu obce.

foto: Sokolovna v Loužnici, Falšinetář

POPULACE A
ROZVOJ OBCE
V Loužnici narodilo
se v roce 1930 5
dítek a zemřeli 3
občané.
Veškerá a
poskytující
nezaměstnanost
zasahuje naše
sklářství ač né tak
citelně jako jiné
obory. Následkem
toho stavební ruch
ustal. Nepřibylo
ani jedné stavby.
Za to ale na
Záduší postaveny
4 rodinné domy od našich občanů. Tím ale Loužnici ubývá mnoho obyvatel a v budoucnu i poplatníků.
SPORT
Sportovní ruch
začíná i v naší obci
oživovat. Jsou to
především mladí
hoši, kteří jsou
nadchnutí pro
sport, především
jest kopaná, která
má nejvíce
příznivců. Zakoupili
si již merunu a
začíná se pilně
trénovat, na
pastvině u „Liškova
háje“. Tito
nadšenci nemají o
jiného zájem, jen o
sportovní zprávy.
Částečně tím trpěti
bude činnost
v Sokole.
POČASÍ
Zima byla mírná, jaro brzké a velmi teplé, což trvalo až do polovice července, pak nastalo počasí deštivé. Podzim
byl dosti teplý a příznivý polním pracím.
foto: Loužnice, Fotbalisti Loužnice: Zleva: Jiří Drobník ze Záduší Loužnice 98, Jan Tom Loužnice 102, Rudolf
Meisner Loužnice 79, Jan Prantl holič Loužnice 86, Emil Havel Loužnice 3, Bohuš Hodboť ze Zásady, Josef Kunc
z Loužnice 86 u Hutě - kapitán, Josef Černý syn krejčího z Jirkova, František Šourek Loužnice Záduší, Duňka –
švagr Drobníkův, Vlastimil Farský ze Záduší Loužnice 101, Vítězslav Kvíčala Loužnice 57, František Koňák Loužnice
97, Josef Pavlata Loužnice 69.

1931

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Nové volby do obecního zastupitelstva vypsány na den 3. května 1931.
Tentokrát utvořeny dvě volební skupiny; č.1. „Dělníků a malozemědělců“ a skupina č. 2. „Strana práce pro obec“.
Každá skupina obdržela po 6 mandátech. Zvoleni jsou následující:
Ze skupiny č. 1.
Jaroslav Václavů
František Jindra
Vítězslav Kubáček
Josef Novotný
Oldřich Kurfiřt
František Vágner
Ze skupiny č. 2.
Vojtěch Linka
František Tom
Josef Krupka
Alois Ludvík
František Prokop
Josef Kurfiřt

Dne 19. května svolána schůze nového zastupitelstva, kde provedena volba starosty a obecní rady. Byla to schůze
historická, jak uvedl Ludvík Alois. Členové zastupitelstva z prvé skupiny vyhradili si volbu náměstka, tím zůstalo
druhé skupině právo volit starostu.
Skupina prvá prohlásila před volbou, že na místě starosty nereflektuje, neboť zvolení členové, až na jednoho,
ocitají se poprvé v zastupitelstvu, a tudíž nemají potřebných zkušeností, by mohl místo starosty některý z těchto
zastávati.
Tato skupina provedla volbu náměstka, kterým zvolen František Vágner.
Druhá skupina volila starostu a zvolila za tohoto Jaroslava Václavů, ze skupiny prvé. Všemi 6 ti hlasy zvolen!
Zvolený starosta však funkci tuto nepřijal, z tohoto důvodu, že zvolení své skupinou Druhou považoval ne jako
projev důvěry, ale spíše trestu. Podal svoje odvolání k okresnímu úřadu a než bylo toto vyřízeno, vedl správu
obce dosavadní výbor.
Po zamítnutí odvolání, nově zvoleného starosty J. Václavů ujal se tento i nové obec. zasl. svého úřadu dne 27.
září t.r.

foto: pohled na Loužnici od Staré školy

ZŘÍZENÍ POŠTY
Konečně v tomto roce vyhověno
přání občanů a výnosem
ministerstva ze dne 24. 7. 1931
dáno povolení ku zřízení
poštovního úřadu v Loužnici, za
těchto podmínek: Obstarávání a
zřízení v hodnotných místností,
obstarávati po deset let otop a
světlo. V pádu, že by pošta byla
pasivní dopláceti ředitelství pošt
a telefonů patřičný schodek.
Nejvýhodnější místnost uznána
ve škole stará tělocvična, která
byla k tomu účelu restaurována.
K této pak zřízeny pěkné
schody. Pošta vyžádala si
celkového pořizovacího nákladu
cca 26.000 Kč. Počalo se
úřadovati na zdejší poště.
PŘIDĚLENÍ ZÁDUŠÍ
Došel s touhou očekávaný výměr zemského úřadu ze dne 2.7.1931 jimž celé Záduší se přiděluje obci Loužnici. Po
8 mi leté usilovné práci, konečně spravedlivá věc dochází splnění.
SČÍTÁNÍ LIDU
Obecní přirážky 200% činžovní a 300% k ostatním daním.

foto: Loužnice škola, pohled na Loužnici od Liškova háje

V roce 1931
provedeno bylo
sčítání lidu. Dle
tohoto má obec
Loužnice 437
obyvatel, od roku
1920 ubylo 7
obyvatel. Tento
úbytek dá se
vysvětlit tím, že lidí
od nás staví sobě
domy na Záduší
Držkovském. Již 11
rodin z Loužnice
tímto způsobem
ubylo.
Ze 437 obyvatel jest
189 mužů a 248 žen.
Náboženství: vyz.
Čsl. 209, řím. Kat
133, bez vyznání 78,
Jednota br. 15,
evang. 2.

POPULACE
V roce 1931 narodilo se v Loužnici 6 dětí a zemřeli 3 lidé. Sňatků se konalo 5.
SLAVNOSTI

Dne 26. července konala se slavnost na památku
výročí 100 narozenin zakladatele Sokolstva Dr. Tyrše.
Slavnostní zahrada na Kodejšově louce nad řeznictvím
Kočím. Provedeno cvičení žactva, dorostu a členů.
Pěkný den. Návštěva slabší.
Den 23. srpna pořádal hasičský sbor okrskové cvičení.
Po proslovu řídícího učitele Valhy z Velkých Hamrů
cvičené dorostů, členů a též žen.
Den pěkný, návštěva slabší.
Na 28. října v Sokolovně pořádána slavnostní
akademie.
Divadla hrány a též Mikulášský večírek.
Divadla jsou málo navštěvována, vinou biografu.

jen na dluh.
foto: Sokolská slavnost na „Kodejšově louce“

PRŮMYSL
Nastává celková nezaměstnanost a naše sklářství
postiženo dvojnásobnou měrou. Jest to především
nedostatek práce, a co jest, tak ceny jsou úžasně nízké.
Tak, ku příkladu mzdy u lampových kroužků, oproti
roku 1928 klesly o 80%.
Dělníci založili svoje organizace a v červenci vypukla
stávka, tentokrát společně s faktory. Stávka trvala až
do října a byla úspěšná, neb zaveden nový vyšší ceník a
též i pořádek zaveden při dodávání zboží, nově
utvořenou společností faktorů tzv. „Výrobangels“
Leč tato zlepšená perioda dlouho netrvala, nastal
pokles anglické libry a tato událost zasadila našemu
sklářství takovou ránu, ze které se tak brzo
nevzpamatuje, neboť pokles a nejistota libry
stále trvá.
U průmyslu korálkářském nejsou poměry o
nic lepší, též i v u mačkání při pecích.
Asi 45 rodin požívá podpory, sociální péče,
berouce stravovací lístky. Tyto lístky jsou
poukázky na zboží v ceně 10 Kč. Též lístky
na mléko byly některým rodinám vydávány.
A sice těm, které mají děti do 14 let.
Mnozí mají své úspory z dřívějších let, ale
tyto se pomalu vybírají a jest obava, jak
bude dále, až těchto nebude a práce též
žádná.
Však ani živnostníkům se nedaří lépe.
Lid šetří a kupuje jen to nejnutnější a často

POVĚTRNOST
Zima byla dosti tuhá, sněhu mnoho, jaro
příznivé, léto deštivé, takže mnoho obilí
zvláště ovsa vzrostlo na polích. Podzim též
deštivý, setí podzimní špatné a velice
pozdní.
Úroda žita velmi špatná, neb většinou na
jaře tyto se pod sněhem zapařila. Za to
veliká úroda píce, brambor prostřední.
Ovoce hojnost.

SPORT
Založen v Loužnici sportovní klub, S.K. Loužnice.
Zpočátku své sídlo měl v hostinci u „Studničků“, později se přestěhoval k „Linkovem“.
Pěstován jen fotbal.
Hřiště pronajali si od řídícího učitele Ludvíka na „Vrších“. Téměř každou neděli pořádány přátelské zápasy
s okolními kluby.
Většinou naši to prohráli, poněvadž chybí tréning.
U „Turbíny“ postavila jednota „Sokol“ dřevěný lyžařský můstek nákladem přes 2.000,- Kč.

foto: pohled od „Kartonážky“ na „Liškův statek“ řídícího učitele Ludvíka, Fotbalový klub Loužnice

ROK 1932
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Ve snaze získati pro naši poštu nových jednotek, žádáno v tomto roce o
zřízení telefonní ústředny. Této žádosti bylo vyhověno a po složení obnosu na
zařízení, v částce 4000,- Kč, byla tato ústředna zřízena.
Jako abonenti přihlásili se pouze dva. Josef Kurfiřt a František Blažek ze
Záduší.
Mimo těchto jest v Loužnici ještě 5 telefonních stanic od ústředny zásadské a
jak slibuji, přihlásí se k ústředně zdejší.

ZÁDUŠÍ
Proti rozhodnutí zemského výboru stran přidělení Záduší k Loužnici, podala obec Držkov odvolání prostřednictvím
advokáta Dr.
Patky ze Semil,
k ministerstvu
vnitra a toto
naši žádost
v celém
rozsahu
zamítlo, což
stalo se
výnosem ze
dne 10. května
1932. Jako
důvod svého
rozhodnutí
uvádí, že pro
změnu hranic,
které se obce
Loužnice
domáhá, není
závažných
důvodů. Tak
naše radost
z přidělení,
byla jen
kratičká.
Proti tomuto
rozhodnutí
podává obec
Loužnice odvolání, prostřednictvím Dr. Kubišky z Prahy, ke správnímu soudu a doufá se v konečný spravedlivý
výsledek.
Podána žádost o přiškolení Záduší k Loužnici, za tím účelem, konalo se komisiální řízení v měsíci listopadu.
Podíl vzdálenosti od rozcestí zásadské silnice ke škole v Loužnici nebo v Držkově činí 2900 m.
foto: katalog telefonů z roku 1932, mapa z 19.století – Loušnitz -Loužnice

ŠKOLA
Dne 18. listopadu tohoto roku, neznámý pachatel tloukl v noci po dvakráte kamením do školních dveří a tyto
poškodil.
Po této aféře na návrh Františka Prokopa místní školní rada se usnesla dáti dosavadní školnici výpověď a vypsati
konkurs na osazení školníka.
Ve škole rozmáhá se houba, v důsledku toho opatřeny zamořené světlice podlahami z dřevobetonu.
RYBOLOV
Rybolov si pronajal František Šourek za roční nájemné 60 Kč.
KNIHOVNA
Pro obecní knihovnu zakoupeny nové knihy, většinou zábavné. Knihovna obecní jest spojena s knihovnou
sokolskou.
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE
Tento rok možno nazvati kritickým
Veliká nezaměstnanost u sklářského dělnictva způsobuje v mnohých rodinách nedostatek prostředku k nakoupení
potravin a oblečení.
Příděl stravovacích lístků jest nedostatečný, takže začíná lid hladověti, ač na druhé straně jest všeho nadbytek.
Těmto stravovacím lístkům říká se „žebračenky“. Lépe jest na tom ten dělník, který pochopil úkol organisováni se,
a jest v takovéto době alespoň částečně kryt podporou dle Gentského systému, ač i ta mnohým je vyčítána.
Nespokojenost mezi obyvatelstvem strádajícím vzrůstá každým dnem a naděje na zlepšení není žádná. Jediná
útěcha, kterou noviny dávají lidem jest, že v jiných zemích jest ještě hůře. Ovšem tímto se lid nenají.
V brusírnách se téměř nepracuje, a když, tak mzda jest oproti roku 1927 – 1928 o 83 % nižší, takže se dělá skoro
zadarmo. Pouze závod Vojtěcha Linky pracoval v době předvánoční v plném provozu. Není divu, že v této době
množí se lesní krádeže, proti nimž jsou majitelé lesů takřka bezmocní.
Každý naříká na drahotu a hlavně na daně, kterých stále přibývá, nově zavedený daně jsou ze zápalek, žárovek,
motorových vozidel, kávy, čaje a jiné.
foto: rybník u křížku rok cca 1935 a rok 2017

SBÍRKA NA NAZAMĚSTNANÉ
Na vyzvání okresního úřadu, uspořádána
sbírka v Loužnici na nezaměstnané, která
vynesla Kč 56,-. Každý si klade otázku, „Kdy
jen bude konec té krize?“
SLAVNOSTI
Dne 10 dubna, sehráno divadlo školní mládeží
„Sněhurka“. Zisk věnován na školní pomůcky.
Mír „Červeného kříže“ oslaven u školy, proslov
měl řídící učitel Ludvík, 26. III. 1932.
Jednota „Sokol“ sehrála několik divadel, na
Mikuláše pořádán večírek.
Ples pořádán společný Hasičský se Sokolem.
Všechny tyto podniky trpěly nastalou krizí.
SPORT
Naši fotbalisté přemístili hřiště k „Liškovu
háji“, celkem činnost jejich též ochabla. Bylo
méně zápasů i zájezdů. Nadšení pro tento
sport, jest dosud u školní mládeže, ač někteří
rodiče to zakazují. Takový školáci, znají
všecky významnější kluby v republice, jejich
hráče a takový Plánička neb Káďa se stále
ozývá v jejich hovoru.
V zimě pořádal „Sokol“ závody, dopoledne
jízda a odpoledne závod ve skoku u „Turbíny“
Vůbec o sport jeví zájem nejen mladí, ale i
starší lidé.
foto: ochotníci Loužnice, Lyžníci, lyžování u
„Turbíny“, „Liškův statek“

ROZVOJ OBCE
V roce 1932 přibyly v Loužnici 3 domy.
Jest to dům Františka Pavlaty čp. 85, Marie Hnykové čp. 86 a Josefa Blažka čp. 87. Dům čp. 8 Vítězslava Kubáčka
byl přístavbou rozšířen.
POPULACE
Narodilo se v roce 1932 8 dětí a zemřelo 5 osob.
POVĚTRNOST
Zima byla velice mírná, teprve pozdě napadlo hodně sněhu. Velikonoce – 27.3. – byly se sněhem.
Jaro z počátku teplé, později chladné.
Léto teplé, ve žních krásné počasí.
Dne 2 července odpoledne přišla od východu veliká bouře s krupobitím. Kroupy padaly téměř 20 minut, čímž
nejvíce poškozeno bylo zelí a dumlíky, částečně i ovoce.
Podzim byl teplý, skoro do vánoc beze sněhu.
Úroda obilí dobrá, zvláště žita a brambor bylo dostatek.
Ovoce též byla hojnost, však od krup bylo částečně potlučeno.

Foto: čp. 85 (Tilerovi), čp. 86 (Smetanovi – nestojí), čp. 87
(Sochorovi), čp. 8 (Čajkovi)

MÓDA
Jako ve všem, tak i v módě, nastala
po světové válce, veliká změna.
Jako nejradikálnější změna, která
nastala, může se bezesporu nazvati
dámské mikádo. Ženy porušily od
pradávna vžitou tradici dlouhých vlasů
a začaly sobě tyto stříhati.
Tato věc přišla do Evropy z Ameriky a
v krátké době rozšířila se i na
vesnicích, děvče s dlouhými vlasy jest
zjevem dosti vzácným.
Mnoho diskusí a polemik v novinách
vyžádala si otázku, zda lepší jest pro
ženy mikádo či copy.
Mikádo však zvítězilo na konec na celé
čáře!
Někteří američtí učenci teď straší
dámy s mikády, že jim porostou
vousy, jako mužům, čemuž
budoucnost může dáti patřičnou
odpověď.
Móda krátkých sukní, po válce
zavedená, taktéž se dlouho neudržela, neb od roku 1929,
zavedeny zase dlouhé sukně.
Pánská móda ta zůstává v celku bez velkých podstatných změn. Jedině se nosí měkké límce a široké kalhoty ke
kolenům.

ROK 1933

Rok zklamaných nadějí! Všichni jsme prvně na začátku tohoto roku uvěřili, že je konec krize a že opět budeme
moci po lidsku zase žít.
Bohužel se tak nestalo. Jest čím dál hůře.
OBECNÍ ZPRÁVA
Obecní zastupitelstvo ve snaze zvýšiti počet jednotek naší pošty, žádá a též i dostává povolení ku zřízení telefonní
ústředny. Přihlásili se pouze dva abonenti. Josef Kurfiřt čp. 46 a František Blažek Záduší. Staří účastníci, ač slíbili,
že se přihlásí k ústředně zdejší, zůstali připojeni k Zásadě.
V jarních měsících jsou upraveny některé obecní cesty (vydání na tyto 2580,- Kč)
Obecní váha od Lišků přemístěna a nákladem obce (cca 1500,- Kč) postavena pro tuto u hasičské zbrojnice nová
důkladná šupa.
Jednáno též o úpravě zvoničky, čemuž ale nedošlo.
Dřevěné zábradlí u hasičské zbrojnice totiž od mostku při cestě do silnice nahrazuje železným, rovněž tak i na
můstku u Jindrova domu.
Na hřbitově zasazena nová vrata, též se železnou konstrukcí (náklad 810,- Kč)
Po celý téměř rok jednáno o stavbě hřbitovního domku, za tím účelem žádáno o povolení výpůjčky, což však
zemský úřad neschvaluje a tím celá záležitost odsunuta na dobu pozdější.
V měsíci červnu upsáno na půjčku práce Kč 300,- jest to obnos odkazu pana Petra Lišky věnovaný na zřízení
chorobince v obci Loužnice.
Zakoupena nová katastrální mapa od Ing. Hnykové z Jilemnice za cenu 250,- Kč a z Prahy od zemského archivu
zakoupen parcelní protokol za 260,- Kč.
Na vánoční nadílku školním dětem věnuje obec ze svých prostředků 492,- Kč za kterýžto obnos zakoupeny různé
věci (obuv – punčochy a jiné)

Foto: plány na hřbitovní domek v Loužnici

ŠKOLA
Dva žáci z naší obce navštěvují obchodní akademii v Jablonci a jeden jest posluchačem vysoké školy technické
v Praze.
Zdravotní stav nejen dětí, ale i ostatních byl celkem dobrý, ač právě v tomto roce všude řádil hlavně záškrt a
spála u dětí, čemuž naše obec byla uchráněna.
Provedeny volby nové místní rady. Zvoleni František Černý, náhradníci Pavlata Boh., Vít Boh., Jindra Petr.
Dlouholetá školnice Marie Pirochová dostala výpověď a na její místo oficiální cestou nastupuje Petr Šourek.
Celá tato záležitost má určité pozadí a není dosud, jak se zdá, pro nás skončena.
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Jako každoročně tak i v tomto roce pořádá Sokol i Hasiči své plesy. Sokolský odbývá se 21. ledna za malé účasti.
Hasičský dne 12. února, rovněž slabě navštívený. Další zábavy byli následující:
Dne 30 dubna – jarní vínek
9 července – zábava pouťová
18 září – Jiřinkový vínek
15 října odvedenecký vínek
12 listopadu – posvícenská zábava
Divadel provedeno celkem pět.
Dne 26. 2. Zelené království
16. 4. Zločinci
8. 10. Zemský ráj to na pohled
26. 11. Pustina
26. 12. Paní ministrová
Návštěva v divadlech taky byla malá.
V měsíci březnu 12 tého, pořádána
Masarykova akademie. Účinkovali většinou
děti. Na oslavu 28. října uspořádána rovněž
dětská akademie. Obě tyto byly dost
obecenstvem navštíveny.
Večírky odbývaly se dva v Sokolovně,
Mikulášký a Silvestrovský a v hostinci u
Studničků sportovní večírek, dne 19.3.
Dne 13 srpna konána Sokolská slavnost
spojená s cvičením. Místo slavnosti louka u
brusírny pana Malého. Den pěkný, návštěva
slabší. Večer obvyklá zábava v Sokolovně.

Foto: slavnost v Loužnici

SPORT
Kopaná pozbývá
přitažlivosti i zájmu,
sportovní spolek nejeví
žádné činnosti a veškerý
sport soustřeďuje se
opět v „Sokole“.
KNIHOVNA
Pro obecní knihovnu
zakoupeny opět nové
knihy. Celkem občanstvo
jeví zájem o čtení, což
důkazem jest 300
vypůjčených knih.
KAMPELIČKA
Místní Kampelička
spravuje vkladu za
700.000,- Kč a zápůjčky
obnáší také tolik.
V dnešní těžké
hospodářské depresi jest
nemalým úkolem od
vedoucích činitelů
překonávati všecky
obtíže jež mnoho odstraniti k nerušenému dalšímu chodu.

Foto: Sokolská slavnost v Loužnici, sekání louky (dnešní Boubín)údolí uprostřed obce, Bratr Vojtěch Pevný, zakladatel naší těl.
Jednoty Sokol a její první starosta, učitel školy Bratříkovskoloužnické, narodil se v roce 1856 v Cimicích u Sušice, odešel do
USA, sokolové Loužnice,

HOSPODÁŘSKÉ UDÁLOSTI

Ve sklářství nastala doba, kdy nejen, že práce jest
naprostý nedostatek a je-li jaká pak za ceny takové,
že mzda dělníka jest nepatrná a rovná se téměř
mzdě předválečné, ač nákup potravin a jiných
životních potřeb jest o mnohonásobně vyšší. Tím
trpí ovšem i zaměstnavatel, který musí platit různé
daně i značně drahý pohonný elektrický proud,
takže jeho režie zůstává stále stejná, kdežto jeho
zisk jest minimální. Vše to zaviňuje stálý pokles
měnových jednotek (zvláště anglické libry a dolaru)
přičemž naše Koruna jsouc stále ne stejné výši,
zdražuje naše zboží v cizině, které ač by bylo
žádoucí, jest drahé. Tím ovšem cizí konkurence
opanovává naše odbytiště a nenastane-li nějaká
rázná opatření od našich povolaných činitelů ve
státě můžeme býti jisti, že zahraniční trhy ztratíme
úplně.
Co to bude znamenati pro náš sklářský kraj jest
nasnadě si domyslet.
Mnoho rodin ve vsi jest odkázáno jen na pomoc, jež
poskytuje stát, výdejem státních stravovacích
poukázek na potraviny a mléko. Jaký blahobytný
život při tom možno vést dá se uvážit.
Nespokojenost našeho občanstva roste. Dnes
nadává na tu mizérii snad každý a snad každý by
chtěl nastalou krizi řešiti jiným způsobem. Jedni diktaturou, jiní revolucí.
Naše přání jest, by v příštím roce zase vesele
roztočily se kolečka v našich brusírnách a
zazněl radostnější hovor našich navlékaček
při práci.

Foto: lístek na kávu z roku 1916, obraz od
Otahala – chalupa „U ROKOLŮ“,co stávala u
křižovatky k hasičárně - , lístky na chleba
z roku 1933

OHLAS POLITICKÉ UDÁLOSTI
Bylo to především Německo, odkud přicházely ty znepokojivé zprávy, jež pilně sledovány občanstvem.
Hitler domohl se moci, stal se diktátorem, chtěje utvořiti říši a tím Německo přivésti ku bývalé moci a slávě.
Vystoupení Německa ze společnosti národu dalo podnět úvahám o možnosti válečných konfliktů, čemuž
nasvědčovaly téměř denní lety vojenských letadel nad naším krajem. Bohudík byly všecky tyto dohady mylné a
přejeme si, aby byly i nadále.
Vypsání půjčky práce v našem státě mělo ohlas i u nás neb doufali jsme, že bude nějaká práce veřejná, při které
bychom alespoň na čas našli zaměstnání.

RŮZNÉ UDÁLOSTI V OBCI
I v tomto případě zůstalo jen při tom doufání.
Snad vinou nastalé krise rozmnožily se krádeže i v naší obci. V měsíci duben – květen odcizen elektromotor ve
stodole řídícího učitele Ludvíka a malý elektromotor u paní Adamičkové v sekárně čp. 36.
V září vloupal se zloděj do konsumu v čp. 76 a odcizil hlavně potraviny.
Brzo na to vykraden hostinec u „U Studničků“ a to dokonce dvakrát za sebou.
I tu měl zloděj spadeno na potraviny a různé likéry a víno.
Ve všech případech zloděj zůstal nevypátrán.
Krádeže v lese rozmnožili se měrou nebývalou, ač
v tomto případě jsou to hlavně lidé z okolních
vesnic, kteří tyto krádeže provádí.

Foto: Stodola u Ludvíka, sekárna paní Adamičkové,
hostinec u Studničků s hospodářem a sokolové.

POŽÁR
V noci z 29. na 30. června 1933, kolem jedenácti hodin večer, vznikl požár usedlosti čp. 3, řečené „Na Obci“,
majitele Josefa Havla. Za krátko celá budova byla v plamenech a staré části domu shořely do základů. Škoda byla
značná.
SMRTELNÝ
ÚRAZ NA
HŘBITOVĚ
Dne 21. září
při stavbě
rodinné
hrobky
rodiny
Linkové,
utrpěl jeden
z dělníků,
jménem
Vele ze
Železného
Brodu, úraz,
kterému
v nemocnici
za krátko
podlehl.

PROHLÍDKA ZÁVODŮ
Při příležitosti učitelského sjezdu, konaného o prázdninách, v Železném brodě, navštívili účastníci sjezdu naši obec
a prohlédli si závod Vojtěcha Linky a mačkárnu Františka Blažka.
POČASÍ 1933
Březen teplý beze sněhu. Jaro i léto chladné
a více deštivé. Podzim dosti pěkný. První
bouře byla dne 20. března s krupobitím.
Úroda celkem příznivá, zvláště žita hojnost.
V tomto roce ovocné stromy napadeny byly
různými parazity, což mělo neblahý vliv jak
na množství, tak i na jeho jakost.
V letních měsících objevilo se na polích
veliké množství mandelinek, což jest brouček
podobný chroustu, ale mnohem menší.
Škody celkem nezpůsobily.

Foto: dům čp. 3 „Na Obci“ před vyhořením,
rodinná hrobka Vojtěcha Linky.

ROK 1934

Opět uplynul jeden rok, kterýžto nám mnoho radosti nepřinesl, neboť všude samá mizérie, nářky, bída, horečné
zbrojení ve všech státech, nezaměstnanost, zkrátka věci, které málo přispívají ku klidnému žití našeho občanstva.
OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Obecní zastupitelstvo konalo celkem 9 schůzí a obecní rada s finanční komisí schůze 3.
PŘIŠKOLENÍ ZÁDUŠÍ
Loňského roku podaná žádost o přiškolení Záduší k Loužnici, jest v tomto roce příznivě vyřízena, okresní školní
radou i zemským školním výborem a přiškoluje se k Loužnici. Ovšem páni z Držkova nejsou s tímto rozhodnutím
spokojeni a podali odvolání.
ZAKNIHOVÁNÍ SILNIC
Záležitost zaknihování silnic, tj. silnice radčické a silnice k Huti s oběma přípojkama předána notáři v Železném
Brodě k provedení.
OPRAVA ZVONIČKY
Oprava zvoničky v tomto roce dokončena, stará omítka nahrazena novou, tj. tvrdou.

Foto: Zvonička a v pozadí rádecká silnice

OPRAVA CEST
Bylo pokračováno v opravách obecních cest a sice opravena veřejná pěšina od Malého brusírny ke Kopani.
Usneseno bylo
tuto pěšinu
opraviti celou,
avšak pro neshodu
sousedů Malého a
Hnídka opravena
jenom část u
mostečku.
Výjezd ze silnice u
domu Josefa
Blažka čp. 87
značně rozšířen a
stoupání značně
zmírněno.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Aby dosaženo bylo levnější sazby za odběr elektrického proudu při veřejném osvětlení, provedena rekonstrukce
tohoto osvětlení.
OPRAVA ŠKOLNÍ PUMPY
Stará dřevěná pumpa u školy prodána za 50,- Kč
Josefovi Novotnému čp. 9 a pro školu zakoupena
pumpa železná za 1600,- Kč.
DOMOVSKÉ PRÁVO
Domovské právo přiznáno následkem 10 letého
pobytu, těmto rodinám. Marie Husové z obce
Kratovky u Hradce Králové, Bar. Jirákové
z Velkých Hamrů a Josefovi Daníčkovi ze
Železného Brodu.

Pochována byla v Zásadě.

DO CHOROBINCE ODKÁZÁNI
Do chorobince v Železném Brodě odkázány naše
příslušnice, Marie Šídová a Marie Schovánková,
tato po krátkém pobytu v chorobinci zemřela.

FINANČNÍ STAV OBCE
Předpis daní na rok 1934 jest 3.045,- Kč obecní přirážky: 200% k daní činžovní a 350% k ostatním daním.
Slíbený příspěvek z vyrovnávacího fondu na úhradu rozpočtového schodku v obnosu Kč 18.600,- Kč byl zemským
výborem škrtnut s poukazem, že tento jest zcela kryt daňovými nedoplatky, ač ve skutečnosti příděl z těchto
nedoplatků jest nepatrný. Proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání.
Foto: Brusírna Malých a Kopaň, škola

ŠKOLA
Vyučování ve škole dělo se po
celý rok normálně.
Stav učitelstva nezměněn.
MLÉČNÁ AKCE VE ŠKOLE
Následkem stávající krize některé
děti trpí částečným podvýživou.
K zmírnění tohoto stavu byla
v zimě zahájena ve škole mléčná
akce. Dětem zdarma dáváno
vařené mléko. Toto opatření se
velmi osvědčilo.
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Na vánoční nadílku školním
dětem darovala obec ze svých
prostředků 500,- Kč a z fondu na
školní pomůcky věnováno 200,č. Děti poděleny byly většinou
potřebným oděvem nebo obuví.
Zdravotní stav u dětí nebyl zrovna příznivý. Byl to zejména černý kašel, kterým infikována téměř většina dětí.
Pak byl tu i případ spály a záškrtu, což byl ojedinělý případ.
DĚTSKÉ SLAVNOSTI
Dětské slavnosti byly:
Dne 4. března pořádána
v sokolovně Masarykova akademie
Dětské divadlo sehráno dne 6. 6.
název „Cikáni“
Dne 28. října děti spoluúčinkovali
při akademii pořádanou Sokolem
Návštěva při těchto podnicích
celkem dobrá.
STUDENTI V OBCI
V tomto roce bylo z naší obce
celkem 6 studujících.
Obchodní akademii v Jablonci nad
Nisou navštěvuje Vítězslav Kvíčala
z čp. 57.
Tamtéž maturoval Petr Šourek z čp.
11. Jmenovaný byl na akademii
prvním žákem a získal při maturitě
nejlepšího výsledku.

Obchodní školu v Jablonci navštěvuje dcera starosty Božena Václavů.
Do průmyslové školy (4 leté) v Pardubicích chodí František Pavlata z čp. 85.
Rodinou školu v Mladé Boleslavi navštěvuje Jitka Studničková z hostince čp. 68.
Posluchačem vysoké školy technické jest Josef Linka z čp. 37

Foto: děti z Loužnice

ZÁBAVY A SLAVNOSTI
Přesto, že se naříká na špatné časy, jest zde pořádáno dosti zábav,
divadel, večerů atd.
Jsou sice tyto zábavy méně navštěvovány a také se při nich méně pije.
Vstupné také zlevnilo.
Dnes nečiní se ani tolik nároků na hudbu.
Kdežto dříve nevěděli členové pořádající zábavu, kterou hudbu si mají
opatřiti, dnes obstará celý ten rámus několik hudebníků, tak zvaný jazz
(čte se džes a posměšně se říká „břez“).
V poslední době začíná účinkovat při zábavách hudba loužnická, což
jest takové sdružení hudebníků i nehudebníků, kteří hrají lacino, ba
často i zadarmo, jen když jest nějaká ta „slza“. Duší celého tohoto
sdružení jest Josef Kaizler ze Záduší.
Byl pořádán v „Sokolovně“ Sokolský ples, 21. 1. tento pořádán
s hasičem společně.
I Haluškový večer 10. 2., Jarní vínek o Huťské pouti.
Pouťová zábava 8.7.
V Sokolovně sehrány tyto divadla.
18. 3. – V tom domečku pod Emauzy. Toto divadlo hráli naši též
pohostinsky v Halšovicích (tak se dříve říkalo Alšovicím, pozn red.) a
v Jílovém
14.10. Matka Kráčmerka
1.11. Mlynář a jeho dítě
9.12. Zámecké strašidlo a na Vánoce
opereta Veselá vojna.
Toto hráli pohostinsky v Jílovém (Měli
však tam malou návštěvu).
Akademie byly dvě, Na oslavu
presidentových narozenin dne 4. 3. a na
oslavu 28. října.
Jako každoročně pořádána na Bílou
sobotu u školy slavnost „míru Červeného
kříže“.
Činnost v Sokole poněkud ochabla,
následkem oživení sportovního kroužku.
Na Záduší zakoupil předloni Sokol
pozemek od Františka Malého, na kterém
chce zříditi svoje hřiště a koupaliště.
V tomto roce bylo započato s urovnáním
terénu.
Všeobecný úsudek o tomto podniku jest,
že úprava vyžádá si mnoho práce i
finančních nákladů a což hlavního jest,
zůstává to na katastru obce Držkovské.
Foto: ochotníci Loužnice

SPORTOVNÍ
SPOLEK
Sportovní spolek
v Loužnici téměř po
dvouletém spánku
se opět probudil
k nové činnosti.
Byl to opět fotbal,
který byl jedinou
činností. Hrálo se
opět na pozemku
řídícího učitele
Ludvíka u Liškova
háje.
Tentokrát naši bývají
v utkáních
s okolními kluby i
vítězi, což velmi těší
vzrůstající počet
místních fanoušků.

Dne 28. října bylo utkání s klubem FK Jesenný, které mělo slavnostní ráz.
Byl ráno budíček místní kapely, odpoledne průvod sportovců obcí s hudbou na hřiště.
Sportovní spolek pořádá své zábavy a to taneční v Haratině a Silvestrovský v Sokolovně.
Počet členů sportovního klubu dík dobré agitaci značně
stoupl (na konci roku 1934 přes 60 členů).

Poměr Sokola ku sportovnímu klubu není zrovna přátelský,
snad příčinou toho jest žárlivost a snad i osobní zaujatost
některých členů
V zimě dne 28. ledna pořádal Sokol svoje závody lyžařské.
Skok provádí na můstku u Turbíny.

Foto: Fotbalisti Loužnice, Turbína, Taneční sál
v restauraci „Ostrov“ – mezi „Haratinou“ a
„Velovkou“, dnes po něm není ani stopa

POLITICKÁ SITUACE 1934
Politická situace po celý rok jest nestálá. Válka jako příšera nás straší neustále. Jest to neklidná situace
v Rakousku, boj Heimwehru se sociálními demokraty ve Vídni a v Linci (při tom mnoho set mrtvých).
V létě pak Hakenkrajclerský puč ve Vídni (zastřelen kancléř Dollfuss) po důsledku toho pak možný a chystaný
zákrok Itálie, dále jest to smrtelný atentát makedonských teroristů na jugoslávského krále Alexandra I u
francouzského ministra zahraničí Barthua v Marsei.
Jest to otázka plebiscitu v Fársku a konečně i nepřátelská politika Polska a Německa vůči nám, to vše jsou věci
podobající třaskavině v blízkosti ohně.
Doufejme, že zvítězí u vedoucích činitelů nadále myšlenka míru a my ušetřeni byli toho, čeho si každý prožil
osobně válku jako voják, musí obávat.
Nová strana politická zapustila pevně své kořeny v naší obci a to jsou českoslovenští fašisté.
Tentokrát k nám přišlo hnutí ze Zásady a zdá se býti, že jest značné pochopení pro tuto stranu od stoupenců
všech pravicových stran.
V poslední době soustřeďují se všichni v tak zvané Národní frontě. Veřejné schůze tohoto hnutí pořádány dvě, u
Linků a to dne 28. 2. a 28. 10. 1934
Z jiných stran, kteří pořádají své schůze a jeví činnost, jsou Živnostenská strana a Národně socialistická.
Až příští rok budou volby do zákonodárných sborů a tím činnost všech politických stran u nás bude živější a
bojovnější.

Foto: pohled na Loužnici z Klubáku (kopec mezi Radčicemi a Loužnicí a nad Červeným domem)

PRŮMYSL V OBCI V ROCE 1934
V našem průmyslu sklářském jest krise a jak se zdá bude míti ještě dlouhého trvání. Mačkání při peci jest, jak se
říká na „Huntě“, tj. práce málo a ceny a mzdy velmi nízké (od
10 Kč do 20 Kč týdně).
V oboru kroužků jsou vyráběny jen lampové malované, za
ceny taktéž velmi nízké (10 Kč – 15 Kč).
V největším závodě našem u Linků, pracovalo se po celý rok
omezeně, jednou více, jednou méně, jak sezona toho
vyžaduje.
V závodě bratří Linků pracuje se stále stejně. Tamtéž zaváděna
nová výroba skleněných uren pro popel nebožtíků. Tyto urny
byly obrušovány a leptány na hranách různé ozdoby. Přesto že
zdála se to býti myšlenka velmi dobrá, nedošla výroba tato
patřičného rozšíření.
STRAVOVACÍ AKCE
Výživa mnohých rodin odkázána jest na příděl potravinových
poukázek ze státní stravovací akce a na podpory dle Zemského
systému, což jest
však nedostačující,
takže v mnohých
rodinách jest
brambor hlavní
součástí všech jídel
(ještě štěstí, že
těchto byla velká

úroda).
Na ošacení a jiné věci dnes peněz nezbývá.
Poukázky na potraviny vydávány jsou jako minulý rok, totiž jedna
poukázka na příděl potravin v ceně 10 ti Kč na osobu týdně. Mimo toho
nezaměstnaní dostávají občas i příděl chleba, bramborů a uhlí.

Foto: pohled na rybník u Křížku, který poháněl turbínu u bratří Linků,
poukázka na potraviny 1934

OBILNÍ MONOPOL
Za nařízení vlády, zaveden v naší republice obilní monopol, tj. stanoveny pevné ceny pro prodej i nákup obilí.
Tímto opatřením má se pomoci zemědělci, aby docílil rentabilních cen při prodeji za 1q žita 126 Kč, pšenice 146
Kč a ovsa 105 Kč.
V dalších měsících tyto ceny jsou umírněné zvyšovány. Tyto ceny jsou úměrně zvyšovány. Toto opatření mělo za
následek zdražení mouky a chleba. Chléb prodívá se nyní a jest tak nařízeno 1 kg za 2 Kč.
UKÁZKA CEN
Jako ukázku
zaznamenávám zde
prodejní ceny různých věcí:
Mouka pšeničná 2 Kč –
3,20 Kč
Kukuřice 1,50 – 2 Kč
Rýže 2,20 Kč
Hrách 3,- Kč
Brambory 1q 30 – 45,- Kč
Maso hovězí 8-10,- Kč
Vepřové 10 – 14,- Kč
Máslo 16 – 18,- Kč
Vejce 50 – 60 hal kus
Mléko 1 l – 1,50 – 1,60 Kč
KRÁDEŽE
I v tomto roce bylo
spácháno v obci několik
krádeží. Podle kradených
věcí bude ten zloděj nějaký
labužník. V měsíci březnu
vloupal se do chléva p.
Adamičkové (Kurfiřtové)
v domě čp. 36 a tam zabil
si vykrmené prase a beze
stopy s ním zmizel.
V červenci zase ukradeno
bylo školníkovi Petru
Šourkovi z kurníku kohout
a dobře vykrmený králík.
A do třetice dostal apetit na kachny. Tyto byly ukradeny v počtu 3 kusů před vánoci Boh. Pavlatovi čp. 84.
Ve všech případech zůstal pachatel nevypátrán.
SMRTELNÝ ÚRAZ
Dne 30. října jel kočí od Vojtěcha Linky, V. Strnad s párem koní do hor pro dříví a někde nad Tanvaldem buďto se
mu splašili koně, a nebo chtěl zabrzditi a jak se ohnul k brzdě ztratil rovnováhu a z vozu vypadl. Zkrátka byl
nalezen na silnici s těžkým zraněním, kterému v Tanvaldské nemocnici podlehl.
Pochován jest na místním hřbitově dne 1.11. Byl to velice řádný a svědomitý člověk. Rodem z Příkrého. Zanechal
vdovu se dvěma dítky.

Foto: pohled na Loužnici a pole se snopy od „Posrané hrobky“

POŽÁR
V noci ze dne 30 na 31. března kolem 12-té hodiny vypukl z neznámé příčiny požár v domě čp. 30 (dříve majitel
Josef Bouček pak Hnyk Bohumil). Požár zničil vše hořlavé, nebezpečí pro okolní budovy, dík bezvětří nebylo.
Spáleniště od Hnyka koupil Lufinka Václav (Boučka zeť) a postavil na místě nový domek. To byla také jediná
stavba v Loužnici.
PŘEVOD MAJETKU
Změna v držebnosti majetků kromě domu čp. 30 provedena u usedlosti čp. 38, které převzal po matce – Anně
Matouškové její syn Vladimír, bankovní úředník v Praze. Dům Josefa Paly čp. 48 převeden v majetek jeho dcer
Barb. Morávkové a M. Lánské.
NAROZENÍ
V tomto roce narozeno
v Loužnici celkem 6 dětí.
Jsou to:
Herb Mirosl. Čp. 73
Novák Rud. Čp. 73
Vítová Markéta čp. 73
(tři děti narozeni v jednom
domě)
Kramářova Olga čp. 8
Kopal Luděk čp. 54
Duňková Jiřina čp. 28
ZEMŘELÍ
Zemřelo a na zdejší hřbitov
pochováno celkem 5 osob a
sice: Marie Weisová,
Adamičková Anna ve stáří 8
roků, zemřela v nemocnici

v Semilech Kramářová stáří 2 ½ měsíce.
Strnad V. stár 42 let a Miloslav Novotný učitel ve stáří 21 roků.
Posledně jmenovaný jako syn vdovy, jehož otec padl ve světové válce dosti těžce se probíjel studiem a po
necelých 2 létech působení co učitel, po velmi krátké nemoci zemřel. Pohřeb jeho konal se dne 9. června za veliké
účasti občanstva z celého okolí.
SŇATKY
Sňatky byly za celý rok pouze dva a sice Boh. Farský z čp. 57 bral si Bož Špidlenovou z Dupandy a Kurfiřt J
z Jílového si bral vdovu Adamičkovou Annu.
Že se tak málo u nás lidé žení, příčinou toho dlužno hledati v dnešní krizi. Jinak starých mládenců je u nás dost.
PŘISTĚHOVALI
Přistěhoval se do Loužnice Václav Vavřich z Frýdštejna (faktoří se skleněnými kroužky), rodina Čepeláková ze
Sejkořic (nájemce hospody čp. 48), rodina Hudecová z Jílového (hajný bydlí v čp. 66)
ODSTĚHOVALI
Z Loužnice se odstěhovali: rodina Rud Nováka, poštmistra ze Záduší, rodina ad. Kočího řezníka do Mnichova
Hradiště, rodina Fran Víta z čp 18 na Záduší.
NÁVŠTĚVY
V letních měsících navštívila po delším pobytu v Jižní Africe svoji rodnou obec, dcera řídícího učitele Jarmila
Ludvíková. Po krátkém pobytu zase odjela do Jižní Afriky.
Před vánoci přijela též z Jižní Afriky na návštěvu manželka Vítězslava Tomše bývalého učitele z čp. 49, Anežka
rozená Koudelková
Foto: pohled z Loužnice

POVĚTRNOST
Zima mírná, jaro velice brzké a velmi teplé, pak bylo veliké sucho téměř 2 měsíce nepršelo. Ve dne bylo vždy
velmi teplo a na noc zima, vždyť dne 16. června omrzly brambory na některých polích.
Léto i podzim teplé, přitom málo deště. Až do Nového roku beze sněhu.
Měsíc prosinec byl velmi teplý. Průměrná teplota v tomto měsíci byla 6-8°C. Právě před 100 lety byl rok 1834 tak
mimořádně teplý, jako rok 1934.
ÚRODA
Tento povětrnostní stav velice působil na stav úrody. Ozimy tj. žita a pšenice narostlo u nás hojně, jařiny
následkem sucha zničeny přes 60% i více.
Píce velmi málo.
Bramborů
narostlo letos
mnoho, již po
mnoho let nebylo
takové úrody.
Ovoce taktéž byla
hojnost a velmi
pěkné. Na zelí a
řepě bylo velmi
mnoho mšic, tím
také rozmnožilo
se nevídané
množství sluníčka
sedmitečného
(berušky).
Hrách a mrkev
byly u nás úplně
zničeny mšici
hrachovou.
Velmi mnoho
letos rostlo hub.
Vždyť cena jejich
klesla v Jablonci
na trhu na 2 – 4
Kč za 1 kg
hříbků.
Následkem
trvalého sucha
mnohá studna
v Loužnici byla
bez vody.

Foto: zahrada u Linků čp. 63 rok cca 1934

ROK 1935
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Opět minul jeden rok, který právem můžeme zařadit k oněm hubeným létům, jak nám Bible o nich vypráví.
V roce 1935 obecní zastupitelstvo konalo celkem 8 schůzí, finanční komise s obecní radou 2 schůze.
Daňová základna činí 4.200,- Kč, obecní přirážky 200% k dani činžovní a 350% k ostatním daním.
Jako nejdůležitější událost v této stati zaznamenávám „Ztrátu Záduší“. Pro naši obec.
Nejvyšší správní soud v Praze v ústním líčení dne 1. března vynesl rozsudek, kterýmžto náš požadavek se
neuznává a potvrzuje zamítavé rozhodnutí ministerstva vnitra.
V rozsudku se dále praví, že náš požadavek na přikatastrování Záduší nemá právního základu. Tím jest celá tato
záležitost ukončena.
Pro naši obec to znamená, že pro budoucnost musíme se smířiti s faktem, že od nás stále obyvatelstvo bude se
stěhovati na Záduší a tím růst naší obce bude velmi pomalý. Již dnes bydlí na Záduší přes 80 obyvatel a jsou to
všechno lidé z Loužnice.
Aby nás to tak nebolelo, byla stížnost obce Držkova do přiškolení Záduší k Loužnici zamítnuta ministerstvem
školství, takže musí děti ze Záduší chodit k nám do školy a tím i obec Držkov bude povinna přispívati na úhradu
našeho školního rozpočtu.

Foto: pohled na Loužnici i Záduší od „včelína“

ZAKNIHOVÁNÍ SILNIC
V tomto roce bylo provedeno zaknihování silnic a to silnice
Radčická a hlavní k Huti a spodní odbočky. Celá tato věc stála
obec mnoho peněz. Notáři do Brodu zaplatilo se za silnici
Radčickou 2405,50 Kč a za další 8321,15 Kč
ZAVEDENÍ DÁVEK
Aby obecní rozpočet mohl býti uveden do rovnováhy, usnáší se
obecní zastupitelstvo na zavedení dávek v naší obci.
Budou zavedeny a také zemským úřadem povoleny tyto dávky:
dávka z používaných místností, z masa, dávka z elektrické energie,
dávka za úřední výkony a dávka ze hry (karty a kulečník).
Zavedení těchto dávek působí malou radost našim poplatníkům, ač
to jsou u přirovnání, co výše těchto dávek v obcích okolních (v
Zásadě a Držkově) u nás velmi minimální.
Domovské právo přiznáno v tomto roce Marii Weisové z obce
Kratonohy u Hradce Králové
Na hřbitově postavena jedna rodinná hrobka do zásoby.
Foto: pohled od „včelína“, list domovský

ŠKOLA
Vyučování ve škole po celý rok bylo normální. Učitelka slečna Dubešová byla ku konci roku vyměněna slečnou
Vélovou ze Železného Brodu.
V zimních měsících jak v roce minulém prováděna mléčná akce, která se plně i tentokrát osvědčila.
Na vánoční nadílku daruje obec Loužnice celkem 500,- Kč a 300,- Kč zapůjčila (budou vyrovnány příspěvkem od
okresní péče o mládež).
Jest snahou našeho obyvatelstva dáti svým dětem vyššího vzdělání, a proto po prázdninách jest hodně starosti,
kam jen s dítětem, ovšem aby to mnoho nestálo.
Veliká jest výhoda pro naše dítky, že v Zásadě byla zřízena Měšťanská škola, což jest i plně využito.
K dosavadním studentům přibyli letos následující: syn Petra Šourka z čp. 11 Jiří, navštěvuje obchodní akademii
v Jablonci.
Dcera Josefa Rezléra z čp. 40 navštěvuje reálné gymnázium v Liberci.
Do sklářské školy v Železném Brodě chodí Josefa Kurfiřtová z čp. 46, Marie Jindrová z čp. 34 a Miloslav Sochor
z čp. 76.
Do čtvrtého ročníku v Jablonci chodí Hnyk Bohumil.
Syn Vojtěcha Linky z čp. 37 Josef, byl letos promován na inženýra chemie.
Po celý rok naříká se na krysy, ale zábavy všelijakého druhu pořádáno u nás dosti.
V masopustě v sokolovně byly pořádány tyto plesy: Sokolský, Hasičský, Maškarní, Sportovní a Haluškový.
Pak následující zábavy jarní a pouťové.

Foto: pohled od dolení autobusové zastávky ke škole (dnes OÚ, obchod a pošta), přes silnici stojí stará kovárna,
která byla zbourána. Nyní je tam zastávka autobusu a telefonní budka.

DIVADLA A
ZÁBAVY
Divadel v tomto roce
bylo též několik
pořádáno, návštěvy
při těchto dosti slabé.
V předvečír
prezidentových
narozenin dne 6.
března konala se
společná oslava za
účasti všech korporací
a obecního
zastupitelstva.
Byla zapálena hranice
u hřbitova a přesně
v 7 hodin vypálena
raketa. Po té byl
přečten krátký a
jadrný proslov,
k tomuto účelu
sepsaný.
Zapěním národních
hymen oslava byla
ukončena.
Tato oslava konána
po celé republice ve
stejném programu a
ve stejnou dobu. Byl
to návrh Zemské
hasičské jednoty.
Na Bílou sobotu
konána obvyklá
slavnost u školy míru
Červeného kříže.
V předvečer státního
svátku 28. října
v sokolovně
pořádaná akademie
a druhý den byla
zábava.

Prozatím Loužnice všecky tyto zápasy prohrála.
Dne 28. července pořádá Sport klub slavnost na svém hřišti.
Návštěva dosti slabá, snad vinou špatného počasí.
Foto: Děti Loužnice, Fotbalisté Loužnice 1934-36:

SPORT
Sportovní klub má se
čile k světu. Tímto
rokem jeho hráči
zaregistrovány jsou u
župy čímž má klub
možnost hráti
mistrovské zápasy.

POLITICKÁ SITUACE 1935
Politická situace v tomto roce byla dosti neutěšená. Jest na všech
stranách slyšeti řinčení zbraní a ve všech státech se horečně zbrojí.
Teď se čeká jen na vhodný okamžik a válečná koncert může začít.
V tomto roce začala Itálie svou válku v Habeši.
Sympatie našeho obyvatelstva jsou ovšem na straně Habeše.
Jako nejdůležitější událost v tomto roce zaznamenávám v této oblasti
odstoupení našeho prvého presidenta T.G. Masaryka
z presidentského úřadu. Stalo se tak v sobotu dne 14. prosince 1935.
Pan president učinil tak z důvodu zdravotních a pro svoje stáří.
Po tomto poděkování se, bylo mnoho v našich srdcích, neboť měli
jsme my prostí lidé svého prvého presidenta opravdu rádi a zůstane
pro nás vždy co president „Osvoboditel“.
Dne 18. prosince konala se volba nového presidenta a zvolen velkou
většinou Dr. Edvard Beneš.

VOLBY 1935
V tomto roce se konaly volby do našich zákonodárných sborů. A to dne 19. května byly volby do poslanecké
sněmovny a senátu a dne 26. května volby do okresů a zemí.
Co předcházelo těmto volbám jest známo – veliká agitace – I v naší obci bylo agitováno velmi čile. Tiskopisy,
plakáty, schůze, špinění, sliby, pomalovaná silnice číslem 10, to všechno bylo i u nás – jen bohudík žádná pračka.
Volby konaly se ve škole a odbyly se klidně.
Výsledek je následující:

Můžeme říci, že u nás velkých
přesunů nebylo a že většina voličů
má své politické přesvědčení
ustáleno a nenechá se zlákati
různými sliby.
Jinak ovšem bylo v táboře
německých stran.
Tam většinou získává jejich strana
nazývající se Sudetendeutsche
Heimatfront (vůdce jejich Konrad
Heinlein).
Vítězství této strany je pro nás
vážným ponaučením o smýšlení
německého obyvatelstva vůči
našemu státu, neboť tato strana
netají se svými sympatiemi
k dnešnímu Německu.

PRŮMYSL
Situace ve sklářství se v tomto roce nezměnila. Naprostý nedostatek práce byl po celý rok, ceny sklářských
výrobků stále klesaly, takže mzdy dělnické rovnají se téměř předválečným, ač naproti tomu ceny životních potřeb
stále stoupají.
Většina dělníků
jest odkázána jen
na státní
stravovací akci,
někteří pak na
přídavky dle
zemského
systému.
Státní stravovací
akce letošního
roku byla značně
rozšířena.
Nezaměstnaní
dostávají mimo
poukázek (10,- Kč)
též chléb, občas i
uhlí. V měsíci
prosinci rozděleno
bylo mezi
nezaměstnanými
větší množství
pšeničné mouky, umělého tuku a sladové kávy.
Rozdělení poukázek a jiných přídělů řídí komise sestavená ze všech politických stran v obci. Jako při něm kde se
něco rozdělí, bývá mnoho nespokojených, tak i u této věci jest často dosti těch, kteří si myslí, že jim bylo
ukřivděno.
POŽÁR
Dne 3. května v půl deváté večer, vznikl z neznámé příčiny požár
usedlosti čp. 33 majitelů Edvarda a Julie Loumových a vše od dřeva
shořelo.
Dům byl vpředu roubený ze dřeva, zadní část byla z kamene.
Na starých základech pak postavena budova nová.
Poznámka redakce: dům čp. 33:
„U Holých“ starý roubený dům,
který v roce 1934 vyhořel a
postaven byl dům nový. Vedle
domu přes cestu stojí stodola.
Dům patří rodině Eduarda Loumy
z Brodu, který byl muzikantem a
hrál na klarinet. Starý dům v roce
1934 vyhořel a pak byl vystavěn nový dům na gruntu „Lídinu“ panem Šimůnkem
na sklonku 18. Století.
Foto: občané Loužnice rok cca 1934, dům čp. 33

STAVEBNÍ RUCH
V tomto roce postaveny v Loužnici dva domy.
Jak již v předu podotknuto, byl obnoven po požáru dům čp. 33 a druhý
postaven Jaroslavem Hnídkem z čp. 5. Tato novostavba dostala číslo 12, což
bývalo číslo vyhořelého mlýna Jáchyma Linky (původní majitelé rodina
Boučkova).
NAROZENÍ A ÚMRTÍ
V tomto roce se narodila v Loužnici celkem 4 dítka:
Kramář Otakar v čp. 7
Hnídková Marie v čp. 9
Adamičková Ivuše v čp. 72
Hanšpachová Dáša v čp. 73
Zemřelo a místní hřbitov bylo pochováno celkem 7 osob.
Jsou to následující:
Šikola Roman z čp. 55, zemřel následkem stáří
Šídová Růžena z čp. 73, zemřela následkem stáří
Kurfiřtová Barbora z čp. 46, zemřela následkem stáří
Seidlová Anna z čp. 57, zemřela následkem stáří
Miler František z čp. 75, zemřel následkem stáří
Opočenský Břetislav z čp. 42, jeho smrti předcházela dosti smutná tragédie. Dotyčný měl jakousi soudní rozepři
s Františkem Šourkem ze Záduší, stran nějakého dluhu, což snad bylo příčinou, že jinak zdravý člověk, pojednou
začal jeviti známky nepříčetnosti, takže musel býti dopraven do ústavu chorobomyslných v Kosmonosích, kde za
čtrnáct dnů pobytu zemřel. Bylo mu 44 let. Býval vždy veselé povahy.
V Železném Brodě v chorobinci a tamtéž pochována naše příslušnice Marie Šídová (Pelhřimovačka) naposledy
bydlela v čp. 57.
Mimo těchto, na zdejší hřbitov, pochován byl příslušník ze Záduší Josef Svatý (byl válečný invalida a zemřel
následkem dostávších se komplikací po zranění způsobených na ruské frontě).

Foto: pohled na Loužnici

SŇATKY V ROCE 1935
Sňatků bylo v roce 1935 celkem 5 a to:
Hnídek Karel z čp. 5 s Marií Kuntovou z Těpeř
Adamička Jos. Z čp. 21 s Evou Koňákovou z Radčic
Blažek Josef z čp. 43 s Marií Šourkovou z Machlova
Šída Oldřich z čp. 73 s Jarmilou Hlůžovou z Machlova
Adamičková Lidmila z čp. 21 s Petrem Havlem.
V tomto roce přistěhovali se do Loužnice následující
rodiny:
Do čp 79 se přistěhoval řezník Majzner Rudolf. Před tím
měl živnost na Pěnčíně.
V té samé době třídil si v domě čp. 57 svoji filiálku řezník
Havlík ze Zásady, takže jsme měli v obci řezníky dva.
V letních měsících však filiálka byla zrušena.
Hospodářská usedlost čp. 58 pronajata manželům
Janatovým z Kunratic.
Do čísla 7 přistěhovali se z Bratříkova rodina sklářského
dělníka Jaroslava Kubáčka.
Z Loužnice odstěhovali se následující:
Z čp. 7 rodina Kramáře Otakara na Záduší
Z čp. 73 rodina Tomášova do Prahy
K vojenské službě odvedeni v tomto roce 3 branci.
Miloslav Ludvík z čp. 13, Miloslav Prokop z čp. 29 a J.
Brumlich z čp. 23.
Zima byla dosti tuhá a dlouhá.
Na svatého Josefa bylo ještě značně sněhu. V zimě byly pak časté foukanice.
Jaro bylo velmi pozdní na 1. května (Svátek práce) byl den jak o vánocích, mráz, sníh a vítr.
Léto bylo teplé a velmi suché.
Podzim taktéž teplý.
Úroda obilí byla průměrná. Sena bylo mnoho, otavy, následkem sucha, málo.
Brambor méně jak v minulém roce.
Ovoce bylo u nás hojně.
Foto: pohled na Loužnici od „Kartonážky“ na cestu Stará škola a usedlost čp. 13

ROK 1936
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
V tomto roce obecní zastupitelstvo konalo celkem 13 schůzí.
Obecní rada s finanční komisí schůze 3. Obecní přirážky byly v té samé výši jak roku minulém.
Daňová základna činí Kč 3.400,Následkem tragické smrti obecního starosty nastává změna ve vedení obecního úřadu i v obecní radě,
ÚMRTÍ STAROSTY
Bylo to dne 18. listopadu v ranních hodinách, rozšířila se po
vsi zpráva, které z počátku nikdo nechtěl věřiti, že obecní
starosta Jaroslav Václavu z čísla 51, spáchal sebevraždu
oběšením.
Bohužel bylo tomu tak.
Dne 20. listopadu byl pochován na místní hřbitov, za veliké
účasti občanstva i ze širokého okolí.
Od roku 1931 spravoval naši obec, co její starosta, ku
spokojenosti všech vrstev občanstva.
Za jeho úřadování ve schůzích obecního zastupitelstva, ač
toto složeno, jest z členů různého politického přesvědčení,
nedošlo nikdy k sebemenší hádce, neboť zesnulý starosta
vždy dovedl zájmy stranické podřídit zájmům obce.
Budiž čest jeho památce!
VOLBA STAROSTY
Dne 17. prosince provedeny
volby nového starosty a dvou
členů obecní rady.
Starostou zvolen jest všemi
hlasy členů obecního
zastupitelstva, dosavadní první
náměstek, František Vágner
z čp. 20.
Prvním náměstkem zvolen jest
řídící učitel Alois Ludvík z čp. 13
a druhým náměstkem Tom
František z čp. 71.
Foto: čp. 51, pohled na „Školu“
a starou kovárnu

ZMĚNA KATASTRU
V tomto roce obecní zastupitelstvo povolilo na žádost zdejší Tělovýchovné jednoty Sokol, výměnu pozemku s obcí
Držkovem. A sice obec Držkov dal souhlas by pozemek koupený naší sokolskou jednotou pro hřiště, byl při
kastrován k obci Loužnici, za což v náhradu se Držkovu při kastruje pozemky č. k, 710 les a 711 les, patřící dosud
Loužnici.
Na místním hřbitově postaveny letošního roku dvě rodinné hrobky do zásoby a také obě byly prodány. Větší
zakoupil A. Ludvík a menší rodina Jaroslava Václavů.
V letošním roce vydán byl zákon dle jsou vždy určité obce přiškoleny k některé měšťanské škole a zřízen tak
zvaný újezd.
Návštěva této školy pak jest povinná pro dítky přiškolených obcí.
Naše obec přidělena jest k újezdní měšťanské škole v Zásadě.
Tímto zákonem na jedné straně prospívá se obcím co do vzdělání svých dítek, na druhé straně pak přibývá těmto
povinnost přispívati na údržbu těchto újezdních škol.
PŮJČKA NA OBRANU STÁTU
Na řádné vyzbrojení naší armády vypsána byla v červnu půjčka na obranu státu. Na tuto půjčku upsala naše obec
částku 2.000,- Kč.
PRONÁJEM HONITBY
V tomto roce uplynulo 6 leté funkční období honebního výboru. Na podzim provedeny nové volby a zvolení
následující: Alois Ludvík, Josef Kurfiřt, Josef Krupka a Bohumil Hnyk.
Tento výbor pronajal pak obecním řízením honitbu na dalších šest let řídícímu učiteli Aloisi Ludvíkovi z čísla 13 za
roční nájem 400,- Kč.

Foto: pohled na Loužnici od Klubáku

CIVILNÍ PROTILETECKÁ OBRANA
Poněvadž nebezpečí války ani v tomto roce nepřestává nás
strašiti, ba naopak stává se pro nás stále hrozivější a obava
z nepřátelských leteckých útoků nutí naši vládu k vydání zákona
o Civilní protiletecké obraně či zkráceně C.P.O.
Nařízeno v každé obci zříditi obrané čety (poplachové, spojovací,
bezpečnostní, požární a samaritánské) a to většinou z mužů
nevojáků (mladších 18 ti let a starších 50 ti let)
Velitelem této celé obrany jmenován jest Josef Kurfiřt z čp. 46.
Nařízeny a také provedeny poplachové cvičení, jedno ve dne a
zatemňovací 4 cvičení v noci. Provedená cvičení setkala se
s porozuměním občanstva a kázeň byla ve všech případech
dodržována. Doufejme však, že i v budoucnu zůstane tato celá
akce jen při cvičeních a nebude i třeba prováděti ve skutečnosti.

DOMOVSKÉ PRÁVO PŘIZNÁNO
Domovské právo připsáno těmto občanům:
Bohuslavu Hanšpachovi nar. 17. 9. 1895 v Líšném a jeho
manželce Boženě Hanšpachové nar. 21. 11. 1907 ve Vrátě a
jejich synu Květamíru.
Dále manželům Františce a Františku Prokopovi narozených
v Zásadě (majitelé domu čp. 53).
Dále po delším sporu Obci Radčice okresní úřad přiznal
domovské právo naší obce Antonínovi Šilhánovi, almužníku
z Radčic.

ŠKOLA
Následkem přidělení naší obce k výjezdu měšťanské školy v Zásadě, změnil se počet žactva na naší škole a od
prázdnin tohoto roku vyučuje se pouze v jedné třídě, to znamená, že máme „Jednotřídku“.
Počet žáků pak činí 30. Měšťanskou školu navštěvuje 22 žáků.
Řídící učitel Alois Ludvík začátkem školního roku odchází na zdravotní dovolenou, ze které
se již sotva vrátí k vyučování. Na zdejší škole působí od roku 1908, co učitel a roku 1918
jmenován byl řídícím učitelem.
Jmenovaný narodil se v Bašnicích u Hořic. Po několika letém působení na školách v okolí
(ve Bzí, Líšném, Radčicích a jinde) přichází na naši školu a zde se také oženil s Břetislavou
Liškovou z čp. 13.
Po rozdělení obcí (Bratříkov – Loužnice) jest jmenovaný zvolen prvním starostou obce
Loužnice a při druhých volbách jest opět zvolen starostou, což svědčí o jeho oblibě u
občanstva.
Starostenský úřad zastává až do roku 1931 a nužno říci, že za tuto dobu bylo vykonáno
veliké dílo, jak v předešlých kapitolách jest o tom psáno.
Jeho nástupcem ve škole se stává učitel František Rolc z Libštátu.
Na vánoční nadílku školním dětem věnuje obec v tomto roce obnos 400,-Kč.
Na oslavu presidentových narozenin v květnu pořádají dítky v sokolovně Dětskou besídku a dne 28. října pak
akademii.
Vít Kvíčala z čp. 57 student obchodní akademie v Jablonci nad Nisou složil v tomto roce maturitu a jest nyní
zaměstnán v Liberci u vývozní firmy.
PAMĚTNÍ
FOTOGRAFIE SOKOLA
LOUŽNICE K 25.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Z ROKU 1912
Nahoře zleva: Amálie
Kopalová čp. 54, její
sestřenice Božena
Vítová čp. 54,
Bohuslava Šourková
z čp. 11, Květa Vítová
dcera Karolíny rozené
Linkové z čp. 37,
Pulíčková z čp. 38,
Sláva Linková
z hostince čp. 59,
Řada stojící: Františka
Polmanová čp. 65,
Marie Havlová čp. 3,
Bedřich Matoušek čp.
38, František Rezler
čp. 66, Emil Linka čp.
32, Bohuslav Jodas syn
řídícího učitele, Mnislav
Bernt čp. 19, Miloslav Kopal čp. 54, Josef Číla čp. 41, Květa Šídová čp. 60, Bohumila Jodasová
Řada sedící na lavičce zleva: Sláva Ludvíková z čp. 13 dcera řídícího učitele, Anna Linková a její sestra Marie
Linková z čp. 32, třídní učitel Alois Ludvík z čp. 13, Bohuslava Cejnarová z čp. 14 dcera kočího u Linků, Marie
Pirochová dcera školnice v čp. 58, Bohumila Adamičková čp. 74
Řada na zemi: Josef Pavlata čp. 65, František Adamička a jeho bratr Josef Adamička čp. 21, Oldřich Ducháček
čp. 52, František Havel čp. 3, Jaroslav Krupka čp. 65, Jaromír Linka z hostince čp. 59.

ZÁBAVY A DIVADLA
I v tomto roce pořádány jsou v sokolovně obvyklé zábavy a plesy.
Jest to ples Sokolský, Sportovní a Haluškový. Dále pak zábavy: Jarní vínek, Pouťová zábava a též na podzim jako
novinka pořádáno Vinobraní.
Večírky jsou též pořádány jako minulý rok: Josefský, Mikulášský a Silvestrovský.
Přesto, že krize dosud trvá,
jsou tyto zábavy četně
navštěvovány, ovšem, že
zisk z těchto bývá oproti
letům dřívějším velmi malý.

začíti s budováním koupaliště sousedním pozemku hřiště.

Foto: Šibřinky sokola Loužnice, Divadelní představení v Loužnici – Strakonický dudák

SOKOL
Tělovýchovná jednota
Sokol začala v tomto roce
upravovati svoje hřiště na
Záduší.
Planýrka zhruba byla
dokončena, ale zdá se, že
nebude to vhodné místo
pro hřiště, neboť mokro a
spodní prameny budou
velkou překážkou
v budování.
Na příští rok má býti hřiště
dohotoveno a snad má se

HASIČSKÝ SBOR

Hasičský sbor dovršil
letošního roku 50 let svého
trvání a na oslavu tohoto
jubilea uspořádána byla dne
31. června hasičská slavnost
na sportovním hřišti u
„Liškova háje“.
Jediný dosud žijící
zakládající člen František
Pala z čp. 45 obdržel diplom
za 50 ti letou práci pro sbor.
Počasí v ten den bylo velmi
šeredné, déšť téměř po celý
den neustal a odpoledne se
k tomu přidala i bouřka. Tím
také návštěva nebyla valná.

SPORTOVNÍ KLUB
Činnost sportovního klubu rovněž tohoto roku byla chabá, několik zápasů doma a několik zájezdních. Při jednom
zápase na zdejším hřišti odehrála se pěkná scéna.
Nájemce tohoto pozemku A. Ludvíka Čepelák, přijel na hřiště
s potahem krav a chtěl začít na hřišti orat.
Z toho byl veliký rámus, a když pak meruna při zápase
zalétla na jeho pole
pod hřištěm, tento se
jí zmocnil, nožem
rozřezal a hodil ji zpět
hráčům.
Tím byl konec zápasu
a následovaly pak
soudy a různé řízení,
výsledkem všeho bylo,
že jmenovaný
nájemce měl zaplatit
poškozenou merunu,
ale na podzim se
odstěhoval ze vsi a tak zůstal dlužen.
Dne 26. července pořádal sportovní klub svoji slavnost, ale
celodenní déšť vše pokazil.

POLITICKÁ SITUACE
Ani v tomto roce nepřestávají všecky státy v Evropě zbrojiti, ba
zdá se, že nastaly v tomto pravé závody.
Po celý rok nás soused Německo horečně dohání, co snad ve
zbrojení zameškal.
Itálie ukončila vítězně válku v Habeši a činí z Habeše svoji
kolonii. Ve Španělsku vypuká občanská válka. Na jedné straně
Italie s Německem dělají revoluci proti socialistické vládě. Válka
tato vedena jest se vší krutostí, vlastní Španělům.
Jest před bouří!!!

Foto: hospodářská usedlost A. Ludvíka, hřiště bylo vlevo, olympiáda v roce 1936 v Berlíně.

SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL
Ve sklářském průmyslu jest to stále špatné. Práce málo a ceny stále nízké.
Poměrně nejvíce zaměstnána jest továrna Vojtěcha Linky. Kroužky po celý rok měly malý obrat, pouze v době
předvánoční bylo malé zlepšení.
Podle novin má být hospodářská krize už na ústupu, což ale my dosud říci nemůžeme, neboť takový život, jaký
prožívá náš dělník, jsouc odkázán jen na podporu, stále mu vyčítáno, není životem, alespoň trochu spokojeného
člověka.
POŽÁR V OBCI
Dne 10. února ráno v ½ 6 hodiny vznikl požár ve skleníku pana Emila Havla a zničil dřevěnou střechu.
Záchranných prací zúčastnili se jen nejbližší sousedé. Na jaře pak byl opět skleník znovu zřízen.

Foto: pohled na Loužnici od „kulatého borůvčí“ nyní u včelína

1936

ZATČENÍ KASAŘŮ
Od léta tohoto roku množili se v okolí (v
Brodě, Jablonci, Jilemnici, v Turnově,
v Dobrovicích a jinde) různé krádeže a
vloupání do ohnivzdorných pokladen.
V souvislosti s těmito krádeži byli zatčeni
v měsíci listopadu František Buben, který se
přistěhoval do Loužnice odkudsi z kraje a
bydlel v „Turbíně“.
Četnické pátračky (třeba tři) několikráte
v Loužnici tento případ vyšetřovali, což bylo
velkou senzací a stálou látkou k hovoru.
Jméno Loužnice stalo se tímto známé. (Za což
děkujeme!?)

STAVEBNÍ RUCH
Stavební ruch nebyl v tomto roce žádný.
Za celý rok nebylo ani jediné stavby ani větší opravy.
ÚDER BLESKU
Dne 15. března 1936 odpoledne blížila se od západu bouřka,
která však v krátkém čase se ztišila. Najednou však ozvala se
hromová rána (není snad pamětníka takové rány) a blesk sjel
do lomenice a komínu domu Karla Hnídka čp. 5, rozbil část
střechy a komínu, odtud se dostal do elektrického vedení,
které v celém domě úplně zničil. Nezapálil však nic. Jest
s podivem, že na domě jsou dva hromosvody a přece uhodilo.

Foto: „Turbína“ nyní kovárna, pohled na dům čp. 5, pohled na Loužnici od „Klubáku“

NAROZENÍ A ÚMRTÍ
V tomto roce narodili se v Loužnici celkem 3 děti. Jsou to:

Jόnová Jiřina z čp. 32, dcera kočího u
Vojtěcha Linky,
Farský Bohuslav v čp. 57, syn Bohuslava
Farskýho sklářského dělníka a
Šmíd Václav z čp. 27, syn Šmída Václava ze
Zásady a matky Růženy Šmídové z čp. 27.
Musím učinit opravu, že v tomto roce se
narodilo u nás 5 dítek, ne 3. Další dvě jsou:
Jindrová z čp. 39 a Tomeš Miloslav v čp.
24.
Zemřelo pak 9 osob (Jest to za jeden rok
trochu mnoho)
Jsou to následující:
Marie Šídová z čp. 23, družka Josefa
Rezléra zedníka, zemřela v Semilech
v nemocnici ve stáří kolem 40 let. Tamtéž
je také pochována.
26. 2. zemřela Hanšpachová Dáša z čp. 73,

dcera Bohuslava Hanšpacha ve stáří jednoho roku.
Dne 7. března zemřel Kurfiřt František z čp. 74 (byl z Jílového) ve stáří 37 let, po dvouletém manželství s Antonií
Adamičkovou zemřel v Jablonci v nemocnici a pochován jest v Jílovém.
Dne 29. března zemřela Karolína Bartoníčková z čp. 61 ve stáří 50 ti let na rakovinu
Dne 9. dubna zemřela Marie Novotná z čp. 9 ve stáří 50 let, zemřela na rakovinu.
Dne 27. dubna zemřela Šídová Zdenka z čp. 27 ve stáří 20 let. Příčina smrti, zánět mozkových blan.
Dne 26. října zemřela Božena Kodejšová z čp. 26, následkem stáří.
V září zemřel v sanatoriu na Pleši syn řídícího učitele Aloise Ludvíka, Miloš ve stáří 23 let. Zákeřná choroba
tuberkulóza skosila tak mladý život. Byl to velmi hodný hoch, dobrý kamarád a veliká účast na jeho pohřbu
svědčila o jeho oblibě. Jest to již čtvrté dítě, které ztrácí řídící učitel, vždy jsou na prahu života.
Dne 18. listopadu pak zemřel náš starosta Jaroslav Václavů z čp. 51, jak již napřed bylo napsáno.
PŘISTĚHOVALI SE
V tomto roce přistěhovali se do Loužnice, rodina Františka Vešpora do čp. 57 a rodina Zubara do čp. 50.
Po několik měsíců bydlel v Turbíně v čp. 56 František Buben, kterého pak v listopadu zatkli, jak již bylo v předu
podotknuto.
ODSTĚHOVALI SE
Z čp. 23 odstěhovala se rodina Vélova, z čp. 48 odstěhovala se rodina Čepelákova.
SŃATKY
V tomto roce bylo u nás 6 sňatků a to:
Jaroslav Bernt, truhlář ze Záduší a Emilií Pavlatovou z čp. 69.
Pavlata František (vdovec) z čp. 47
Tomeš Slavomil z čp. 24 (sklář) s Marií Pulíčkovou z čp. 16
Břetislava Čílová z čp. 41
Václav Šmíd ze Zásady s Růženou Šídovou z čp. 27
A Karnet Robert ze Zásady s Růženou Doležalovou t čp. 22
Foto: mládež z Loužnice

POVĚTRNOST
Rok 1936 byl rokem velmi mokrým. V měsíci lednu vůbec sněhu nebylo. Stále jen pršelo a při tom bylo dosti
teplo. Jaro bylo velmi špatné, zvláště měsíc duben byl velmi sychravý. Léto bylo velmi mokré, rovněž tak i
podzim. Sníh napadl začátkem prosince a zůstal již ležet.
ÚRODA
Úroda obilí byla průměrná, žita trpěla velmi poleháním, bramborů bylo letos málo a mnoho shnilých.
Píce bylo, dík dešťům, dosti. Ovoce bylo málo.
DEVALVACE KČ
V tomto roce naše vláda, byla nucena provést devalvaci naší měny, když předtím tak učinily státy: Francie, Itálie,
Holandsko a jiné. Následkem tohoto opatření stouply ceny u některých výrobků. Z poživatin byla to hlavně rýže,
která podražila.

Foto: pohled na Loužnici od fotbalového hřiště – Liškův háj

OBECNÍ SAMOSPRÁVA
V tomto roce končí funkční období 6 ti let obecního zastupitelstva, a proto vypsány byly na den 14. listopadu nové
volby.
Tyto měly se konati ve větším počtu obcí.
Pro kravály německých Henleinů vláda naší republiky volby odložila na pozdější dobu.
REVISE OBECNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V měsíci lednu provedena byla okresním úřadem revise hospodářství naší obce a výsledek této byl celkem
uspokojiví.
OBECNÍ DLUH
Na žádost naší obce země Česká (kuratorium pomocného fondu) převzala naší dluhovou službu, tj. placení úroků
a úmor z našeho obecního dluhu u místní Kampeličky.
ZAKNIHOVÁNÍ SILNICE
Na nátlak fondu bylo provedeno zaknihování horní odbočky silnice.
PŘIDĚLENÍ ZÁDUŠÍ
Z podnětu Těl. Jednoty Sokol v Loužnici byla podána žádost obci Držkovu, aby tato povolila přikastrovat jejich
hřiště na Záduší k naší obci. Této žádosti bylo konečně vyhověno, ale v náhradu musela obec Loužnice postoupiti
Držkovu část lesa a to parcely č. 710 a 711.

Foto: pohled na starou Sokolovnu a odbočku na Kostřavec

ROK 1937
STAVBA HŘBITOVNÍHO DOMKU
V několika schůzích obecního zastupitelstva jednáno bylo o
stavbě hřbitovního domku a též ve schůzi konané na paměť
našeho presidenta Osvoboditele dne 16. září usneseno konati
přípravy ke stavbě obecního domu, jenž by nesl jméno
presidenta Osvoboditele.
Bohužel, že zůstává jen u těch usneseních, neboť finanční
stránka nedovoluje tyto projekty uskutečnily.
V tomto roce postaveny na hřbitově opět tři rodinné hrobky
z prostředků obce, neb dříve postavené hrobky byly prodány.
OPRAVA PLOTU
U školní budovy opraven dřevěný plot a do hasičské zbrojnice
zavedeno elektrické světlo.
VOLBA M.Š.R.
V měsíci červenci obecní zastupitelé volí členy místní školní rady.
Byli zvoleni následující občané:
Josef Kurfiřt, Kubáček Vítězslav, Hnídek Kamil, Nosek Jan a jako
náhradníci jmenováni: Pavlata Bohumil, Polák Stanislav a Kodejš
Ladislav.

Foto: plány hřbitovního domku

DOMOVSKÉ PRÁVO
Domovské právo přiznáno bylo Marii Strnadové s dvěma dítky (vdova po kočím u V. Linky) dosud příslušné do obce
Příkré u Semil.
Dále Adolfu Herbe, s rodinou, narozen 1892, sklářskému dělníku ze Sněhova.
ROZDĚLENÍ OKRESU
V tomto roce oživla opět snaha o rozdělení
okresu železnobrodského a severní jeho část
přiděliti k okresu tanvaldskému. Naše obecní
zastupitelstvo projednalo tuto otázku a usneslo
se setrvati při okrese Semilském.
Daňová základna byla v tomto roce o něco nižší
roku předcházejícího.
G.P.O.
Jelikož nebezpečí války dosud u nás nepřestává
strašiti, jest loňského roku zřízená Civilní
protiletecká obrana, stále zdokonalována ve své
organizaci.
Několik nočních cvičení poplachu setkalo se
s úspěchem, dále bylo zakoupeno několik
protiplynových masek.
Sestry Samaritánského sboru navštěvovaly
příslušný kurz v Držkově.

ŠKOLA
Obecní přirážky vybírány ve výši roku loňského.
Počet žáků ve škole se zvýšil, tudíž zůstává nadále jednotřídka.
Učitel František Role z Libštátu odchází po prázdninách na nové působiště do Lhoty Komárové a na jeho místo
dosazena učitelka paní Anna Crhová.
V tomto roce byl vypsán konkurs na definitivní místo řídícího učitele zdejší školy. Žádosti bylo podáno celkem …
(kronika neuvádí počet)… a pravděpodobně jmenován bude řídícím učitel Pleskot Jaroslav z Vrátu.
Školník Petr Šourek přestěhoval se do zadní světnice, co bývala dříve knihovna, kabinet byl přemístěn do bývalé
první třídy a tento dán k dispozici školníkovi jako druhý byt.
Byly
zakoupeny
dvoje nová
kamna
(sporáky),
pro paní
učitelku a
školníka.
Vyučování
dělo se po
celý rok
normálně.

Nakažlivých nemocí nebylo, až na několik případů černého kašle.
Na vánoční nadílku věnovala obec Loužnice opět 400,- Kč. Místní politické organizace a odborové přispěly taktéž
určitým obnosem.
Foto: školní dítka s panem řídícím před školou v Loužnici

SOKOL
Tělocvičná jednota Sokol v Loužnici dovršila letošního roku 50 rok svého trvání.
V důsledku toho veškeré konání spolku mělo slavnostní ráz. Jako první věc, byl pořádán v lednu dne 16 tého
jubilejní Sokolský ples.
Na tomto účinkovala
vojenská hudba z iberce.
Při velké návštěvě ples se
vydařil
Sokolské hřiště na Záduší
bylo letošního roku skoro
dohotoveno.
Dne 4. července na tomto
hřišti konala se slavnost
na oslavu 50 ti letého
trvání „Sokola“. Slavnost
měla krásný průběh a
nádherný den (až moc
teplý) byl příčinou značné
návštěvy a tím i
finančního úspěchu.

divadla a večírky.

Foto: stará „Sokolovna“, divadelníci Loužnice

Kromě obvyklých zábav,
hrány v Sokolovně i

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Činnost ve sboru dobrovolných hasičů byla v tomto roce velmi čilá. Mladší členové zúčastňují se prostných cvičení
a mimo toho mají i hlavní účast u civilní protiletecké obraně.
Poněvadž letošního roku byla našemu sboru povolena od zemského ústředí subvence v částce …… (zde kronika
částku neuvádí) Kč s podmínkou, že této bude užito na zakoupení nové motorové stříkačky, bylo uvažováno jak
získati potřebný peníz na zakoupení této.
Byla požádána naše obec, aby tato se zaručila platiti potřebný úrok a úmor z výpůjčky. K tomuto účelu opatřené.
V této věci nebylo dosud k obecnímu zastupitelstvu učiněno žádné rozhodnutí, neboť veškeré podobné věci musí
býti schváleny nadřízenými úřady.
Dne 6. března zapálena opět u hřbitova Masarykova vatra. Déšť a zima byla příčinou malé účasti obyvatelstva.
SPORTOVNÍ SPOLEK
Sportovní spolek S.K.Loužnice v tomto roce ochabl ve své činnosti, ač je zájem o sport zvláště u starší mládeže
jest dosud veliký.
Na hřišti u „Liškova háje“ sehráno několik fotbalových zápasů, kterým přihlížela vždy malý počet diváků.
Svoji klubovou minulost mají opět u Studničků.
POLITICKÉ ORGANIZACE
Politické organizace jsoucí v naší obci, zahájily větší činnost před obecními volbami, byly pořádány důvěrné
schůze a sestavovány už kandidátky. Když pak volby byly odloženy, ustala i tato větší činnost.
POŠTA
Zdejší pošta
dle sdělení
vedoucích
úředníků má
značnou
prosperitu,
takže bude
asi aktivní.
Po čtyřleté
službě
odchází
vedoucí
úředník
Rudolf Novák
na nové
místo do
Zdechovic u
Pardubic. Na
jeho místo
přichází na
krátký čas
úředník,
který však
pro různé podvody na dřívějším svém působišti a snad i u nás páchané byl zatčen a jeho místo obsazeno úřednicí.
Foto: Starý konzum čp. 76 Kopal – Baron, zbořeno v roce cca 1997

ÚMRTÍ T.G.MASARYKA
V úterý dne 14. září
v časných ranních
hodinách zemřel
nejsvětlejší zjev našich
novodobých dějin,
nejvýznamnější osobnost
demokratické Evropy,
nejoddanější přítel a
opravdový otec svého lidu
osvícený president –
Osvoboditel
Tomáš G. Masaryk
Smutná tato zpráva došla
a způsobila u všech
občanů hluboký smutek.
Vždyť náš prostý lid choval
vždy k osobnosti svého
prvého presidenta pocity té

největší úcty a lásky.
Kolem 9 té hodiny dopoledne téhož dne rozvučel se náš zvonek, aby hlásal našemu lidu, že nežije už ten, kterého
měli jsme tak rádi.
Při tom mnoho našich očí
zaslzelo.
President Masaryk
zanechal nám všem,
celému československému
národu odkaz největší a
nejdražší – samostatný
československý stát, o
jehož existenci se zasloužil
měrou největší a který
dovedl také sám
vybudovat na jeden
z nejspořádanějších států
evropských.
Po celý týden byly vyvěšeny na veřejných budovách smuteční prapory. Předvečer pohřbu tj. v pondělí dne 20. září
zapálena byla hasičským sborem smuteční vatra na hrobce u Staré školy. Smuteční projev přednesl řídící učitel Al.
Ludvík.
Druhý den tj. v úterý dne 21. září byl v Praze konán pohřeb presidenta, tento den byl svátkem pro všechny
občany.
Korporace a občanstvo shromáždilo se u školy, kde před ozdobeným památníkem naslouchalo rozhlasovému
vysílání z Prahy.
Byly to opravdu dojemné chvíle.
Pro nás Masaryk nezemřel. V našich srdcích bude žít na věky.

PRŮMYSL V OBCI
S tím našim sklářstvím jest to, čím dál horší. Práce stále málo a ty mzdy také nebohé.
V květnu, když zdálo se, že bude více práce, zahájilo veškeré dělnictvo všech odvětví stávku. Tato měla klidný
průběh a byla dosti brzo zakončena. Většinou dělnictvo v té stávce dociluje zvýšení mezd.
Bohužel jak to už bývá u sklářství tradiční věcí, že po této stávce za zvýšení ceny nastal pokles objednávek a tím i
nedostatek práce.
A zase nastává v Jablonci od faktorů podbízení cen a doma pak tito hledí nastalou diferenci vyrovnati na mzdách
svých dělníků (ač na podobná jednání jsou zavedeny pokuty) a tak ta věc stále se opakuje.
Závod Vojtěcha Linky letošního roku pracoval jen omezeně, zvláště ku konci roku byl málo
zaměstnán.
Větší zaměstnanost od poloviny léta nastává v oboru pletení tašek z dřevěných kuliček.
Tato výroba soustřeďuje se u Františka Prokopa v domě čp. 53 a zaměstnává ponejvíce
mladá děvčata.
Dřevěné kuličky potřebné k výrobě těchto tašek (dámských) jsou ponejvíce kupovány od Schovánka z Jiřetína,
který také zakoupil kde jaký javor u nás i v okolí, z kteréhož dřeva jedině tyto kuličky se vyrábí.
Jakási životní úroveň našeho dělného lidu jest udržována podporami jednak dle Zemského systému a státní
stravovací akci, ač tato byla v tomto roce značně omezena.

Foto: dům čp. 53 – u Hujerů

POLITICKÁ SITUACE
Bylo by už opravdu potřebné, aby se tyto poměry v našem sklářství změnily, aby bylo více práce pro naše dělníky
a tím by
se zlepšil
celý život
v naší
dědině.
Politická
situace
v našem
státě
nedoznala
velkých
změn.
Němci,
respektive
strana

Heinlichova, činí stále starosti naší vládě. Jejich požadavky jsou stále větší a nalézají opory u Němců z Říše. Po
celý rok byla naše republika soustavně napadána říšskoněmeckým tiskem, který se snažil dokázati světu, že jsme
státem zbolševizovaným a že i případný ozbrojený zákrok proti nám byl by zcela oprávněn.
Bohudík, že tato propaganda sousedů nenašla patřičného souhlasu u většiny evropských národů. Ba právě
naopak poznali jsme, že Evropě velmi záleží, aby náš stát byl zachován.
Za této situace rozhodla se naše vláda doplniti výzbroj naší armády a opevniti naše hranice, což jest spojeno se
značným vydáním.
Následkem těchto vydání zvýšil se náš státní rozpočet na příští rok a tu bylo třeba hledati úhrady a odhlasováno
parlamentem zvýšení některých daní.
Mimo jiné nastává zvýšení daně z umělých tuků, daně z piva (10 h na 1 l), z gumy, z umělých sladidel, z hracích
karet a jiné. Toto břemeno uvalené na bedra našich občanů bude sice tíživé, ale v zájmu naší republiky a jejího
trvání třeba se s tím smířiti.
Občanská válka ve Španělsku po celý rok trvá a není dosud naděje, že bude ukončena. Kdo bude vítězem v tomto
bratrovražedném boji nedá se též uhádnouti.
Na východě Japonci opět zahájili výbojnou válku proti Číně a obsadili značnou část jejich území.
Celá mezinárodní situace jest krajně napjatá a byly v tomto roce okamžiky, kdy
vzplanutí války bylo takřka zázrakem zabráněno.
Doufejme, že snad zvítězí rozum u vedoucích politiků a my budeme uchráněny
každé války.
ROZVOJ OBCE
V tomto roce postavena v Loužnici jedna nová stavba. Na pozemku Anny Kopalové u
Sokolovny, manželé Ladislav a Marie Bartoníčkova (tato rozena Václavů) postavili
sobě rodinný domek, který dostal číslo popisné 88.
Foto:1 – průběh pohraničního opevnění podle studie generála Husárka z listopadu
1937, 2 - dům čp. 88

NAROZENÍ, ÚMRTÍ
V tomto roce narodili se v Loužnici dvě děti. Jest to Jónova Zdeňka, dcera kočího Vojtěcha Linky a Karnet Robert,
syn chalupníka z čp. 22.
Zemřelo a na místní hřbitov pochováno 5 osob z Loužnice a jedna
ze Záduší.
Dne 3. ledna měla pohřeb Anna Hníková, která zemřela po krátké
nemoci ve stáří 54 let.
25. května pochována ze Záduší Božena Ducháčková, zemřela
následkem stáří.
Dne 6. června pohřbena Anna Polmanová bydlela posledně též na
Záduší.
Dne 30. července zemřela (raněna mrtvicí) Barbora Blažková z čp.
64.
Dne 11. října po kratší nemoci (žlučníku) zemřel Václav Studnička,
hostinský z čp. 68 ve stáří 54 let. Jmenovaný koupil hostinec od
Josefe Šídy v roce 1928. Před tím byl hostinským v Tanvaldě. Pro
svoji dobrou povahu těšil se všeobecné oblibě.
Tak se nám pomalu ten náš hřbitov plní, že ani se nezdá.
SŇATKY
Sňatků bylo v tomto roce celkem tři, a sice Marie Daníčková z čp.
32 s Tomšem ze Zásady.
Marie Václavů z čp. 51 s Ladislavem Bartoníčkem z čp. 61
A Miluše Jindrová z čp. 34 s Kavalírem z Plavů.
ODSTĚHOVALI SE
Z Loužnice se odstěhovali v roce 1937 tři rodiny.
Nájemník z čp. 23 Bohuslav Kubáček s rodinou přesídlil zase na
Bratříkov, rovněž tak i jeho bratr Jaroslav s rodinou z čp. 7 přesídlil
na Bratříkov. Rodina Hudcova (hajného) z čp. 66 přesídlila do Huti.
K VOJENSKÉ SLUŽBĚ POVOLÁNI
K vojenské službě povolány: Emil Havel z čp. 77 k pěšímu pluku 22
v Jičíně, Miloslav Blažek z čp. 64 k praporu v Milovicích a Oldřich
sochor z čp. 66 k motorizovanému praporu v Benátkách.

Menší část polí byla taktéž rozprodána.
Foto: hostinec U Studničků, Liškův statek

PARCELACE č. 13 A 48
Na jaře majitel usedlosti č. 13 a 48 (Liškova statku) řídící učitel
Alois Ludvík, začal rozprodávati s pomocí parceláře Josefa
Machačného z Paky tento dosud zcelený a největší statek (výměra
46 ha).
Část lesa zakoupil J. Hýsek, pilař z Plavů a nejvíce lesa (Zahradku a
Kostřavec) koupil rovněž pilař ze Semil. Kostřavec téměř celý
v tomto roce byl vykácen a Zahrádka bude v příštím roce.

POVĚTRNOST
Zima byla dosti mírná, ale dlouhá.
V polích začalo se dělat teprve
v květnu.
Měsíc květen byl teplý a krásný.
Léto bylo více mokré, rovněž i
začátek podzimu.
V druhé polovici listopadu napadl
sníh a zůstal již ležet.
ÚRODA
Žita bylo letos málo, většina
následkem sněhu byla vypařená,
ovsa bylo dosti, rovněž tak i
brambor.
Píce taktéž bylo dosti.
Ovoce bylo hojnost, ale toto
v posledních letech bývá stále
více červivé,
Snůška medu v tomto roce byla
slabá.
U řídícího učitele Aloise Ludvíka
neznámý pachatel za jeho
nepřítomnosti vyraboval z úlu
všechen jeho med (asi 15 kg).

Foto: úly na „Táborku“, žně v Loužnici

ROK 1938

POLITICKÁ SITUACE
Tento rok bude poznamenán v dějinách našeho národa katastrofou, jakých bychom marně hledali v dějinách
národů cizích.
Naše tisíciletá hranice, kterou sama příroda vytvořila, na rozkaz evropských velmocí, byla porušena.
Byli jsme nuceni postoupiti značnou část našeho území ve prospěch sousedů Německa, Polska a Maďarska.
O naše území dělili se sousedé jako o roucho poutníka z bible.
Krátce vylíčení události, které předcházeli naší národní katastrofě.
Otázka sudetských Němců stává se hlavní starostí naší vlády již na počátku roku.
Když pak v měsíci březnu Hitler uskutečňuje svůj program, připojení Rakouska k říši Německé, tu naši Němci jdou
ve svých požadavcích dále a podávají naší vládě memorandum, ve kterém jejich požadavky mají shrnuto do 8
bodů a jsou známé pod názvem Karlovarské požadavky.
Zároveň s těmito požadavky začíná veřejný odboj našich Němců proti našemu státu.
KARLOVARSKÝ PROGRAM
Karlovarský program byl program
požadavků na československou
vládu, který vyhlásil Konrad Henlein
na sjezdu Sudetoněmecké strany v
Karlových Varech 24. dubna 1938.
Tomuto datu předcházelo připojení
Rakouska k Říši (13. března), které
vyvolalo opojné nadšení naprosté
většiny sudetských Němců. 28.
března se pak Hitler setkal s
Henleinem a domluvili se na dalším
postupu ohledně Československa.
„Wir müssen also immer so fordern, dass wir nicht zufriedengestellt werden können“, zněla jejich slova. „Musíme
tedy požadovat vždy tolik, abychom nemohli být nikdy uspokojeni.“ Bezprostřední události, které karlovarskému
sjezdu předcházely, pak byly Vůdcovy narozeniny (20. dubna) a 22. dubna začala německá armáda připravovat
Fall Grün, vojenské zničení Československa.
Program obsahoval osm bodů a vycházel z porady Henleina s Adolfem Hitlerem 28. března v Berlíně. Byl
naplněním staré snahy českých Němců rozdělit české země na českou a německou část.
Body programu
1. Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem.
2. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto
rovnoprávného postavení ve státě.
3. Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení.
4. Vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech
veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národnostní skupiny.
5. Ustavení zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená
sudetskými Němci.
6. Odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito
křivdami vznikly.
7. Uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní
zaměstnanci.
8. Plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.
Tyto požadavky československá vláda pod tlakem událostí 5. září 1938 v podstatě přijala, když předložila „Návrh o
postupu jednání ohledně úpravy národnostních otázek.“ S tímto souhlasil jak britský vyjednavač lord Runciman,
tak vyjednavači SdP. Avšak cílem Hitlera ani Henleina nebylo řešení sudetoněmecké národnostní otázky, ale
rozbití Československa a jeho úplné ovládnutí. Proto už za pouhé dva dny přišla ostravská provokace, poté
přerušení jednání ze strany Henleina a rozhlasový projev Hitlera, který vyprovokoval ozbrojený puč sudetských
Němců v Československu.
Zdroj: internet encyklopedie

21. KVĚTEN
Krize vyvrcholuje v době, kdy mají se konat v mnoha obcích obecní volby a dne 21. května docházejí k událostem
velké důležitosti a od této doby nastává rychlý spád událostí.
Noci z pátka na sobotu dne 21. května naše vláda, vzhledem k situaci v sousední říši činí nutná vojenská opatření
na našich hranicích a povolává 2 ročníky zálohy na vojenské mimořádné cvičení.
V naší obci, jelikož tudy probíhá hlavní silnice k hranicím, vyvolávají tato opatření značnou nervozitu občanstva,
které sleduje, v noční době, projíždějící vojenské transporty směrem k hranicím.
Jest mnoho poplašných zpráv, které
většinou k pravdě mají hodně daleko a tyto
zprávy zavdávají příčinu k vášnivým
debatám.
V této době C.P.O. (civilní protiletadlová
obrana) svolává všechny své členy do školy
a tito jsou povini večer před poplachem
držet poplachovou službu.
Stráž většinou zdržovala se na poště (ta
měla také pohotovost) a střídala se vždy
po dvou hodinách. Tato napjatá situace
trvá celkem 14 dní.
Po těchto událostech dostává se otázka
sudetských Němců na pole mezinárodní
politiky a Anglie pak chce dělati
prostředníka k urovnání sporu, což se jí
moc nedaří.
Jako pozorovatele posílá k nám jakéhosi
lorda Runcimanema (pozn. Red.
http://www.fronta.cz/dokument/lordrunciman-zprava-z-21-zari-1938) na
kterého budeme vždy s trpkostí
vzpomínati.
Až do září žije celá obec v jakémsi rozčilení.
Vojáci Druhé zálohy jsou povoláni chodit
dvakrát do týdne (k poslednu vždy jen
v sobotu) do Zásady na vojenská cvičení,
aby se obeznámili jak zacházeti s novými
zbraněmi.
Zprávy rozhlasu a zejména rozhlasu
ruského jsou pozorně sledovány.
Nepřátelská propaganda pracuje rozhlasem
i tiskem proti nám a snaží se nás co nejvíce
očerniti u našich spojenců, což se jim též podařilo, jak se později ukázalo.
Po sjezdu hákenkrajclerské strany v Norimberku kde Hitler ve své řeči ostře odsoudil a kritizoval poměry v našem
státě, nastává doba tak vážná, že každý občan jest si vědom, že přicházejí osudové chvíle. Bude válka, či
nebude…? Tj. otázka, která zaměstnává naši mysl. Ve středu dne 14. září jsou povoláni někteří vojíni, záložníci ku
svým plukům. Z naší obce jest povoláno celkem 11 záložníků.
Od této chvíle nastává opravdu dramatický spád událostí. Anglický ministerský předseda Chamberlain jede za
Hitlerem do Berchtesgadenu, za týden pak podruhé jede do Německa, kde v Bad Godesbergu podruhé jedná o
Československu. Naše vláda mezitím přistupuje na částečné podmínky Hitlera, ale ten naší vládě dává ultimátum
do 30. září, ve kterém se nám diktuje do této doby vykliditi vojensky Sudety a tyto postoupiti Německu. Podmínky
tyto vzbuzují v našem lidu velké rozčilení a na místo vlády Hodžovi nastupuje vláda generála Syrového. Za této
vlády pak v pátek v ½ 11 té hodiny večer rozhlasem nařizuje prezident republiky všeobecnou mobilizaci branné
moci do 40 let.
Foto: československý voják

MOBILISAZE
Jako úder hromu působí tato zpráva na naše obyvatelstvo. Silnice ve vsi rázem oživla hloučky debatujících
občanů. Nálada všech a zvlášť těch, kterých se mobilizační rozkaz netýká, jest velmi bojovná a tito by chtěli řezat
do toho jen řezat. Budiž zde poznamenáno, že tito lidé, kteří měli nejbojovnější náladu v této době, za týden, pak
když se zdálo, že válka je neodvratná, byli první, kteří odsud utíkali dále do nitra Čech ve strachu o své vzácné
životy. Takových hrdinů bylo v naší obci několik.
V sobotu ráno nastává odchod mobilizovaných. Většina použila příležitosti majitelů aut a těmito jsou odváženi do
Brodu.
Pisatel těchto řádků rukoval do Trenčína na Slovensko. Nálada mobilizovaných byla většinou nadšená pro hájení
našich hranic.
Současně s mobilizací záložníků, nařízena jest mobilizace koní a
automobilů.
Tato postihla jen Vojtěcha Linku a to musel odvésti oba dva koně
a nákladní auto.
V této době nastává pak hromadné stěhování českých rodin ze
zněmčeného území. Desítka nákladních aut projíždí naší vesnicí
denně s nábytkem. Všichni odjíždí dále do vnitra Čech. A nejsou
to jen Češi. Kteří opouští zněmčené území, jest mezi nimi i
mnoho Němců, kteří nesouhlasili s politikou Konráda Heinleina.
Následkem tohoto stěhování přibylo do naší obce mnoho
uprchlých rodin, které zaplnili, kde jakou prázdnou světnici.
Někteří uprchlíci byli ubytováni v Loužnici jen přechodně a byli to
ponejvíce rodiny sklářů zaměstnaných ve sklárně Ing. Strnada v Jablonci. Tito skláři se kolem vánoc odstěhovali
do Mnichova Hradiště, kde zmíněný Ing. Strnad zakoupil a znovu zřídil bývalou sklárnu Kopalovou.
Týden od 26 tého září do 2 října byl přímo
dramatický na události.
Na návrh Musoliniho odkládá Hitler svoji
mobilizaci o 24 hodin a přistupuje k jeho
návrhu na svolání „čtyř“ tj. scházejí se
v Mnichově představitelé čtyř států Anglie,
Francie, Italie a Německa čili A. Hitler, B.
Mussolini, N. Chamberlain a E. Daladier. A
tam se stalo, co bychom v dějinách národů
marně hledali. Zrazeni svým spojencem, tou
dvacet let šlechetnou Francií, byli jsme
uznáni co Kazimírové Evropy a nám
nadiktováno do 10. října podstoupiti
Německu určité části území.
Tamtéž byli stanoveny příští hranice naše
s Německem. Současně bylo nám nařízeno
vyhověti požadavkům dalších našich
sousedů Polska a Maďarska. V pádu
neuposlechnutí tohoto diktátu bylo nám pohrozeno společnou vojenskou akcí (všech 4 mocností) vůči nám. Vláda
naší republiky obdržela tato rozhodnutí a uvážila všecky okolnosti a po uvědomění naší úplné isolací podrobuje se
tomuto diktátu. To se stalo dne 30. září 1938 v pátek.
Tato osudná zpráva byla oznámena občanstvu rozhlasem odpoledne po 5-ti hodinách
Jak působila tato zvěst na nervy a duši našeho lidu, lze si představit.
Někdo nadával, jedni vládě, druhý Benešovi, ten opět agrárníkům, mnohým draly se slzy do očí, ale všem bylo
smutno a všichni byli si vědomi velké nespravedlnosti, která byla vůči nám spáchána.
Před tímto rozhodujícím dnem tj. ve čtvrtek ráno od 3 hodin do 6-ti ráno procházelo naší obcí směrem k hranicím
vojsko, většinou pěchota.
Foto: nákladní automobil pod Loužnicí, setkání „Čtyř“

ROK 1938

V pondělí dne 26 září počala vojenská evakuace z německého území. Od
hranic vracející se vojsko ubytovalo se v naší obci v počtu 800 mužů. Byli
to příslušníci 3. horského pluku z Popradu, ponejvíce Slováci.
Byli ubytováni ve škole, v sokolovně a po některých stodolách.
Ve čtvrtek pak večer odešli do Brodu, kde vagόnýrovali.
Občanstvo naše chovalo se k vojsku pohostinně, takže odnášeli si od nás
vědomí, že Češi nejsou národem tak zlým, jak jim na Slovensku různí lidé
líčili.
Evakuace zněmčeného území byla provedena v pěti etapách a skončena
byla dne 10. října.
Jelikož Jablonecký okres byl celý přidělen k Německu, stala se hranice
našeho katastru s tímto okresem, hranicí říšskou.
Tato hranice začíná od bratříkovské silnice a běží Kostřavcem nahoru,
odtud podél „Končin“, jde až na okraj Huti (k Hančovem) a tam dům čp.
83 postavený Valtrem z Huti (posledním majitelem jest Schnalzbauer
z Huti) byl na žádost majitele přidělen k říši Německé. Tak bylo
rozhodnuto dne 22. prosince. Jest to jediná část Loužnického katastru jež
ztrácíme ve prospěch sousedů. Hranice označeny jsou provizorně kůlky,
které jsou obarveny na hoře červenou barvou. Tyto kůly si dodali a
zaráželi sami Němci. Na jaře mají tyto kůly vyměnit za hraniční sloupy
kamenné. Od Hančů běží hranice nahoru podél lesa až k hostinci Pavlatově, kde končí také katastr obce Loužnice.
Z počátku obsazeny byly hranice vojskem, policií, četnictvem a finanční stráží. Na druhé straně německé pak jsou
říšští vojáci a ordnéři s finančníky. Později vojsko a policie jest odvolána a zůstali na hranici pouze finanční stráž a
četnictvo.
Silnice z Loužnice i Bratříkova k Huti, rovněž i silnice od Huti k Zásadě jsou pro veškeré provozy uzavřeny a jen
ponechány pro pěší přechod.
Konečně v měsíci listopadu přicházejí k nejbolestnější době pro náš kraj, neboť jsou zabrány ryze České obce:
Velké Hamry I. i II., Zbytky, část katastru Zásady, Plavy, Haratice, Olešnice atd.
Tímto rozhodnutím posunuta hranice od Tanvaldu po Držkov. V Držkově zřízen jest celní úřad, neboť po této
silnici (k Plavům) možno provoz i autem projížděti do Sudet, jak se u nás počalo všeobecně říkat zabranému či
odstoupenému území.

Foto: hranice, mapa Sudet

Stojí k zaznamenání věc, která se udála, když říšskoněmecké vojsko zabíralo Jablonec.
Bylo to v sobotu dne 8. října odpoledne, rozezvučely se všechny sirény a zvony všech obcí na Jablonecku, do toho
bylo slyšet hukot mnoha aeroplánů, zkrátka byl to velký hluk a to vše bylo uchystáno pro větší slávu a přivítání
německého vojska.
Když bylo vše v nejlepším, přitáhly od západu černé mraky a strhla se veliká bouře s vichřicí, která se mísila do té
velké slávy a střelby, takže to byl jediný hukot.
Po ztrátě území nastává v Českém národě jakési obrodné hnutí, lid přichází k poznání, jak velice nám škodila naše
roztříštěnost a ta spousta politických stran, V důsledku toho někteří představitelé starých politických stran za
vedení republikánské předsedy Rud. Berana zakládají novou stranu „Národní jednota“. Jako druhá strana založena
jest „Strana práce“. V naší obci založena jest strana Národní jednoty. Do konce roku přihlásilo se asi 70 členů.
Do naší obce přistěhovali se následující uprchlíci: Frant. Vaterova do čp. 48, Štěpán Muzika (svobodný Ukrajinec)
do čp. 77, Rudolf Kulštejn s rodino a 4 dítky z Polubného do čp. 68, Rudolf Brož četnický penzista z Trutnova do
čp. 77, František Klazar s rodinou a 3 dítky z Dalešic do čp. 23, Josef Jíra s rodinou a 2 dítky z Maršovic do čp. 44,
Boh. Belda s rodinou a 2 dítky ze Smržovky do čp. 12, Josef Fejfar, holič z Jablonce do čp. 56, Josef Kulštejn
z Jablonce do čp. 28, Oldřich Bulíř, šofér z Liberce do čp. 74, Josef Jebavý sklář ze Smržovky do čp. 74, Emilie
Ducháčová dělnice z Velkých Hamrů do čp. 31, Ant. Verner vzorkař z Horního Růžodolu do čp. 74, František
Sochor dělník z Velkých Hamrů do čp. 31, Josef a Anna Mužíčková ze Zbytků do čp. 40, Jáchym Schovánek
z Velkých Hamrů do čp. 40, Jáchym Kopal se ženou ze Smržovky do čp. 57, Viktor Kraus s rodinou z Pulečného do
čp. 33, rodina Hormanová z Křižlic u Jilemnice do čp. 86, Zdeněk Patrman z Velkých Hamrů do čp. 34, Hynek
Morávek ze Smržovky do čp. 31, František Studnička z Velkých Hamrů do čp. 12, Boh. Patočka s rodinou do čp.
73, Josef Vobicka s rodinou ze Smržovky do čp. 56.
Mimo těchto rodin, přistěhovalo se sem několik rodin sklářů od firmy Ing. Strnada z Jablonce, kteří ale před
Vánocemi se zase vystěhovali do Mnichova Hradiště.
Většina uprchlíků dostávala od státu podporu na výživu, která činila až 100 Kč na jednu rodinu.
Foto: 8.10.1938 Jablonec nad Nisou

PRŮMYSL
Následkem zmíněných událostí bylo naše sklářství stále v úpadku a po zářiových událostech, kdy ztratili jsme
spojení s Jabloncem, byla veškerá práce u nás zastavena. Značná část židovských exportérů se vystěhovala
z Jablonce a usadila se v Turnově a v Brodě. Ku konci roku přišly nové objednávky a tak pomalu se práce ve skle
začala hýbat.
Uprchlík Vobicka ze Smržovky koupil od řídícího Ludvíka, brusírnu čp. 56 tak zvanou Turbínu a zřizuje zde výrobu
krystalerie. Vyrobené zboží jest dodáváno ponejvíce do Turnova a Brodu, menší část jsou hlavně kroužky
vyváženy do Jablonce.
Tito dodavatelé do Sudet mají ale značné potíže s penězi neboť výplata za dodané zboží děje se jen
prostřednictvím národní banky a to vždy trvá značně dlouhou dobu.
Pro nezaměstnané dělníky zřídila vláda pracovní útvary. Tyto útvary zřízeny jsou v různých částech republiky a
řízeny jsou vojáky.
Většina mladších dělníků z naší obce hlásivších se o podporu bylo posláno do těchto táborů. Po krátké době se
vrátili domů, neboť každý dělník nalezl zaměstnání zase u svého oboru. Dělníci jsoucí v těchto táborech mají
denně 3 Kč a 40 h, stravu, ubytování a šatstvo, kromě toho ženatí dělníci pak mají nárok na podporu na člena
rodiny a 3,40 Kč.
Foto: čp. 56 - Turbína

OBECNÍ VOLBY
V tomto roce provedeny byly i v naší obci obecní volby, které se konaly dne 29. května ve škole. Vzhledem
k napjaté situaci politické byla snaha různých občanů, aby se politické strany dohodly a volby nemusely se
provádět. Bohužel, že se tak nestalo, neboť požadavky na počet mandátů některé strany byly příliš velké. Byly
postaveny celkem 3 kandidátky a to: národně socialistická, národního sjednocení a živnostenská. Se živnostníky
se spojili republikáni.
Při volbách obdrželi národní socialisti 104 a 5 mandátů. Zvoleni jsou: Ludvík Al. Třídní učitel, Vágner Frant., Kurfiřt
Oldřich, Kubáček Vítězslav a Vít Bohuslav.
Národní sjednocení obdrželo 83 a 4 mandáty, zvoleni jsou: Linka Miloslav st., Vojtěch Linka, Adamička Frant. a
Hnídek Kamil.
Strana živnostenská dostala 62 hlasů a 3 mandáty, zvoleni jsou: Tom Frant., Pavlata Frant., a Hnyk Bohumil.
Starostou obce zvolen pak Vágner František a místostarostou Tom František.
SOKOL
V tomto roce veškerá
činnost v Sokole
směřovala jen
k přípravám na
sokolský slet v Praze,
který byl pořádán se
dně 3-6. června, totiž
v tyto dny vyvrcholili
slavnosti sletové.
Z naší obce zúčastnilo
se velké množství
občanstva tohoto
sletu.

Vítovým Slávek.
Zemřeli pak 2 osoby. Jaroslav Meisner, řezník z čp. 79 a František Pala z čp. 45.
POVĚTRNOST
Rok 1938 byl převážně mokrý. V době žní bylo několik dnů abnormálně teplých.
Úroda v tomto roce byla průměrná, jen bramborů bylo málo.
STAVBY
V roce 1938 postaven v Loužnici dům čp. 89, patřící manželům Kramářovým.
Foto: Sokolové Loužnice pan Prokop a pan Pavlata

NAROZENÍ, ÚMRTÍ
V tomto roce narodili
se v Loužnici 3 dítky.
V čísle 1 Jiří Hnídek,
v čp. 9 dcera
manželům
Kavalírovým a v čísle
35 syn manželům

ROK 1939

POLITICKÁ SITUACE
Tento rok jest až příliš bohatý na významné události dotýkající se občanů naší obce. Pomalu začali se obyvatelé
uklidňovat z osudů roku
1938 a nastává nová práce
za změněných poměrů,
všeobecně se říkalo:
„Budujeme Druhou
Republiku“. V čele vlády byl
Beran a na jeho popud
tvoří se u nás Dvě strany:
Národní jednota a Strana
práce. Staré politické
strany většinou likvidovali a
strana komunistická byla
pak úředně rozpuštěna.
V naší obci zahájila činnost
Národní jednota, neboť
stávající u nás strany
většinou přistoupily k této
straně. Občanstvo však
valné chuti k přistupování
k nějaké politické straně
nejevilo, neboť každý měl
té politiky až po uši. Nařízeno do školy umístiti zase kříž s Kristem, který byl po státním převratě ze škol
odstraněn.
Poněvadž přibylo nám
velmi mnoho úředníků,
učitelů, profesorů atd (ze
Slovenska a Sudet), vláda
činí nutná opatření,
propouští vdané ženy z
úřadů a snižuje věkovou
hranici penze.
Pro nezaměstnané dělníky
jsou zřízeny pracovní
tábory a slibováno, že pro
ty méně poslušné budou
zřízeny tzv. kárné tábory.
Průmysl sklářský v naší
obci začal se pomalu
rozvíjet.
Někteří faktoři začali
dodávat své výrobky do
Brodu a do Turnova, mnozí
pak navázali opět spojení s Jabloncem, ovšem tito měli určité potíže jak s přivážením zboží přes hranice tak i
s placením za něho.
Zábavy a plesy pořádány jak jiná léta, ba zdá se, že jiných starostí určitě lidé nemají.
Sokolský ples pořádán s velkou pompou, ovšem vojenská hudba nechyběla. Tak se žilo až do března.
Dne 14. března rozhlas hlásí v dopoledních hodinách že, Slovensko přestává býti součástí Československa a
prohlašuje se za samostatný stát.
Foto: Železný Brod

ZŘÍZENÍ PROTEKTORÁTU
Dne 15 března 1939 ráno, náš rozhlas z Prahy hlásí, že říšská armáda německá obsazuje Čechy a Moravu a aby
všude byl zachován naprostý klid.
Tato zpráva působí na naše občanstvo různým dojmem. Klid porušen nebyl, pouze v obchodech nastává velká
sháňka po zboží, v prvé řadě jsou to potraviny, pak obuv a textil, který jde na odbyt. Tato nakupovací horečka
pak trvá až do podzimu až do zavedení lístků.
Bohužel, že nakupovat mohl jen ten, kdo měl peníze (na dluh se neprodávalo) dělná třída zásob si udělat
nemohla, ba nemohla si ani koupit, co nutně potřebovala.
V měsíci říjnu pak zavedeny byly lístky na potraviny. Lístky tyto jsou dvojjazyčné a mají objednací ústřižky a pak
jednotlivé ústřižky na určité množství potraviny, které obchodník při odběru odstřihuje.
Ku konci roku zavedeny pak i lístky na látky. Tyto lístky mají taktéž ústřižky, čili jak se říká body a na každou
kupující věc, ať jest to košile, kapesník či celý oblek, obchodník oddělí si určitý počet bodů. Kolik bodů na tu
kterou věc propadá, jest na tomto lístku napsáno.
KRONIKA ODVEDENA
Psal se rok 1940. Za strašné války, kdy přišlo nařízení od okresního úřadu v Semilech, aby všechny obecní kroniky
byly okamžitě odevzdány k tamnímu úřadu (snad měly sloužit okupantům k pátrání po podezřelých lidech)
Tak i tato kronika byla odevzdána a po celou válku byla snad uložena s ostatními na zemském archivu v Praze.
Vrácena byla po osvobození v roce 1945.

Foto: přídělové lístky na maso

VÁLKA
Dne 1. září 1939 začala Druhá světová válka. Tato válka byla nejstrašnější ze všech dosud vedených válek.
Nebudu tu líčit její průběh, neb od toho jsou dějiny, ale zmíním se jen o událostech dotýkajících se naší obce.
Když 1. ho září t. r. válka začala, přijelo odpoledne do obce nákladní auto, kryté a osobní s německou policií a
hledali starostu Sokola.
GESTAPO
Tehdy jím byl Linka Miloslav z čp. 63. Dotyčný však nebyl doma a tím ušel zatčení, neb v okolí zatkli velmi mnoho
sokolských a politických (hlavně ze strany národně socialistické) osobnosti.
To bylo asi tak první seznámení naše s německým Gestapem, jak se zkrátka jmenovala německá tajná policie.
Potom však během války přijíždělo, aneb jen projíždělo naší obcí častěji a vždy jeho objevení se v obci působilo
na nás všechny deprimujícím dojmem, neb jeden každý v duchu se tázal: „Pro koho zase přijeli?“
VLAJKA
Dne 20. dubna t. r. byl den narozenin Adolfa Hitlera, byly to jeho 50. narozeniny. Tento den byl prohlášen jako
den sváteční. Četníci chodili po dílnách se přesvědčovat, zda se opravdu nepracuje. Ráno poprvé objevila se na
zdejším poštovním úřadě protektorátní vlajka a vedle ní ta nenáviděná vlajka s hákovým křížem. Od té doby byla
tato vlajka častým hostem naší pošty a školy. Naposled byla vztyčena v měsíci dubnu roku 1945, kdy bylo
oznámeno světu, že Hitler zemřel –či-padl-při hájení Berlína, ale to už byla vytažena jen do půl žerdě na znamení
smutku a naší radosti neb za málo jen dní byl konec války
Když v červnu v roce 1940 kapitulovala Francie, bylo tehdy nařízeno, po 14 dní vyvěsit vlajky. Kdo tak neučiní, že
bude potrestán. A teď nastal shon, každý se snažil nějakou tu vlajku opatřit. V obchodech však žádných vlajek
nebylo a tak na konec se to obešlo jen s těmi několika vlajkami, co se přešili ze starých praporů.
DĚLNÍCI V ŘÍŠI
Už v roce 1939 začalo se s najímáním našich dělníků do Německa na práci. Z naší obce
několik dělníků dalo se dobrovolně najmout a odjeli do Německa. U nás bylo málo
práce a pak špatně placená. Ku příkladu zde dělník na stavbě silnice měl plat 2,80 K ā 1
hod, kdežto v Říši dostal až 8 ba i 10 K za tutéž práci.
Tito dělníci posílali značné sumy peněz svým rodinám, a když pak přijeli na dovolenou
tu si mohli v hospodách dovoliti (a také i dovolili). A to bylo příčinou, že se stále hlásili
nový a nový dělníci na práci. Tak tomu bylo ještě začátkem roku 1940. Poněvadž, ale
válka přináší různá nebezpečenství bylo těchto dobrovolníků stále méně a na druhé
straně pak dělníků bylo potřebí stále více.
A tu v červenci roku 1940 bylo přikročeno k nuceným odvodům dělníků. Nejprve to
postihlo stavební dělníky a pak následovali všichni ostatní. Zprostředkovatelka práce
byla povýšena na Úřad práce, či jak se mu krátce říkalo „Pracák“.
Tento úřad stal se vedle Gestapa nejobávanějším a také nejnenáviděnějším úřadem u
našich lidí. Každý žák vycházející školu už podléhal pracáku a tato povinnost trvala do
65 let u mužů a do 50 ti let u žen.
Naši lidé z obce pracovali v Braunschweigu, Hannoveru, Brandenburgu v Seftenbergu
v briketárně v Drážďanech, v Tanvaldě, Smržovce, Jablonci, Hrádku nad Nisou, v Mostě
a v mnoha jiných městech Německa.
Budiž tu však řečeno ke cti našich občanů, že většina z nich včas dovedla se z Německa
„ulejt“ ať cestou legální či nelegální. Kdo prostě utekl, ten pak nebyl si doma jist ani hodinu, že pro něho přijde
Gestapo. Nejvíce starostí jim pracáku nadělal v tomhle Josef Daníček z čp. 31.
Ten, když už bylo nejhůře a zdálo se, že do Mostu, kam byl komandován na práci, musí nastoupiti, tak si usekl
malíček u ruky a šel do nemocnice místo do Mostu.
V roce 1944, když mladší učitelé byli totálně odvedeni a rukovali do Jičína, tu Ladislav Novotný syn řezníka
Bohumila Novotného z čp. 79 spolu s učitelem Motejlkem ze Zásady z transportu utekli a až do konce války se
ukrývali a byli nezvěstní. Dost málo se našlo takových odvážlivců z řad učitelů.
Foto: Železný Brod

PŘÍPAD OLDŘICH ČÍLA
Sklářský dělník Oldřich Číla z čp. 23 pracoval na Smržovce u nějakého Holmana, který ho pro nějakou maličkost
předal arbainauntu jak Němci říkali a pak byl přeložen do Jablonce na práci. Tam když asi 3x se nedostavil do
práce vedoucí firmy Meisner předal Oldu gestapu a to ihned zatklo a odvezlo do koncentračního tábora ve
Slezsku, kde byl během 1 měsíce umučen.
Pro neuposlechnutí k nastoupení do práce byli dány do kárného tábora Josef Kopal z čp. 54 a František Klazar
z čp. 9.
Tyto kárné tábory byly zřízeny pro neposlušné dělníky.
PŘÍPAD JINDRY PAVLATY
V roce 1941 přišla do naší obce zpráva, že byl odsouzen k smrti náš příslušník Jindřich Pavlata, který měl v Hradci
Králové obchod s látkami. Německý lidový soud v Praze, který ho odsoudil, kladl mu za vinu, že zašantročil velké
množství bodů na látky. V roce 1942 byl dotyčný v Drážďanech popraven.
Mimo těchto dvou byl umučen v koncentračním táboře v Polsku Josef Bouček z čp. 30. Jmenovaný v poslední
době žil mimo obec.
HEIDRICH
Dne 28. září 1941 byl jmenován generál
Heydrich protektorem v Praze a zároveň byla
zahájena doba poprav a hrůzy v Čechách.
Zároveň bylo vyhlášeno stanné právo (až do 19.
ledna 1942). Byla to strašná doba pro náš lid, za
každou maličkost hrozil hned trest smrti. Rádio i
noviny neustále vyzývaly občanstvo, aby udávali
každou věc, která se příčí nařízením. Budiž tu
poznamenáno ke cti našich občanů z Loužnice,
že až na 2 případy zachovalo se velmi vzorně.
Neudávali svých spoluobčanů. V sousedních
obcích bylo tam mnohem hůře. Když pak 27.
května 1942 byl spáchán na Heydricha atentát a
ten po týdnu zemřel, nastala pro nás nejhorší
doba. V den atentátu vyhlášeno stanné právo.
Němci se mstili ne nevinných lidech. Po celý
červen a dlouho po tom každý den byli
hromadně popravováni muži a ženy a namátkou
vybráni učenci, spisovatelé, umělci, učitelé,
dělníci z měst i vesnic. V obci Lidice u Kladna
byli vyvražděni všichni muži, ženy a děti
odvlečeny a obce srovnána se zemí.
Tehda se zdálo, že nastal konec Českého
národa.
Byly to tehdy strašné chvíle, kdy každého dne nám rádio hlásilo dlouhou řadu jmen, kteří byli popravení a
nakonec vždy znělo „A dalších 200 (či více, méně) bylo popraveno“. Jako důvod vždy se udával, že schvalovali
atentát na Heydricha.
RÁDIO
Poslouchání ciziny v rádiu bylo zakázáno a trestalo se až smrtí. Proto však každý, kdo mohl, toto poslouchal. To
se říkalo: „Vlastiboř hlásila to a to“ a každý už věděl, že to hlásil Londýn. Moskvě se říkalo „Kroměříž“.
V roce 1943 byli vyzváni četnictvem občané František Prokop z čp. 53, Bohumil Hnyk z čp. 25 a Josef Pavlata
z čp. 65, aby každý spakoval svoje rádio a dostavil se do Jičína na Gestapo. Tam jim bylo řečeno, že poslouchají
cizí stanice a rádia jim byla zabavena. Prokop i Pavlata měli aparáty velmi drahé, Hnyk však měl aparát špatný a
tak po domluvě tam dal to druhé rádio nové, bylo mu vráceno.
Prostě tak se to dělalo. Němci potřebovali přijímače pro vojsko a tím způsobem si je dovedli opatřit. A takový
volaný na Gestapo, byl rád, že to dopadlo tak, že nebyl tam zavřen.
Foto: Železný Brod

MĚNA 1:10
Jakmile Němci okupovali naše
země byla ihned upravena naše
měna v poměru 1:10. Za krátký
čas jsme měli u nás více peněz
německých než našich. Naše
staré československé peníze
byly během války všechny
vyměněny za nové tj.
protektorátní.
V prvních letech války každý
náš občan se strachem
přicházel k obecní tabuli, neboť
na této velmi často objevovaly
se červené vyhlášky, napřed v
německé řeči, pak české, že
tam a tam pro to a to bylo
popraveno tolik a tolik osob. V poslední době když nastali neúspěchy na frontách objevovali se často plakáty,
které nás strašili s bolševismem. To však nás nestrašilo. Naopak.
NÁLETY
V roce 1943 poprvé bylo u nás
slyšet dunění a cítit jak se země
chvěje při dopadu
angloamerických na německá
města. Několikrát třeba za noc,
potom i ve dne rozezněly se
sirény v Sudetech a my
poslouchaje těmto zvukům,
těšili se z toho a říkali si: „Bože
jen houšť“!
V létě v roce 1944 viděli jsme
poprvé celé svazy amerických
bombandérů, jak letí
v pravidelných formacích ve
veliké výši směrem od západu
k východu.
Dívali jsme se na ně v němém úžasu a v duchu jsme jim i záviděli jejich volnost. Ke konci války však bylo
započato i bombardování našich českých měst a tu však chvěli jsme se s obavou o osud našich lidí.
Dne 25. března 1945 na květnou neděli byl podniknut nálet na Prahu. Tenkráte když jsme naslouchali dunění a
rádio nám hlásilo, že to platí Praze, bylo nám divně u srdce.

ŠKOLA
Jak na úřadech, tak i ve škole byla zaváděna němčina. Dokonce i žáci v první třídě měli němčinu povinnou. Učení
ve škole bylo vlastně jen prznění vědy. Dějepisu se neučilo vůbec a zeměpisu jen o Velkoněmecké Říši a jen samá
němčina a zase němčina.
Hlavní zřetel byl brán na sběr různých věcí, papíru, hadrů, kostí, barevných kovů, léčivých byli apd.
Každé dítě bylo povinno odvésti měsíčně tolik a tolik (na váhu) odpadku. Zásada platila tu, Vem kde vem! Ale
sběr musíš přinést.
Budiž tu zaznamenáno, že náš učitel Emil Pleskot, který po celou válku na naší škole působil, byl v těchto věcech
velmi shovívavý. V poslední době ani němčinu ve škole nevyučoval.
V roce 1942 byla v Loužnici zrušena druhá třída a od té doby jest zde jednotřídka.
Jako učitelé působili tu posledně Arnošt Rubeš, Vladimír Nosek a Jan Brodecký.
Řídící učitel Emil Pleskot učil na zdejší škole až do 3. května 1945. Potom jako nadporučík naší armády zúčastnil
se odboje a byl též posádkovým velitelem Jablonce nN. Nyní působí na škole ve Mšeně u Jablonce.
SOKOL
V roce 1940 byla jednota Sokol
úředně rozpuštěna a majetek byl
zabaven. Když pak bylo utvořeno
Moravcovo Kuratorium byly
sokolovny propůjčeny tomuto
spolku. Všechny nadpisy a znaky na
sokolovnách musely zmizet.
Tak i u nás nadpis na Sokolovně
„Paže tuž- vlasti služ“ a uvnitř nad
jevištěm veliký znak sokola musel
být odstraněn.
Veškeré ubrusy, záclony, divadelní
kroje, prapory musely se odevzdat.
Správcem nad zabaveným
majetkem byl jmenován Bernt
Mnislav ze Záduší. Veškeré zábavy
byly od roku 1942 zakázány, takže
mládež velice toužila po tanci. Z nedostatku jiné zábavy chodili lidé do biografu, tyto byly vždy přeplněné. Napřed
se hrál vždy týdeník z bojiště, odkud Němci vyhrávali tak trval až 1 hodinu, pak byl stále kratší. Kvalita hraných
filmů nebyla valná, dvě třetiny filmu bylo německých.
HASIČSKÝ SBOR
Hasičský sbor za války doznal velké změny. Byla to jediná korporace,
která nebyla rozpuštěna, ale musela se podřídit diktátu. V roce 1941
bylo nařízeno obcím převzít veškerý majetek hasičského sboru do
vlastnictví obce, ale také obce musely veškeré finanční závazky
hasičského sboru plniti.
Funkce starosty či předsedy sboru byla zrušena a veškerá
odpovědnost přešla na velitele. Jeho pravomoc byla značná.
Od roku 1942 byl velitelem Josef Číla z čp. 41. V roce 1939 byla
uskutečněna koupě motorové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého
Mýta za 22.000 K. Největší zásluhu na uskutečnění tohoto dávného
přání všech členů má zemřelý jednatel a obětavý pracovník František
Tom, truhlář z čp. 71.
Bohužel s dodanou stříkačkou bylo dodáno jen 60 m hadice a přes
veškeré urgence více nebylo možno získati. Za celou dobu války
nebylo ani jediného požáru v obci ani v blízkém okolí.
Foto: Sokolovna Loužnice, hasičské stříkačky – vystaveny 21. 6. 1986 ke 100 výročí založení SDH Loužnice

VÁLEČNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Výdej potravin a vůbec všeho (obuv, textilie, nádobí, železo atd.) bylo vázáno na lístky. Lístky na potraviny
vydávali se na obecním úřadě, vždy jednou na 4 neděle. Příděly začátkem války byly dostatečné, avšak když válka
se prodlužovala, příděly se krátily. Chléb během války byl velice špatná, zvláště jednu dobu 1943 byl tak špatný,
že opravdu nebyl k jídlu. To co chybělo na přídělech muselo se sehnat na černo, aneb jak se říkalo – pod rukou.
Byly to zase ty výpravy do kraje, kde se sháněla mouka, máslo, vejce, maso atd.
Cena takového zboží byla však vysoká. Ku příkladu 1 kg mouky stál 20 K – 120 K, máslo 500 – 1500 K, vejce 5 25 K, vepřové maso až 800 korun, jedna vykrmená husa 10.000 K. Tyto ceny se skutečně platily. Kontroly jak na
černý obchod, tak na ceny byly velmi přísné, teď to bylo horší jak za světové války, tehdy chytili-li někoho, že
veze něco na černo, tak mu to prostě vzali a to končilo. Nyní však, když někoho chytili, nejen že mu to vzali ale,
ale předem chtěli vědět, od koho to koupil a pak-li takový to prozradil byl dotyčný prodávající velmi potrestán by
často to skončilo na šibenici. Ovšem, že i ten dopadený neušel velkému trestu. Nu ale přes to se šmelilo dál. Toto
slovo – šmeliti – šmelinář- šmelina – jsou nová slova označující černý obchod. Za světové války to byl – keťas.
Rolníci byli nuceni povinně dodávati obilí, maso, mléko, vejce.
Podle výměry byl každému určen koeficient, co má dodati za rok. Ze slepice se odvádělo 60 a pak 65 vajec ročně.
Kdo nemohl, aneb nechtěl splniti koeficient tomu byla dána pokuta. Za nesplnění 1 kg masa 10 K, za 1 vejce také
10 K.
KONTROLY
Na obilí chodila kontrola po domech, jedenkrát dokonce za asistence německého četníka. Musím však
poznamenat, že ten Němec byl mnohem lepší než naši lidi z okresního úřadu v Turnově, kteří pod vedením
komisaře Peroutky kontroly prováděly.
V celku musíme si přiznat, že celá naše organizace tohoto hospodářství byla velice důmyslně řízená a snad i
účelná neboť toto řízené hospodářství bylo převzato i v naší republice.
Po obchodech a živnostech chodili kontroloři od cenového úřadu a tito za každou maličkost napařili pokutu.
Nebylo snad obchodníka, živnostníka, aby neplatil pokutu. Tentokrát nebylo válečných půjček, byly pokuty. A
snad to vyneslo více!
HLÍDKY
Po dobu války, vždy když se něco šustlo, neb někdo Němcům utekl, pak ve žních byly nařízeny hlídky sestávající
z občanů od 18 – 65 let. Bývaly dvoučlenné, tříčlenné ba i osmičlenné. Strážnice byla zřízena nejprve v hasičské
boudě, později v trafice p. Hofmanové u Linkova hostince. V poslední době měli tyto hlídky za úkol sledovati
nepřátelská letadla, aby nevysadily zde parašutisty. Dále měly na starosti kontrolu zatemnění.

Foto: pohled na Loužnici přes Kostřavec od Bratříkova

ZATEMNĚNÍ
Zatemnění, to byla také velká svízel pro naše občanstvo za války. Mnoho pokut bylo zaplaceno za nedostatečné
zatemnění. Pokuty dávali naši četníci a obzvlášť v tom smutně proslul sl. Strážmistr Drahoňovský ze stanice
Bratříkovské.
NÁRODNÍ
SOURUČENSTVÍ
V této době nesvobody na
popud protektorátní vlády
byla utvořena jediná politická
strana tj. Národní
souručenství. Členství u této
strany bylo jakési povinné,
kdo by býval nechtěl
přistoupiti za člena, ten byl
považován za zrádce národa.
Vedoucím této organizace u
nás byl řídící učitel Pleskot
Emil. Celá činnost omezovala
se jen na vybírání příspěvku
a ještě i toto bylo dosti
obtížné.
SPRÁVNÍ KOMISE
V roce 1943 na rozkaz okresního hejtmana Schiepka (Němce) z Turnova (za války byl Železnobrodský okres
k Turnovu) bylo obecní zastupitelstvo naší obce rozpuštěno a na místo tohoto jmenovaná správní komise.
Sestávala se z těchto občanů. Předseda byl Ing. Josef Linka z čp. 63, místopředseda Josef Vobicka čp. 56,
Ladislav Bartoníček, Slavomil Tomeš z čp. 24, Novotný Josef z čp. 6 a Emil Pleskot řídící učitel z čp. 58. Tato
komise řídila obec až do našeho osvobození.
ZÁDUŠÍ
Za úřadování této komise bylo opět znovu žádáno o přidělení Záduší k naší obci. Této věci ujal se obětavě pan
Miloslav Linka z čp. 63 a byla přivedena tak dalece, že zemský úřad nám schválil naši žádost, s podmínkou, když
obci Držkovu zaplatíme odstupné, z počátku to bylo 100.000,- K, pak toto bylo zvýšeno na 150 tisíc až na 200
tisíc. Držkov se proti tomuto rozhodnutí přirozeně postavil a snažil se toto oddáliti, což se skutečně také jim
podařilo, přišla svoboda tím nové vedení a tak se zdá, že zase věc Záduší zůstane nevyřízena.
NAŠE OSVOBOZENÍ
Když v polovině ledna 1945 zahájila Rudá armáda svoji mohutnou ofenzivu a jejich tankové brigády se
nezadržitelně hnaly k Odře, pak i dále za Odru k Nise tu jsme již tušili, že nastává konečná a také rozhodná fáze
této strašlivé války. Dne 28. ledna tohoto roku v neděli poprvé jsme slyšeli vzdálené dunění východní fronty. Od
té doby pak jak Rusové postupovali, stávalo se toto dunění stále silnější a hrozivější.
Dne 17 února pak po celý den i následující dostoupila tato kanonáda svého vrcholu, takže jsme očekávali brzké
rozhodnutí.
Ten den přenocoval v naší obci jeden oddíl Todtovy (Organisation Todt vznikla v roce 1938 jako státní polovojenská

organizace původně pro realizaci veřejných prací. V roce 1939 byla podřízena velení Wehrmachtu. V jejím čele stál generální
inspektor pro výstavbu silnic (Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen) dr. Fritz Todt, po jeho smrti v roce 1942 Albert
Speer. Todtova organizace se členila na tzv. "Baugruppen" a měla několik hlavních štábů. Zkratka "OT" (Organisation Todt) byla
užita i na SPZ vozidel.), kteří ustupovali před Rusy. Silnice ve vnitru Čech a v Sudetech byly stále přeplněny jednak

civilními uprchlíky, Němci ze Slezska a pak transporty zajatců evakuovaných z východních oblastí. Přes naší obec
přejelo málo těchto uprchlíků, dík, že silnice pod Loužnicí byla v roce 1940 rozkopaná, první most roztrhán
(rekonstrukce silnice Žel Brod – Plavy) a tak veškerá přeprava se děla mimo nás.
Foto: pohled na Loužnici Černých ke Kopani

TURKMENISTÁNCI
Dne 19 března tohoto roku přišlo
do naší obce asi 120
Turkmenistánců pod vedením tří
Němců, ubytovali se v Sokolovně a
začali nejdříve v okolí a pak i v obci
dělati tak zvané pancéřové uzávěry
na silnicích. Tři Turkmenistánci byli
jako příslušníci Rudé armády zajati
od Němců a z těchto byly utvořeny
(snad se hlásili i dobrovolně)
pracovní oddíly ba dokonce některé
části bojovaly na frontě.
V Loužnici začaly stavět tyto
uzávěry na třech místech a to u
Konzumu čp. 76, u Chaloupky čp.
31 a u Linkova závodu čp. 82,
avšak tyto už nedokončili, neboť
v důl dubna byli Turkmenistánci
odvoláni jinam a na dokončení
uzávěr byli zmobilizováni naši lidé od 18-65 let a pod dohledem vojáků Todtovi organizace museli tito uzávěry

dokončiti.
Práce našich lidí odpovídala jejich smýšlení, každý hleděl tuto práci odfláknouti aneb raději se jí vůbec vyhnouti.
Kol dokola zvláště od severu a východu ve dne v noci bylo slyšet hřmění děl a my kladli si jen otázku: „Kdy? A jak
to skončí?“
Foto: Zátarasy „u Chaloupky čp.31“, v průhledu mezi roubenými valy je stará kovárna, kterou vystavěl po roce
1866 Josef Bernt z čp.19, Turkmenistánci v Loužnici

HOŠI Z LESŮ
V našich lesích ukrývalo se veliké množství různých lidí, byli to z práce uteklí dělníci různých národů, pak uprchlý
zajatci Rusové i Angličané a mezi nimi parašutisté ponejvíce Rusové. Tito lidé měli v houštinách postaveny boudy
z roští a prken, ve kterých přespávali. V Hýskově mlází za Háječkem bylo těchto bud pět a u Končin v mlází
řezníka Novotného byla veliká bouda z prken postavená. Pro jídlo si tito hoši chodili do vesnice, aneb jim bylo
některými občany i donášeno do lesa. Mimo těchto lidí z lesa chodilo k nám prositi o jídlo mnoho dělníků cizích
národností pracujících v Sudetech. Byli to: Rusové, Francouzi, Belgičané, Holanďané, Italové ba i Litvané a
Estonci a všichni obojího pohlaví. Budiž to zaznamenáno, že naši občané dávali všem těmto nešťastníkům, často i
poslední krajíc svého chleba a mnozí pak majíce chatrný oděv a obuv byli od našich občanů oděni. Nejhůře na
tom byli příslušníci ruského národa, ti neměli ani obuv ani šatstvo pořádné.
Hlídky německých polních četníků od března procházely se neustále po našich silnicích a v dubnu pak 2 krátě
prohledávaly naše lesy. Nad Zásadou tehdy chytli v jedné chatě 4 uprchlíky.
Od 25 dubna nenastoupili vybraní občané, jako obvykle, ráno na práci na uzávěrách, ačkoliv velitel Todtáků
hrozil, že si zavolá vojsko aneb domobranu z Huti, přes tyto hrozby žádný už na práci nešel. Dohlíželi Todtáci vždy
ráno přišli, prochodili po silnici
pak šli do Radčic a tam snad
samy dělali. Tak to šlo až do
dne 3. května 1945, v kterýžto
den začala naše revoluce na
Železnobrodsku a v okolních
okresech.
Byl podmračený den, nevlídný,
kdy v poledne přišla zpráva,
že je konec války a tím i naše
osvobození. Zpráva se rychle
rozšířila, lidé se začali scházet
u školy a v tom v Linkově
hostinci byla vztyčena naše
státní vlajka. Nastalo jakési
radostné vzpružení z davu a
ihned někteří se vrhají na
německá označení pošty,
školy a obecního úřadu.
V okamžiku tabulky jsou dole
a rozbitý. Druzí pak (ti byli
praktičtější) se ztratili a chvátali k orientačním tabulím, tyto vytrhli, a jelikož jsou dřevěné, tyto si odnášejí domů
na topení. Od Brodu jede auto nákladní obsazené mladíky, kteří vykřikují různá hesla, dále projíždí několik
motocyklů nahoru a dolu, avšak něco určitého, co by mohlo tuto zprávu potvrditi tu stále chybí. Telefonicky se
dotazuje na různá místa, odpověď odevšad zní: „Něco se děje, ale my nic nevíme!“
Přijíždí František Tom ze Záduší s autem a hlásí, že od Brodu jde Německé vojsko a nabádá k rozchodu (což se
ukázalo jako nepravdivé). Vlajka na Linkově hostinci opět mizí, mnozí jdou domů, mnozí však zůstávají u školy a
čekají. Přichází zpráva, že v Brodě a v Semilech odzbrojují partyzáni německé vojáky, což nebylo pravda. Do
večera pak nastalo uklidnění a trvá celkem i druhý den v pátek, ač přicházejí zprávy z různých míst, že nastává
skutečný odboj.
NÁRODNÍ VÝBOR
V pátek Ladislav Kodejš z čp. 26 jest pověřen od Matury z Radčic, setaviti u nás Národní výbor, což tento provádí,
při tom však se přichází k poznání, že určitá skupina občanů vedená řídícím učitelem Pleskotem a poštovním
úředníkem Vavřínem Karlem má už Národní výbor sestavený a v neděli dochází při schůzi Okresního národního
výboru v Železném brodě mezi oběma k dohodě a jmenován jest nový Národní výbor sestávající z členů obou
výborů. Jsou to následující: Ing. Josef Linka čp. 63, Ladislav Kodejš čp. 26, Karel Vavřín čp. 74, Ladislav
Bartoníček, Tomeš Slavomil čp. 24, Dobroslav Doležal čp. 22, Patrman Zdeněk čp. 33, Novotný Josef čp. 6 a
Kubáček Vítězslav čp. 8. Předsedou byl zvolen Ladislav Kodejš. Členové Národního výboru nosili v době revoluce
na levém rukávě označení; černá páska s písmeny MNV. Jest sobota dne 5. května Rádio Praha od rána vysílá jen
České hlášení. Hned z rána přichází řada občanů z Plavů a hledá u nás útočiště a vypráví, že po započatém odboji
v tamější obci obsazují příslušníci SS obce Plavy a Hamry a v důsledku toho z obavy před možnými následky tito
utíkají k nám.
Foto: Pan Hrubý a pan Kodejš při osvobozování Železnobrodska

PRAHA BOJUJE
Nastává rozruch. Co se to děje? V tom po poledni ozve se z rádia hlas, volající o pomoc české četnictvo, policie a
vládní vojsko, že v budově rozhlasu se bojuje s Němci. A teď nastal onen památný čas, kdy porobená Praha
začala svůj nerovný zápas s Němci. Jest zamračeno a přes chvíle vydatný déšť skrápí shromážděné občany
(hlavně mladší) u školy, kde z okna poslouchá se rádio a zároveň sledují se došlé zprávy z okolí.
U Semil se bojuje, v Brodě se vyjednává s tamní posádkou o složení zbraní. Kolem 6 té hodiny odpolední Praha
hlásí, že ustanoven jest Národní výbor a tím obnovena jest i Republika Československá. V tom okamžiku začnou
se objevovati na našich domech československé vlajky, aby tam v mnoha případech téměř po celý měsíc zůstaly.
Večer přichází rozkaz, aby všechny výchozí cesty do Sudet byly zataraseny, neboť došla zpráva, že německé
vojsko chystá se k útoku na nás. Okamžitě je zalarmována pohotovost k vykonání tohoto rozkazu. Do půl noci jest
silnice k Bratříkovu a všechny cesty v Končinách zataraseny pokácenými stromy.
Tuto noc velmi málo našich lidí spalo.
Většina sedí u aparátu a poslouchá zprávy z bojující Prahy.
Ta často volá o pomoc.
Neděle 6. května. Podmračený den chvílemi prší. Dopoledne svolány všichni muži do Sokolovny. Ustanovený
vojenský velitelé řídící učitel Emil Pleskot a poštmistr Karel Vavřín, rozdělují všecky obranyschopné muže do
strážních oddílů a nabádají přítomné k zachování klidu.
Zbraně prozatím nejsou, kromě několika Browningů a asi 2 loveckých pušek. V poledne jest slyšeti západním
směrem střelbu z pušek a kulometů. Dochází zpráva z Alšovic, že oddíl asi 80 ti německých vojínů utekl do Brodu
se zbraněmi a míří k Alšovicím. Tamní pohotovost chtěla je snad zadržet a došlo k boji. Žádají o pomoc. Ihned
všechno se řítí k Bratříkovu, nejen muži z pohotovosti, ale i ženy a děti. Zatím boj v Alšovicích skončen, 5 tamních
obránců zabito a Němci utekli dále do Sudet. Odpoledne přivezeno ze Železného Brodu asi 12 kombinéz od
německé letecké pěchoty a mladší z pohotovosti jsou oblečeni do těchto.
Zřízeny hlídky, jedna při hranicích k Huti, velitelem jest Bartoníček Ladislav. Druhá hlídka jest v obci a velitelem
ustanoven Malý František. Praha stále bojuje a často volá spojenecké letectvo ku pomoci. A fronta? Ta mlčí! Není
slyšet ani jediné rány. Zprávy, které přicházejí, hlásí vesměs, že se všude ve vnitrozemí bojuje.
VLASTIBOŘ
Mnoho se u nás mluví o Vlastiboři. Tam je totiž jakési středisko celého okolního odboje. Tam se soustředili všichni
ti po lesích se ukrývající Rusové a jiní a mnoho
nadšenců i našich a pod vedením ruského
důstojníka Konstantina Žukovského začínali odboj
opravdu vážně. Tito měli zbraně. V naší obci
v domě čp. 74 u Bohumila Tomše, tito partyzáni
byli častými hosty a i tam se soustřeďovali
prostředky k brannému vystoupení.
7. KVĚTEN
Pondělí 7. května, časně ráno probouzí nás veliká
kanonáda od fronty. Přestalo pršet, nastává
krásný den (což trvá celých 14 dnů). Praha dosud
bojuje a zdá se, že situace tam je vážná pro naši
věc.
U nás v okolí jest slyšet po celý den střelba
z pušek i kulometů. Nervy naše jsou bičovány
jednak stálým rozrušením, nejistotou i
nevyspáním, takže na každém jest vidět umdlení. V poledne neznámá (snad ruská) letadla začala s palebních
zbraní odstřelovat silnice v okolí. Odpoledne přivádějí partyzáni do Plavů transport asi 60 - 80 ti německých žen a
dětí a odvádějí je do Vlastiboře co rukojmí. Zatím Zásada později i Loužnice vyjednává s obcí Huti o odevzdání
zbraní. Vyjednávání pro nás končí úspěšně a tyto jsou od Huťských občanů přivezeny k Havaji a tam převzaty.
Tím byl splněn sen našich obránců, míti zbraně.
Foto: fotografie z Loužnické kroniky, pořízena v čase osvobozování a zachycení odsunu Němců.

EPISODA V HUTI
Večer pak udála se příhoda, která stojí za zmínku. Asi třem našim občanům se nezdálo, že by odevzdané zbraně
byly všechny jež v Huti jsou, vypravili se krátce před půlnocí sami do Huti a tam vidouce světlo na obecním úřadě
vnikli tam a zastali tamní obecní zastupitelstvo celé shromážděné. Rázně na ně uhodili, že zbraně nebyly všechny
odvedeny a ihned byli vyzváni tak učiniti tu se ukázalo, že každý z přítomných byl ozbrojen pistolí. Tyto byly jim
odebrány a po úřadě co s nimi jako těmi členy zastupitelstva se má dělat dal jeden návrh, aby byli zatčení a
odvedeni do Loužnice. Tak se také stalo. Loužnický partyzáni zamkli úřadovnu jak obecního úřadu, tak i tamní
pošty, tam zamkli poštovního úředníka konajícího službu a nastoupen pochod k Loužnici. Jaké bylo naše
překvapení, když tito přišli se zatčeným zastupitelstvem asi ve 2 hodiny ráno ke škole a hlásili, co se stalo. Zatčení
byli odvedeni do třídy a pak druhý den v poledne, když dostali oběd, odvedení na hranice Huti a tam propuštěni.
Po celou noc, jest slyšeti strašná kanonáda severním směrem a záblesky destrukcí je viděti jak blesky při bouřce.
8. KVĚTEN
V úterý dne 8. května po celý den a noc kanonáda jest stále silnější též i v okolí slyšet jednotlivé výstřely.
Partyzáni drží pozice pod Držkovem a u Hamrsek. Němci ustupují přes Plavy k Tanvaldu a dále k Jablonci. Dole
v Hamře se bojuje, jsou mrtví a zranění. Praha stále bojuje svůj hrdinný boj. Večer došla zpráva, že Rusové jsou
už v Ploubném.
9. KVĚTEN
Středa dne 9. května. Praha osvobozena rudou armádou. Naše branná pohotovost odjíždí na Smržovku. Ruská
letadla po celý den bombardují ústup Němců v Sudetech a stále se s bombardováním přibližují k nám, až na večer
při posledním náletu shazují bomby za bratříkovskou
Sokolovnou a v Rokli. U nás jest po celý den stále větší
a větší zástupy německých vojáků, kteří se vzdali, tyto
předávají našim strážným a jsou jimi odváděni dále do
Brodu. Stává se, že zástup 200 až 300 mužů odvádějí
naši 3 hoši, kteří sice mají pušky, ale střílet by z nich
sotva dovedli. Tyto Němci jsou celý udivení a jen se
ptají, jak daleko jsou odsud Američané.
Z Rusů mají strach. Rudá armáda obsazuje Tanvald,
Jablonec a Hamry. Naši partyzáni přivážejí ze Smržovky
různou kořist, jako zbraně, pancéřové pěstě, lékárenské
potřeby a jiné věci.
Musím poznamenat, že přivezli i značné množství
kouření, což bylo rozdáno všem mužům v obci
stejnoměrně, vojákům bylo dáno více. Kuřáci měli
radost. Po celou noc bylo ve vsi rušno.
10. KVĚTEN
Krásný den, jest jako v létě. Čekáme příchod Rudé
armády. U Sokolovny staví se slavobrána s ruským
nápisem „Ať žije Rudá armáda“. Ještě odpoledne
přichází několik oddílů zajatých Němců ke Brodu.
Většina obyvatelstva jest stále shromážděna ve vsi buď
u Linkova hostince, nebo u Sokolovny.
Dělostřelba utichla. Lidé zase mohou volně dýchat,
každý je šťasten, jsme osvobozeni. Na rozdíl od roku
1918 našeho osvobození jsme jaksi málo veselí, jako
bychom byli zakřiknutí. Snad je tím vina, ta dlouhá
doba naší okupace.

RUDÁ ARMÁDA PŘIJELA
Odpoledne kolem 4 hodiny, když jsme již nedoufali v příjezd Rusů, přijíždí auto se štábním kapitánem rudé
armády I. ukrajinské fronty maršála Koněva, který jest přivítán nejprve ruskou běženkou skrývající se delší čas u
Matoušků v čp. 38. Bývala studentka z Leningradu Lída v ruském jazyku vítá za obec p. st. kapitána jako
představitele rudé armády naší osvoboditelky a všem děkuje. Mluví dále Kodejš Ladislav předseda Národního
výboru. Jest vítání, líbání, krásný radostný okamžik.
Druhý den v pátek, přijeli další Rusové a tito byli u Linků v hostinci pohoštěni a uspořádán večírek. Poté bývali
častými hosty v Loužnici. Přes Bratříkov po několik dní přijížděly kolony Rudé armády. My chodili jsme se na ně
dívat.
V následujících dnech vrací se život v naší obci zase pomalu do normálních kolejí, až na to, že práce v našem
sklářství se zastavuje na nějaký čas, aby se po čase velmi pomalu zase rozbíhala.
Následující událost vyrušila v druhém týdnu svobody naši obec. Jednoho večera přišla parta partyzánů (Rusů,
Ukrajinců apd.) a hledala Karla Vavřína, který byl ve Smržovce s pohotovostí, tam zatkli a odvedli ho do vězení do
Tanvaldu. Nechybělo mnoho a snad by jej tito partyzáni i odpravili. Teprve po zakročení vyšších velitelů byl
propuštěn. Příčinou tohoto incidentu nutno hledati ve vyřizování svých osobních záležitostí, od jistých osobností,
kde stačilo těmto partyzánům tuto záležitost předati k vyřízení s nádavkem trochu kořalky.
Do konce roku 1945 žijeme všichni stále v jakémsi revolučním kvasu. Vláda vydává nové dekrety o zabavení
majetku Němců a Maďarů, o lidových soudech, sestavění průmyslu o reformě peněžní atd. K tomu přichází různé
manifestace lidu. Následkem zabavení majetku Němců řada našich lidí vrací se zpět na bývalá působiště a tam
přebírá do správy, jednak obytná stavení, jednak i živnosti a závody.

Foto: vítání rudoarmějců v loužnické kronice

PŘESÍDLENÍ
Z naší obce odešly do konce roku 1945 do bývalých „Sudet“ následující rodiny
Rodina Oldřicha Číly ( v koncentráku zemřel) z čp. 23 do Huti.
Rodina Františky Kučerové z čp. 23 do Nové Vsi.
Rodina Bernartová z čp. 23.
Z čísla 44 rodina Kulštejnová do Smržovky.
Z čp. 3 rodina Kulštějnová Rud. Do Kořenova a Kulštejn
František pekař do Filipova u Vansdorfu.
Z čp. 44 rodina Veisova do Huti.
Z čp. 12 rodina Beldová na Smržovku.
Z čp. 42 rodina Špidlenová do Huti.
Z čp. 38 rodina Janatová do Rűckendorfu (na statek).
T čp. 33 rodina Patrmanová do Lučan.
Z čp. 8 rodina Kubáčková Jar. do Huti.
Z čp. 11 rodina Hušková do Housbergu.
Z čp. 9 rodina Klazarová na Čížkovice a rodina Jindrova do
huti.
Z čp. 54 rodina Jos. Jindry a Jindřicha Jindry do Huti.
Z čp. 74 rodiny Františka a Josefa Jebavého do Smržovky.
Z čp. rodina Šindlerová do Mšena.
Z čp. rodina Prchalová k České lípě a rodina Boženy Havlové
do huti.
Z čp. 71 Josef Číla a Růžena Blažková do huti.
Z čp. 53 rodina Františka Rezléra do Nové Vsi.
Z čp. 31 rodina Šenkýřova k Liberci.
Rodina Tesařova do Pulečného a rodina Františka Víta do
Huti.
Z čp. 81 rodina Fejfara (holiče) do Jablonce.
Z čp. 57 rodina Hofmanová (trafikantka) do Houserbachu a
rodina Farská z čp. 57.
Z čp. rodina Bechyňová k Liberci.
Z čp. 76 rodina Marková do Smržovky. Z čp. 86 rodina
Fišerová do Smržovky.
Z čp. 61 rodina Fichtnerová do jablonce.
Z čp. 22 rodina Doležalová do Jablonce.
Z čp. 28rodina Peterková do Smržovky.
Z čp. 73 rodina Fόlová do Smržovky.
Rodina Herbová do Pěnčína.
Z čp. 57 Kopalová do Smržovky.
Ze Záduší se odstěhovala rodina Mil. Novotného do Nové Vsi.
Rodina Boh. Rezléra rovněž do Nové Vsi .
Rodina Kaiznerová do huti a rodina Oldřicha Rezléra také do Huti.
Rodina Duńková do huti a rodina Květouše Svatého do Smržovky.
Připisuji: z čp. 26 rodina Lad. Kodejše do Huti.
Pro naši obec jest má vystěhování tolika rodin velmi neblahý význam, neboť počet obyvatel tím značně poklesl,
ale pravdě podobně příštím rokem ještě několik rodin se chystá vystěhovat, takže možno předpokládat, že
Loužnice bude míti sotva 300 obyvatel.
Celkem možno říci, že téměř všichni nájemníci se odstěhovali a tak domácím pánům splnilo se jejich dávné přání
zbavit se nájemníků.
Foto: Pohled na průjezd Loužnicií

SKLÁŘSTVÍ VE VÁLCE
Náš sklářský průmysl v této válce se vyvíjel
zcela jinak jak v minulé válce. Do roku 1941
pracovalo se sice v několika brusírnách, ale
celkem to bylo málo. Potom však nastala po
všech sklářských výrobcích veliká poptávka.
Byli to ponejvíce německé firmy z Jablonce i
z Říše, kteří kupovali toto zboží za každou
cenu. Menší část se prodávala za ceny
regulérní a na účet a ta větší část bez účtů za
ceny vysoké. Snad se chtěli zbavit marek a
proto se tak platilo za sklo. Nastala doba
černého obchodu a výrobky na černo. Málo
bylo těch lidí, kteří se nezúčastnili tohoto
obchodu neb výroby. Každý sháněl kde jaký
zbytek mačkaného zboží, k tomu pak šmelc a
už se navlíkalo doma, kolie, klece aj.
Stačilo pár tuctů kolii a peněz bylo dost. A kdo
jich měl hodně, ten si mohl dopřát všechno,
masa, másla, kořalky apd.
Někteří naši skláři jezdili pak často do Prahy a
tam kupovali různé věci, kterých u nás nebylo
k dostání a hlavně pak něco užít.
Naši skláři od Železného Brodu a Zásady stali
se pověstí, né svojí dovedností, ale tím, že měli
peníze a mohli za zboží na černém trhu
zaplatiti každou cenu. Do naší obce přicházelo
mnoho „obchodníků“ s různým zbožím jako
látkami, boty atd. a něco zde prodali za
horentní ceny. Viděl jsem látku na šaty 3 metry
a „obchodník“ požadoval za ní 17.000 K. Byla
to jen buničina, žádná vlna a přeci se prodala.
Měli někteří faktoři tolik peněz, že žádná cena
nebyla dosti vysoká, aby za ní nezaplatili.
Když se válka blížila ku konci, poptávka byla po
sklu menší a v roce 1945 tj. po válce nebylo už
velkého zájmu o naše sklo.
Cizina by snad měla zájem, ale po finanční
reformě, která u nás byla provedena
v měsících říjen – listopad, bylo naše sklo na
zahraničním trhu drahé. Vyhlídky do nejbližší budoucnosti u našeho sklářství nejsou příliš utěšené.

Foto: ukázka svazování a balení perliček

POLITICKÉ STRANY
Ještě v době revoluce byla ustanovena v Loužnici Komunistická strana, ke které se přihlásilo velmi mnoho občanů.
Vedoucím činitelem této strany se stal Kodejš Ladislav z čp. 26. Jako druhá strana byla ustanovena Národně
socialistická strana. Vedoucím této strany byl pošmistr Vavřín Karel.
MNV
V měsíci červenci na návrh Komunistické strany byl stávající národní výbor rozpuštěn a byl po dohodě obou
politických stran jmenován nový výbor. Předsedou pak zvolen byl holič Prantl Jan z čp. 86.
Každá strana měla po 6 ti zástupcích.
KOUPALIŠTĚ
Ve válce v roce 1940 na sokolském hřišti postavila obec za vedení sokolských funkcionářů krásné koupaliště a
příslušné kabiny s obytnými místnostmi. Náklad na stavbu byl značný a téměř celý byl ufinancovaný.
Návštěva koupajících se, bývá v létě značná, neboť jest toto koupaliště na okolí jediné a má stále dostatek čisté
vody.
Plavčíkem ustanoven byl Josef Kunz, který se v roce 1945 odstěhoval do Huti.
STAVBY
Za celou dobu války postaven byl v Loužnici jen jeden dům a to čp. 90 patřící Václavu Vavřichu. Po dobu okupace
bylo totiž zakázáno podnikati jakoukoliv stavbu.
https://janeklouzniceii.rajce.idnes.cz/HISTORIE_KOUPALISTE_-_LOUZNICE/

ZEMŘELÍ

Během války zemřeli a místní hřbitov pochováni následující:
V roce 1939
Emil Hofman trafikant (uprchlík) nar. 1897, Antonín Rezler dělník (Záduší) nar.
1864, Antonín Šilhán almužník z Radčic nar. 1869, Josef Moss výměnkář, otec
nájemce u Lišků čp. 13, Božena Kvíčalová trafikantka z čp. 57 narozena 1896.
V roce 1940
Miloš Kratochvíl učeň koloniálu nar. 1922 z čp. 76, Marie Adamičková
výměnkářka z čp. 36 nar. 1862, Josef Hnídek sklářský dělník z čp. 3 nar. 1873,
Josef Kurfiřt sklář z čp. 46 nar. 1889, Josef Novotný chalupník z čp. 9 nar. 1885.
V roce 1941
Pavel Farský děcko z čp. 57 nar. 1941, Kamil Krupka dělník z čp. 78 nar. 1883,
Bohuslav Urbánek cestář a bývalý ruský legionář ze Záduší nar. 1897, Jaroslav
Šída sklářský dělník z čp. 64.

V roce 1942
Josef Opočenský, bývalý vedoucí vrchních staveb z čp. 42 nar. 1867.
František Tom truhlář z čp. 71 narozen 1880, jmenovaný zúčastňoval se velmi
aktivně ve veřejném životě, byl župním funkcionářem hasičstva, zasedal
v obecním zastupitelstvu a vždy měl účast na jakýmkoliv kulturním podnikání
v naší obci. Byl ode všech vážen, byl dobrým člověkem.
Anežka Klazarová dělnice z čp. 9 narozena 1886, Věra Kodejšová v domácnosti
ze Záduší nar. 1923, Josef Bouček, dělník nar. 1903 byl umučen v koncentračním
táboře v Osvětimi v Polsku. Josef Krupka sklářský dělník nar. 1905 byl
chorobomyslný a zemřel v Kosmonosech v ústavě. Bohumil Hnyk úředník nar. 1921 z čp. 25 zemřel na
tuberkulozu. Anežka Jindrová z čp. 34 výměnkářka nar. 1858. Oldřich Šída sklářský dělník z čp. 88 narozen 1906,
skončil sebevraždou pod „Černým mostem“ při silnici k Železnému Brodu vylezl na sloup vysokého elektrického
napětí. Příčina smrti trudomyslnost. Ladislav Ducháček sklářský obchodník z čp. 60 narozen 1870 zemřel na
cukrovku. Oldřich Číla sklářský dělník nar. 1905 byl umučen v koncentráku Gross-Rosen ve Slezku.
V roce 1943
Anna Tomova vdova po truhláři z čp. 71 narozena 1878 příčina smrti mrtvice. Josef Havel sklářský dělník z čp. 7
narozen 1883 zemřel na mrtvici. Jaroslava Šídová narozena 1927 zemřela na tuberkulozu. Blažena Černá z čp. 17
nar.1887 zemřela na tuberkulozu, Marie Bartoníčková z čp. 88 nar. 1912 zemřela po porodu dítěte. Josef Číla
hrobník z čp. 41 narozen 1875 zemřel na rakovinu.
V roce 1944
Marie Pavlatová výměnkářka nar. 1854. Pavlína Šikolová z čísla 55 narozena 1857, Anna Hnídková vdova
narozena 1878, Josef Mareček z čp. 75 narozen 1871, Anna Čílová vdova z čp. 41 narozena 1877, Marie
Špidlenová z čp. 42 narozena 1944, Antonín Daníček ze Záduší narozen 1867.
V roce 1945
Jiří Drobník zámečník nar. 1914 zemřel na tuberkulozu, Adamička František chalupník z čp. 21 narozen 1870,
tento byl pokladníkem Kampeličky od jejího založení.
Jiřišta Petr, obuvník z čp. 74 nar. 1866, Šilhánová Olga z čp. 76 narozena 1910 (tuberkuloza), Prokop Dobroslav
chalupník z čp. 51 narozen 1878 (tuberkuloza), Novotná Amálie výměnkářka z čp. 6 narozena 1863 (matka
pisatele této kroniky). Nosková Jindřiška z čp. 49 nar. 1895 (tuberkuloza), Kratochvíl František z čp. 76 dělník nar.
1891 (tuberkuloza), Pavlata Josef, obchodník z čp. 65 narozen 1876 (tuberkuloza), Krupka Josef, rolník z čp. 5
narozen 1877 (rakovina).
Celkem zemřelo v Loužnici za dobu války 49 osob. Od roku 1942 narodilo se celkem 27 dítek.

Z loužnické kroniky, která je v depozitáři státního archivu v Jablonci nad Nisou, přepsala a doplnila fotografiemi
Jana Matěásková

