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Pamětní kniha 1946 - 1967
1946
Náš život v prvním
poválečném roce probíhal
celkem dosti pokojně.
Mnohá rozpálená hlava
revolucí zchladla a
z největších revolucionářů
stávali se opět pokojní
občané. Politická nevraživost
v obci hlavně mezi stranou
Komunistickou a národně
sociální vyvrcholila v době
předvolební. Volby do národního shromáždění konaly se dne 26. května. Agitace před volbami byla veliká. Hlavně
plakáty. Ve školách jsou dítky nucena od učitelů nositi stále sběr, zvláště papír a tady bylo mrháno papírem přímo
hanebně. Každá šupa, stodola, ba i střecha polepena letáky, byly také rozházeny po silnicích, často po celých
svazcích.
Výsledek voleb v Loužnici byl následující:
Komunisté – 94 hlasů
Národní soc. – 88
Strana lidová – 29
Sociální dem. - 11
Podle výsledků těchto voleb byly přetvořeny i Národní výbory. Jednotlivé strany jmenovali si nové kandidáty a ti
pak volili di předsedu a další funkcionáře.
Členy národního výboru jsou za komunistickou stranu: řídící učitel Jirák Josef, Hnidek Dobroslav čp.1, Hnidek
Karel čp. 5, Opočenský Břetislav čp. 42, Morávek Jiří čp. 10. Za stranu národně sociální: Malý František čp. 44,
Vavřín Karel čp. 78, Bartoníček Ladislav čp. 88, Kubáček K. čp. 7, Laurin Josef čp. 60. Za stranu lidovou: Josef
Krupka čp. 4, Josef Kopal čp. 54.
Předsedou národního výboru zvolen jest Bartoníček Ladislav čp. 88. Místopředsedou zvolen jest řídící učitel Jirák
Josef. Po volbách byla utvořena nová vláda republiky.
V čele postaven jest komunista Gottwald. Národní shromáždění provedlo volbu presidenta republiky a všemi hlasy
zvolen jest Dr. Edvard Beneš. Celkem můžeme být rádi, že naše politická situace v porovnání se státy okolními
jest dosti dobrá.
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1946
Se zadostiučiněním vzalo naše občanstvo
rozhodnutí národního soudu čímž došli zasloužené
odplaty různí zlotřilci a také K.H. Frank - (Karl
Hermann Frank (24. ledna 1898 Karlovy Vary – 22.
května 1946 Praha) byl bývalý knihkupec a
prvorepublikový politik, člen SdP (Sudetendeutsche
Partei) a aktivní nacista s hodností SSObergruppenführera. Po okupaci českých zemí a
vytvoření Protektorátu Čechy a Morava působil jako
státní tajemník Úřadu říšského protektora. V roce
1942 byl jmenován říšským ministrem pro
Protektorát Čechy a Morava. V roce 1946 byl na
základě rozsudku českého soudu popraven za
válečné zločiny – mj. za vyhlazení obcí Lidice a Ležáky.)

V měsíci říjnu a listopadu podával každý občan přihlášku k dodávce
z majetků a přírůstku majetku. Tato věc dala mnohému občanu velkou
starost, neboť jest u nás mnoho lidí, kteří si za války jak se říká pomohli,
ať už způsobem jakýmkoliv.
Ke konci tohoto roku byl vypracován a schválen vládou dvouletý
budovatelský plán. Naše obec hodlá v této dvouletce zříditi obecní
(skupinový) vodovod a postaviti obecní dům, případně na hřbitově
márnici.
Podle toho ale, jak situace začíná se rýsovat, zůstane asi při tom plánu,
neboť všude kde se jedná o těžší manuální práci (nádenickou) tu jeví se
veliký nedostatek pracovních sil, zatím co kanceláře , průmyslové i
veřejné jsou pracovními silami přecpány a není nejmenší naděje, že by
tyto přebytečné síly které po revoluci se do těchto kanceláří vepsaly
půjdou dobrovolně zpět ku své původní práci. A příčina toho? Dělník
zvláště pomocný jest velmi špatně placen oproti takovému třebas
podřízenému úředníku, nehledě ani k tomu o co víc takový dělník roztrhá než úředník….
foto: studie, návrhy na hřbitovní domek v Loužnici

1946
Silnice do Železného Brodu – Jaký je nedostatek
dělníků vidíme nejlépe na stavbě naší silnice k Žel.
Brodu. Od roku 1940 jest pod Loužnicí rozkopána a
veškerá doprava se děje přes Bratříkov. Doufali
jsme, že letošní zimu budeme už míti průjezd po
nové silnici, bohužel je málo dělníků a při
dosavadním stavu sotva bude příští zimu průjezd.
Nyní pracují na její stavbě Maďaři ze Slovenska.
Odsun Němců – Dům čp. 83 u Hutě patřící Němci
Schmalebauerovi z Huti byl za války při kastrován
k obci Huti, nyní byl opět přičleněn k Loužnici a
správcem (národním) jmenován jest Špidlen Vilém
z č. 42, který se tam s rodinou nastěhoval. Němka
Schmalebauerová byla pak při posledním odsunu
Němců také odsunuta (Snad se ale vrátila zpět do
Huti).
Druhá Německá rodina Háblova bydlící v domě 55
(pozn. red. Nyní zbouráno, pod statkem
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Krupkových), patřící Šourkovi ze Záduší odsunuta nebyla neb Němec Habel, jako odborník pasířský, na Šourkovu

žádost byl ponechán zde.
Odstěhované rodiny – V tomto roce se odstěhovali z Loužnice tyto rodiny:
Rodina Šourka Petra, dělníka skla., v nájmu č. 3, odstěhovali se na Černou Studnici. Rodina Sochora Petra,
v nájmu č.66 a rodina Jedlikova z nájmu č.90 obě rodiny na Novou Ves.
Rodina Šrůtová, majitelka usedlosti č.13 (dům zůstal prázdný a pole ponechány ladem). Odstěhovala se do Prahy.
Do Nové Vsi se odstěhovala rodina Vladimíra Víta skl. Dělníka v nájmu č. 73. Do Lučan rodina Víta Bohuslava skl.
Dělníka v nájmu č. 35. Do Nové vsi rodina Jaroslava Bareše skl. Dělníka v nájmu č.73. Do Jindřichova u Jablonce
rodina Prantla Jana holiče v nájmu č.86. Ten byl až do voleb předsedou národního výboru v Loužnici
Foto: stavba silnice do Železného Brodu

1947
V tomto roce politické
události nedosáhly nikterak
rušivě do života naší vesnice.
Národní fronta čtyř
politických stran doposud
trvá, pouze na podzim si vjeli
zvláště jejich tisk, řádně do
vlasů, takže se zdálo, že život
Národní fronty jest u konce,
ale pak se to zase nějak
slepilo dohromady a doufejme, že to nějak do voleb v příštím roce vydrží.
Nejvýznamnější událost v naší obci, jest přidělení Záduší k obci Loužnici. Žaloba obce Držkova před nejvyšším
správním soudem vyzněla v náš prospěch a tím definitivně celá tato vleklá záležitost byla vyřešena ve prospěch
naší obce, která však musí Držkovu zaplatit odstupné ve výši Kč. 200.000,- což je značná položka pro obecní
pokladnu. Tímto rozhodnutím přibylo obci Loužnici 13 domů a to: dům Františka Šourka, Mnislava Bernta, Boženy
Urbánkové, Boženy Daníčkové, Františka Toma, Josefa Černého, Boženy Ducháčkové, Anny Koňakové, Ladislava
Rezléra, Ladislava Kodejše, Vladimíra Svatého a Janaty.
Obyvatelé Záduší na potravinové lístky byli už přiděleny k Loužnici.
Čísla domů jsou doposud Držkovská.
ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE LOUŽNICE
Úryvky z Loužnické kroniky:
1947
ZÁDUŠÍ – velkou zásluhou o příznivý výsledek přidělení Záduší k
Loužnici mají v poslední době bratři Miloslav a Josef Linkovi z čp.
63.
SILNICE - Rekonstrukce silnice přes Loužnici pokročila letošního
roku na tolik, že v měsíci listopadu mohl býti zahájen provoz,
ovšem jen provizorně. Od bratříkovské silnice až na první most
jest silnice vydlážděná. Přes naši obec jest položena kanalizace,
takže budeme míti chodník od zásadského rozcestí až k
„Dolenským“. Zásluhu že tato věc se stala skutkem dlužno přičísti vedoucímu stavby Zdn. Smolenkovi. Naše obec
musí svým nákladem opatřiti pro chodník obrubové kameny. Na stavbě silnice jsou zaměstnány ponejvíce Slováci
od Bardějova.
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Stavby budov v tomto roce nebyly žádné naopak byl zbourán starý dům č. 35 a Petr Šourek čp. 11 zboural před
domem stodolu a postavil novou kůlnu za domem.
SOKOL – Činnost Sokola
směřuje v tomto roce k
přípravám v 11. Všesokolském
Sletu pořádanému v roce 1947.
V tomto roce oslavil Sokol 60 –
ti leté trvání svého spolku
Na koupališti byla v červenci
slavnost (za velkého vedra)
která se vydařila. Kromě
obvyklých zábav uspořádal
Sokol svůj tradiční ples s
vojenskou hudbou, který byl
hojně navštíven. Byly konány v
Sokolovně přednášky, divadla,
úzký film a hlavně tancovačky.
Spolek koupil od fondu národní
obnovy asi 500 tun kamene pro stavbu nové Sokolovny.
Foto: I. - cvičení Sokolů na koupališti před tribunou, II. – pohled na Loužnici od „Staré školy“

1947
Hasičský sbor v tomto roce pořádal svůj ples, v létě několik cvičení
se stříkačkou a velmi četně se účastnil slavností hasičských
v Zásadě a v Hamře
V létě tohoto roku navštívil naši obec náš rodák Vítězslav Tomeš,
učitel z čp. 49, který před 19 ti léty se odstěhoval do Jižní Afriky a
dosud tam žije.
Jmenovaný uspořádal v Sokolovně přednášku se světelnými obrazy
a tamním životě.
Ve sklářství jest celkem dobrá zaměstnanost, ač naši faktoři naříkají
na vysoké daně, které jim odčerpávají jejich zisky a často je slyšet
výrok, že dělník je na tom lepší nežli zaměstnavatel. Prozatím ale v autech jezdí jen oni a dělníci dosud chodí
pěšky.
V tomto roce se v Loužnici narodili: Jaroslav Schejbal čp. 79, Miroslav
Hrubý čp. 63, B. Kurfiřt čp. 71
V tomto roce zemřeli: Jaroslav Schejbal čp. 79 – nájemce, Josef
Daníček čp. 73 – šofér firmy Linka Vojtěch. Jmenovaný Daníček
zemřel po krátké nemoci jater. Byl to dobrý člověk a v každém ohledu
řádný občan.
Dále zemřela výměnkářka Marie Novotná z čp. 9 ve stáří 86 let.
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Povětrnost – Zima byla velice krutá. Před Vánoci min. roku
začalo mrznout a neustále mrzlo až do jara. Na svatého Josefa
bylo ještě hodně sněhu.
Celé léto i podzim bylo bez deště, takže možno říci, že to byla
celonárodní katastrofa. Není pamětníka podobného sucha. Celá
krajina vypadala v měsíci září a říjnu jako někdy v březnu,
samá šeď nikde žádná zeleň.
Následkem tohoto sucha vyschla většina studní ve vsi a byli
jsme nuceni chodit pro vodu do potoka.
Úroda v tomto roce byla v obilí průměrná, brambor bylo méně,
ale píce bylo velmi málo, což bude míti velký vliv na chov
dobytka a jeho užitkovost.
V důsledku sucha a tím i neúrody začalo býti v určitém zboží
nedostatek a tím začala se opět zmáhat šmelina, úřady opět
rozmnožili řady kontrolorů, zboží, které bylo ve volném prodeji
jest opět na poukazy nebo na body. Nejhorší situace jest
v textilu, ba možno říci, že ani ve válce nebyla taková nouze o
textil jako teď.
Těmito řádky končím zápisy v této pamětní knize, neboť
v důsledku poranění pravé ruky, utrpěného loňského roku
v brusírně, činí mě psaní zvláště perem, značné potíže, proto
jsem se rozhodl vzdáti se funkce obecního kronikáře.
Do budoucna přeji naší obci jen to nejlepší!
Novotný Josef z čísla 6.
(foto: pohled na rybník pod křížkem)

1947 - 1957
Poněvadž od roku 1947 – 1957 nebyla kronika vedena, bylo
rozhodnuto a dohodnuto s osvětovým inspektorem, ustanovit komisi,
která vypracuje přehled všech událostí za toto desetiletí. Členové
komise: Ladislav Bartoníček, byl pověřen vypracováním zprávy o vývoji
průmyslu a výstavbě v naší obci. Jiří Rubeš napsal historii naší národní
školy v těchto letech. Zdeněk Holý zachytil otázku vývoje zemědělství a
založení JZD. Soudruh Oldřich Kurfiřt zhodnotil politický vývoj naší
obce a Josef Pavlata doplnil tyto zprávy dokumentárními snímky.
Ludmila Vavřínová zaznamenala sňatky, narození a úmrtí v letech 1947
– 1957.

ČÁST POLITICKÁ – ROK 1948
Tento rok byl bohatý na politické události. Podle záznamu v předešlém
roce 1947 to ve vládě jaksi skřípalo, tj. nebylo dohody a spolupráce
mezi všemi čtyřmi stranami národní fronty. Situace se během února
tak vyhrotila, že dne 23. února na 24. února došlo ve vládě ke krizi a dvanáct ministrů podalo demisi. Soudruh
Klement Gottwald, tehdejší předseda strany KSČ a předseda vlády prohlásil, že žádný z odstoupivších ministrů se
do vlády zpátky nesmí vrátit a také se nevrátil. Vládní krize trvala 5 dní a během této doby jmenoval president
Dr. Edvard Beneš vládu novou. Sociálně demokratická strana se spojila se stranou komunistickou a tak národní
fronta má nyní pouze tři strany.
Došlo k dalšímu znárodňování veškerých průmyslových podniků, ve kterých bylo méně než 50 zaměstnanců. Tak
v našem kraji došlo k znárodnění veškerého sklářského průmyslu. Zde také nutno podotknuti, že toto usnesení se
nelíbilo našim sklářským výrobcům, ačkoliv byli ve svém podniku ponecháni jako vedoucí.
V měsíci dubnu ze zdravotních důvodů odstoupil president E. Beneš a za něho zvolen první dělnický president
Klement Gottwald. Po této vládní změně odešli ilegálně za hranice někteří bývalí ministři a všichni ti, kterým se
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nelíbilo naše vítězství dělnické třídy. Byli to určití nespokojenci zde u nás: Bohumil Tomeš, Loužnice čp. 74, rodák
ze Zásady, později pak při všesokolském sletu opustil cestou ilegální svou vlast poměrně mladý člověk Mnislav
Tom…….pokračování příště
(foto: fotografie silnice od „Pavlatů“ dolů k „chaloupce“ – fotil pan Pavlata jaro 1948)
(pozn. redakce: také vás při čtení těchto řádků mrazí?)

1948 - 1950
1948 - V květnu tohoto roku byly volby do
parlamentu podle nového volebního klíče: byla
sestavena jedna kandidátka celé národní fronty
všech tří stran. Kromě 18 občanů, kteří volili
bílým lístkem, všichni občané splnili svou
občanskou povinnost odevzdání hlasů pro
kandidáty národní fronty.
V červnu byl v Praze celostátní sjezd studentstva
mezi nimi byli i studenti od nás.
V červenci se odbýval XI. Všesokolský slet, jehož
se aktivně zúčastnilo mnoho členů naší sokolské
jednoty a mnoho našich občanů jako
návštěvníků.
V srpnu byla v Praze zemědělská výstava, kterou shlédlo též mnoho našich občanů. Do Prahy jeli nákladním
autem národního podniku 03.
V září zemřel president Dr. Edvard Beneš, jehož pohřbu se zúčastnilo též několik zdejších občanů.
1949 – V naší obci byla tohoto roku sestavena a založena organizace mládeže – ČSM. Předsedou byl zvolen
Zdeněk Holý. Dále byl založen svaz československo – sovětského přátelství v čele s předsedou s. Jos. Jirátem,
zdejším ředitelem zdejší národní školy.
V tomto roce uprchl za hranice náš občan František Tom, který byl zaměstnán ve svém bývalém podniku jako
technický úředník národního podniku Umělecké sklo.
1950 – Reorganizace místního národního výboru: Předseda Josef Černý dne 26. 4. podal resignaci. Do 30. 6. měl
být zvolen nový předseda MNV. Rekonstrukce byla provedena a předsedkyní místního národního výboru
v Loužnici byla všemi hlasy zvolena soudružka Marie Špidlenová.
29.dubna se zastřelil soudruh Vladimír Svatý toho času předseda místní organizace KSČ.
Po těchto nových volbách v národním výboru nastává v obci klid. Občané se zapojují do veřejné práce a naše
obec pomalu se dostává kupředu, rosteme a budujeme nový společenský řád bez pánů a jdeme do nových,
šťastnějších dob k vytčenému cíli – socialismu.
Kupředu – zpátky ani krok!
(foto: orání pole pod „Posranou hrobkou“)

1951
Obyvatelé naší obce jsou dvojího druhu. Jedni se řídí a
pracují podle našeho vládního programu a ti druzí
pošilhávají na západ, nezúčastňují se práce v lidosprávě, čili
vedou pasivní resistenci. Ale bedlivě poslouchají rozhlas
„Svobodná Evropa“ a co slyší od tamtud to považují za
správné. Potom jak zde říká jeden soudruh: „Udělají si
slezinu a tam rovnají nejen Evropu, ale celý svět.“ Jsou to
lidé, kteří byli zvyklí žít a obohacovat se z práce druhých věří
v zázraky. V tomto roce rezignoval předseda JZD soudruh
Josef Číla. Mezi 15 družstevníky se nenašel jediný muž, aby
převzal funkci předsedy družstva a tak naše předsedkyně
MNV přijala nový těžký úkol a byla zvolena předsedou JZD.
Soudružka Marie Špidlenová věří a ví, že s pomocí všech,
dobře a svědomitě povede naši obec i družstvo k rozkvětu.
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1952

Rok 1952 nemá zvláštních politických událostí. Žijeme v pilné a tvořivé práci a tu najde každý, kdo může a chce
dělati. Nemáme snad vše, co bychom si přáli. Máme ještě „pozůstalost“ z poslední války: „lístkový systém“. Nebýti
však potravinových lístků skoupili by určití lidé vše, protože mají dosti peněz a ti ostatní, naši pracující by strádali.
Na některých úsecích nám doposud chybějí pracovní síly. Za první republiky dělníci hledali práci, ale dnes hledá
práce dělníky.
1953

14. března 1953 zemřel náš milovaný president Klement Gottwald. Všechen náš pracující lid želel ztráty svého
vůdce. Pohřbu, který se konal dne 19. Března se zúčastnila i delegace z naší obce a v národní škole pořádána byla
tryzna, které se zúčastnili všichni naši občané. Pohřeb byl vysílán místním rozhlasem. Dne 21. Března byla volba
nového presidenta. Zvolen byl dosavadní předseda Národního shromáždění soudruh Antonín Zápotocký, opět
dělnický president a neohrožený bojovník za lidská práva. 1. června tohoto roku byla provedena v našem státě
měnová reforma, při které bylo hodně stesku a dosti zlosti. Po provedení měnové reformy nastalo méně oběživa a
také méně peněz u všech občanů. Lidé méně kupovali a veškeré životní potřeby se objevily na volném trhu.
Lístkový systém, následkem toho, byl zrušen a tak jsme se zbavili naší poslední válečné pozůstalosti.
Téhož roku byla provedena sbírka na severní Koreu, vynesla 275 Kč. Sbírka byla dobrovolná. Byli i lidé, kteří
nedali nic, ale měli i určité poznámky. Tito občané si neuvědomili, že to, co se stalo v Severní Koreji, může potkat
i nás.
1954

Po uplynutí zákonitého období šesti let byly vypsány volby.
Volby do MNV, ONV, KNV se konaly dne 16. května 1954. U
nás v Loužnici odbývaly se ve volebním středisku v národní
škole. Z odevzdaných 232 hlasů obdrželi zvolení členové do
MNV následující počet hlasů:
Špidlenová Marie – 197, Šourek František – 144, Bartoníček
Ladislav – 195, Plecháček František – 201, Číla Josef – 127,
Tomeš Slavomil – 216, Hnídek Dobroslav – 162, Kurfiřtová
Amálie – 180, Hrubý Miroslav – 207. Do KNV Klikorka Oldřich
– 221, do ONV Hádek Miroslav – 166. Za předsedu MNV byla zvolena s. Marie Špidlenová. Volby do národního
shromáždění proběhly dne 18. listopadu 1954. Za náš okres byl zvolen jako poslanec NS soudruh Hlavatý ze
Semil. Voleb se zúčastnilo 224 voličů z celkového počtu zapsaných voličů na voličských seznamech 226.
1956

Rok 1956 uběhl u nás bez zvláštních politických událostí. V západních státech se nadměrně zbrojí. V roce 1956
západní imperialisté zahájili nepřátelskou propagandu. Štvou svými časopisy a letáky, které nacházíme rozhozené
po lesích. Nakonec vše zevšednělo a lidé si letáků ani štvaní rozhlasových relací „Svobodná Evropa“ nevšímají.
1957

13. listopadu 1957 zemřel náš president Antonín Zápotocký, člověk ryzího charakteru, jeden z předních bojovníků
za socialismus. Pohřbu se opět zúčastnila delegace od nás a smuteční obřad byl vysílán místním rozhlasem. Volba
nového presidenta byla provedena za několik dnů po pohřbu. Presidentem republiky byl zvolen první tajemník
ústředního výboru KSČ soudruh Antonín Novotný. 19. května 1957 se konaly volby do MNV, ONV a KNV. Do MNV
v Loužnici byli zvoleni následující členové a obdrželi z celkového počtu odevzdaných hlasů 230 následují počet
hlasů: Špidlenová Marie – 214, Hrubý Miroslav – 226, Číla Josef – 182, Bartoníček Ladislav – 216, Vavřínová Lid. –
216, Matura Rudolf – 224, Kodejš Lad. – 223, Pavlata Boh. – 228, Kurfiřtová A. – Navrátil Karel – 218. Do ONV –
soudruh Borek z Jílového – 227, Do KNV – soudruh Hajna Frant. ze Zásady – 227. Za předsedu MNV zvolena opět
Špidlenová Marie.
(foto: příjezdová cesta, dnes E65, do Loužnice, v pozadí Huňáč)
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1957

Dnešní mládež si nedovede
vážit sociálních vymožeností.
Na vše se dívá jako na věc
samozřejmou. Ono to bylo
dříve jiné – byli absolventi
obchodní akademie s dobrým
prospěchem, kteří byli
přijímáni bezplatně 3 měsíce
na zkoušku jak se osvědčí.
Nebyli to zrovna pěkné
začátky a dnes? Dnes
absolventi neb abiturienti
našich škol obdrží ihned místo
s přiměřeným platem. Každý
u nás má místo, práci, hlad
nemá žádný a to je důležité.
Národní škola - učitelé
Do květnové revoluce 1945 vyučoval na jednotřídní obecní škole v Loužnici řídící učitel Emil Pleskot. V době
revoluce od 3. do 18. Května se na škole nevyučovalo, neboť řídící učitel Emil Pleskot odešel vykonávat činnou
službu vojenskou. Na zdejší školu se již nevrátil, neboť po návratu z vojny se stal řídícím učitelem ve Mšeně.
Od 18. 5. zastupoval ho na zdejší škole učitel Jiří Rubeš z obecní školy v Zásadě. Ten působil na škole do polovice
září 1945, kdy byl ustanoven řídícím učitelem Josef Jirát. Řídící učitel Josef Jirát vyučoval na škole až do konce
školního roku 1949 – 50. V roce 1949 – 50 byla po 13 letech opět zřízena na zdejší škole druhá třída, ve které
vyučovala učitelka Zdeňka Lelková. Již v příštím školním roce 1950 – 51 škola zredukována opět na školu
jednotřídní pro nedostačující počet žáků. Od tohoto školního roku Josef Jirát působí na novém působišti ve
Spálově a ředitelem národní školy v Loužnici ustanoven Ladislav Matoušek ze Zásady. Působil na škole jen 1 rok,
neboť od 1. září 1951 ustanoven ředitelem školy Jiří Rubeš, který na škole působí dodnes.
(foto: národní škola v Loužnici rok cca 1951)
1957

Přehled o žácích: Zdejší škola je navštěvována žáky
z obce Loužnice. Od 1. 5. 1948 do 30. 6. 1951
navštěvovali také zdejší školu žáci ze sousední obce
Radčice, kde byla v té době škola pro malý počet žáků
uzavřena. Od 1. 9. 1951 chodí do školy opět jen žáci
z Loužnice. V důsledku osídlování pohraničních území,
kam odcházeli převážně mladí lidé, počet žáků
v prvních letech po revoluci stále klesal. Tak na začátku
školního roku 1944 – 45, bylo na škole 48 žáků (byli
v tomto počtu i žáci z Radčic, kde byla uzavřena škola
pro totální nasazení učitelstva). Na konci školního roku
1944 – 45, bylo 28 žáků (žáci z Radčic odešli do své
školy). Na počátku školního roku 1945 – 46 bylo 28
žáků a na konci tohoto roku jen 17 žáků. V tomto roce
ubylo nejvíce žáků, kteří odešli s rodiči do pohraničí. Malý pokles byl ještě i v roce 1946 – 47, kdy na počátku
školního roku měla škola 22 žáků a na konci jen 20 žáků.
Zdejší národní škola (do května 1948, kdy byl vyhlášen nový školský zákon, se škola nazývala obecní), navštěvují
žáci 1. – 5. školního roku.
Aby žáci získali stejné vědomosti jako na škole vícetřídní, kde se vyučuje každý školní rok samostatně, vyučují se
žáci v 5 odděleních. Toto však je značně obtížné, protože na přímou práci s žáky má vyučující jen pětinu času
proti škole vícetřídní. 4/5 času který žáci věnují nepřímému samostatnému zaměstnání, nemůže nahradit přímou
práci s učitelem. Toto se obzvlášť tíživě projevilo po vydání nových učebnic, které jsou dělány výhradně pro
vícetřídní školy.
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1957

Většina učitelů jednotřídních škol si proto
dobrovolně rozšířila svůj učební závazek o 6 – 10
hodin týdně, aby mohli i při 5 odděleních dáti žákům
takové vědomosti jako na škole vícetřídní. Těchto 6
– 10 hodin týdně věnují učitelé jednotřídních škol
žákům bez nároku na odměnu, neboť nejsou jim
počítány jako přesčasové hodiny, jsou oceněny jen
v tak zvaném diferenčním platu, což činí 0,60 – 0,80
Kč za 1 vyučovací jednotku. Také na zdejší škole je
od roku 1953 zavedeno rozšířené vyučování podle
sovětského vzoru o 10 hodin týdně. Žáci chodí do
školy na dvě směny: 1. a 3. Oddělení od 8 hodin a
2., 4. a 5. Oddělení od 10 hodin. Odpolední
vyučování mají všechna oddělení společné. Toto
uspořádání však problém neřeší, neboť klade
nesmírné nároky na nervový systém vyučujícího. Na
zdejší škole se věc částečně zlepšila od roku 1955 –
56, kdy po dohodě s rodiči byli žáci z 5. posledního
ročníku ze všech okolních jednotřídek (Loužnice,
Radčice, Jílové) přesunuti do osmileté střední školy v Zásadě, kde mají samostatnou třídu. Toto je značná výhoda
nejen pro tyto žáky, ale hlavě pro jejich kamarády na malotřídkách, na které mají nyní jejich učitelé mnohem více
času. Doufejme, že tento problém bude v krátké budoucnosti vyřešen úplně, až budou jednotřídky zrušeny vůbec
a žáci soustředěni do větších škol. Při dnešních komunikačních možnostech a při dnešní péči o žáky (školní
kuchyně, družiny mládeže) to vlastně není problém již dnes.
V roce 1953 byla provedena školská reforma, vydány nové osnovy a učebnice byly však nevyzkoušené a byly
neúnosného rozsahu se značně obtížným učivem. Způsobily značné rozladění jak mezi rodiči, tak i učiteli. Domácí
úlohy počítali mnohdy rodiče se všemi příbuznými a často nevypočítali. Tento tlak ze zdola způsobil, že byly
vydány tak zvané „Metodické stati“, které zvlášť těžké partie učiva redukovaly a byly celkem dobrou pomocí
učitelstvu.
Škola je dobře technicky i materiálně vybavena, má i vlastní zvukový promítací přístroj. Jedinou její nevýhodou je
její umístění její umístění přímo na hlavní dopravní tepně Praha – Varšava. Toto se projevuje hlavně v létě, kdy je
nutno otevřít okna a kdy kolem jedoucí auta značně ruší při vyučování.
1957
Značná péče je věnována zdraví žáků. Na počátku
každého školního roku školní lékař důkladně
prohlédne všechny žáky. Případné nálezy jsou
ihned sděleny rodičům žáků a léčeny ve
zdravotních střediscích. Dvakrát do roka jdou
všichni žáci na prohlídku a opravu chrupu do
ambulatoria v Držkově. Jednou za rok jsou
podrobeni RTG vyšetření na středisku v Železném
Brodě. Očkování proti neštovicím, TBC, záškrtu,
obrně jsou prováděny přímo ve škole.
Žáci plní svým své školní, ale také budovatelské
úkoly. Každý rok sesbírají značné množství
odpadových surovin. Také ve sběru léčivých bylin pro náš farmaceutický průmysl dosahují pěkných výsledků.
Pomáhali podle svých možností a místnímu JZD: sbírali kamení po polích, vytrhávali ornici, sklízeli mák.
Značný podíl má škola na kulturním životě obce. Obec zatím nemá žádnou vhodnou místnost a vyklizená 3. třída
je jedinou místností, kde je možno, byť i s obtížemi, pořádat kulturní podniky. Žáci zdejší školy pořádají
pravidelně každý rok oslavu VŘSR, besídku dědy Mráze, besídku k MDŽ, oslavu Dne vítězství a kromě toho
obstarávají i kulturní náplň i k jiným oslavám.
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SŇATKY V LETECH 1949 - 1957
1949 – Sňatků bylo v tomto roce celkem 6 a sice: Karas Vasil a Miloslava Kavalírová, Číla Břetislav a Daníčková
Anna, Šourek Miloslav a Laurinová Věra, Babín Jan a Koňáková Vlasta, Šourek Jiří a Kodejšová Božena, Daníčková
Marie a J. Pešata.
1950 – Václav Wurm a Hana Kurfiřtová, František Zasche a Hana Šourková.
1951 – František Pavlata a Hana Kodejšová
1952 – Miloslav Lubas a Hedvika Pavlatová
1953 – František Záveský a Libuše Šilhánová, Jaromír Kurfiřt a Eva Linková, Jaromír Novotný a Jarmila Rezlerová
1954 – Josef Matura a Jarmila Nosková, Zdeněk Malý a Zdeňka Patřičná
1955 – Tomíček Jan a Olga Havlová, Karel Zasche a Olga Blažková, Zdeněk Hofman a Drahomíra Adamičková,
Josef Blažek a Míla Brusáková, Havel Jiří a Olga Lejsková.
1956 – Lufinka Václav a Marie Kučerová, Bedřich Matoušek a Ludmila Kramářová, Stanislav Hlůže a Marie Hůtová
1957 – Jaromír Šikola a Marie Hnídková, Vladislav Pavlata a Květa Havlová.
V těchto 10 letech bylo zaznamenáno u nás v Loužnici celkem 23 sňatků.
1957
V letech 1949 – 1957 se v Loužnici narodilo 33 dětí, 18 chlapců a 16 dívek.
V těchto letech také zemřeli:
1949: Šourek Stanislav, Šourková Marie.
1950: Eduard Louma, Vladimír Svatý, Petr Morávek, Krupková Emílie, Kopalová A., Pavlatová Božena, Novotná
Marie, Svatá Božena.
1951: Šourek Petr, Hnídek Kamil, Koňak Frant., Bouček Karel, Karolína Morávková, Růžena Adamičková, Marie
Švadlenová.
1952: Koudelková Terezie, Marie Kodejšová, Koňaková Anna, Johnová Jiřina, Rezlerová Marie, Ludvík Alois,
Prokop František.
1953: Pavlata František, Trdla František, Bouček Josef, Božena Tomšová – rozená Tomšová.
1954: Rezler Lad., Frant. Šourek, Ludvíková Antonie, Marie Pirochová, Marie Gaislerová.
1955: Anna Matoušková, Marie Havlová, Navrátilová Frida, Hnídková Anežka, Novák Václav, Zivr Josef.
1956: Boh. Opočenský, František Blažek,
Božena Hanšpachová, Pavlatová Františka,
Daníčková Božena, Krupková Amálie, Miloslava
Jindrová
1957: Morávková Barbora, děcko pí. Šourkové
Marie.
ZEMĚDĚLSTVÍ
O tom jak se dříve hospodařilo v katastru naší
obce Loužnice jste se dočetli v předešlých
kapitolách z dřívějších let.
Nastal ovšem ro 1948 a s ním mnoho změn
v celém žití našich lidí. Zopakujeme si stručně,
jak vypadala zemědělská otázka v celostátním
měřítku a pak jak se odrazila na hospodaření
v naší vesnici.
Naše zemědělství vykazovalo značné zpoždění oproti průmyslové výrobě. Bylo rozptýleno do půldruhého milionu
zemědělských usedlostí, jeho plánování bylo a je krajně obtížné, technická výzbroj byla zcela primitivní a tak byli
malí a střední rolníci většinou odkázáni na vlastní síly. Bylo tudíž hlavním úkolem strany a vlády po únoru 1948
sjednotit všechny rolníky, zorganizovat je, technicky vybavit a ukázat cestu k výnosnému hospodářství. Byl tak
schválen zákon o Jednotných zemědělských družstvech – JZD. A jak to vypadalo u nás?
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Z větších rolníků bylo jen několik. V usedlosti čp.1-2 na Kopani
hospodařil Dobroslav Hnídek, v čp. 4 byl nejaktivnější sedlák Josef
Krupka, vedle jeho soused Karel Hnídek. V čp. 38 to byl Bedřich
Matoušek, pod ním v čp. 52 Milouš Hnídek a pod ním Josef
Novotný.
Na druhé straně u Linků to bylo největší hospodářství v čp. 37. Za
zmínku stojí, že tak trochu zemědělčili u Nosků, u Josefa
Adamičky.
Poněvadž hned časně po vyhlášení zákona o nových JZD chtěli,
přední funkcionáři MAV, KSČ v Loužnici ukázat sousedním
vesnicím, jak se má začít, začalo se tedy i u nás s přebudováním
vesnice.
Byla svolána schůze všech zemědělců, kde byl utvořen
přípravný výbor, který se skládal z těchto členů: Hnídek
Dobroslav, Černý Josef, Hnyk Bohumil, Farský Vlastimil,
Matura Rudolf, Sluka František a Ducháček František
s Čílou Josefem. Tito odhlasovali, aby u nás bylo v době
nejkratší vybudováno JZD. Do čela byl zvolen agilní sedlák
Dobroslav Hnídek z Kopaně. Nejprve se začalo
s rozoráváním mezí.

12

Bylo to v roce 1949, kdy přijeli tři traktory z STS z Lomnice n/Popelkou, které začaly s úpravou pozemků na
Šrůtově, kde byl později vytvořen samostatný hon. Dále byly zceleny pozemky na „Skřibech“, „Na Rovněch“ a na
„Krupkově kopci“. Na druhé straně vesnice, kde je terén poněkud příkřejší, se tak lehce nedalo upravovat. Byly
tehdy pozemky ponechány v JZD, ale odděleně. Na systém tohoto
hospodaření se dívali všichni rolníci dosti opovržlivě, poněvadž
mnohde „řádění“ traktoristů (tenkrát ještě nezkušených) nenašlo u
nich pochopení. K usnadnění práce na polích je zapotřebí traktoru.
Bylo hlavním cílem MAV. Byla provedena sbírka mezi všemi občany a
zakoupen traktor „Zetor 15“ po generální opravě od pana Vávry
z Vrátu u Železného Brodu. Byla to tenkrát v sobotu odpoledne
neutuchající sláva všech těch, kteří toužili po traktoru, když Jos.
Černý, autotaxikář ze Záduší s ním přijel do vsi. Zaučil se s ním i
Dobroslav Hnídek a Jos. Číla. Od prázdnin 1951 s ním začal jezdit do
podzimu 1953 Zdeněk Holý od Lomu z čp. 33.
Rostlinná výroba nemohla samotná posílit růst JZD a tak bylo
uvažováno o zavedení a sloučení živočišné výroby. Brusírna u Malých
na Rovince byla adaptována pro kravín. Byly utvořeny brigády na
rychlou adaptaci. Po jejím skončení byl v roce 1951 sveden dobytek do
nového kravína. Majitelé tenkrát, jak pamatuji, se těžko loučili se svými
kravičkami, které jim po celý rok dávaly produkty na tu prostou
venkovskou obživu.
V roce 1952 měl na rozvoj našeho družstva velký vliv boj a různá
nedorozumění, která vznikla mezi MAV – MNV a KSČ. Jistě jste se
dočetli v části předešlé, že v této době, byly utvořeny jakési dva tábory, z nichž vedoucím jednoho byl Josef Černý
a druhým byla M. Špidlenová, která byla později zvolena do čela naší obce. Nastoupila posílena důvěrou většiny
občanů, důvěrou, že všichni budou neochvějně hájit její pravdu, pravdu lidskosti.
Roku 1954 odchází z družstva původní jeho zakladatel Dobrouš Hnídek. Po něm byl zvolen předsedou JZD Josef
Číla. Po ½ roce bylo družstvo opět bez vedení. Okresní národní výbor pověřil nově zvolenou předsedkyni MNV –
soudružku Marii Špidlenovou i vedením družstva. Jak již bylo dříve podotknuto, začalo se ve vsi žít radostněji a
volněji a snad už i to mělo vliv na úrodu, která byla bohatší. V družstvu byla utvořena tzv. pracovní skupina, která
sestávala z těchto členů: Krupka Jos., Linka Miloslav, Novotný
Jos., Hnídek Miloslav, Bedřich Matoušek, Hnídek Jar., Kodejš
Ladislav, Adamička Josef, Nosek Jaroslav, Sochorová Marie, Hnyk
Bohumil a Špidlenová Marie. Úkolem této skupiny bylo pracovat a
obdělávat loužnická políčka a po skončených pracích se dělit o
zisky, které z výnosných prací jim plynou. Pro zvládnutí špičkových
prací byly svolány místním rozhlasem brigády a to jak z místních
občanů, tak ze závodů a jiných národních podniků, i z Jablonce
n/Nis.
A tak milý čtenáři jste se dočetli o tom, jakou proměnu prožila
v zemědělství naše vesnice za 10 let a jak dospěla k nynějšímu
stavu.
Průmyslový vývoj obce Loužnice za poslední desetiletí od začátku
r. 1948 do konce roku 1957.
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Jak uvádí již naše obecní kronika, tak i dle záznamu a pamětí
živili se naši předkové již od pradávných dob převážně
obchodem a výrobou různého skleněného zboží, vyráběného
po domácku neb v menších dílnách.
Z této sklářské výroby vyvinul se postupem doby sklářský
průmysl, takže můžeme zcela oprávněně říci, že naše obec je
a byla vždy obcí průmyslovou s vyvinutým průmyslem
sklářským. O tom svědčí celá řada provozoven, tovární výroba
a samostatný export různých sklářských výrobců. Vývoji
průmyslu napomáhalo jednak to, že bylo u nás dostatek
pracovních sil, jelikož chudá pole na stráních poskytovala jen
skrovné živobytí menší části obyvatel naší obce. Tito byli
nuceni hledati si vedlejší příjem k zajištění svoji existence,
který jim umožňovala sklářská výroba.
(foto JZD Loužnice léto 1957)

Další podmínkou k rozvoji našemu průmyslu, byl
Kopaňský potok, který protéká středem obce a
dával možnost k zřízení vodních děl. Potok dával
první pohonnou sílu brusírnám a sklářským
výrobnám, bez které se žádná průmyslová výroba
nemohla obejíti. Zvláště v dřívějších dobách, doku
nebyly známy, neb těžko dosažitelné jiné pohonné
síly, a dokud nebyla elektrizace. Vodní díla
vzhledem k levnému pohonu se udržely u nás
dodnes.
Poslední dobou přispěla k rozvoji sklářského
průmyslu také Sklářská škola v Železném Brodě. I v naší obci absolventi této školy založili sklářské výrobny.
Broušení dutého skla: Tom František, výroba figurek? Tomeš Slavomil.
Rozsah průmyslu a živnosti byl po druhé světové válce v naší obci velmi čilý, jak možno posouditi dle uvedeného
rozboru. Koncem roku 1947 bylo v naší obci 15 živností průmyslových, výrobních i obchodních a 9 živností
řemeslných.
Živnosti sklářské, výrobní
Broušení dutého skla, kristalie: Malý František, Vobicka Josef, Tom František (od roku 1945 pod národní správou)
Továrna na výrobu skleněných perlí: V Linka a syn. Výroba skleněných perlí: Prokop František. Výroba skleněných
perlí a kovových doplňků: Šourek František. Výroba skleněných perlí: Šourek Petr. Výroba voskových perlí:
Vavřich Václav. Výroba skleněných figurek: Tomeš Slavomil. Výroba skleněných perlí mačkaných: Blažek František
(od roku 1945 pod národní správou). Výroba skleněných perlí mačkaných: Blažek Josef. Výroba zboží u umělých
hmot: Linka Miloslav st. Výroba růženců a obchod se sklem: Laurin Josef. Výroba a prodej zboží proutěné: Pavlata
František, Pavlata Bohuslav.
Mimo uvedené výrobny, bylo zde několik domácích dílen (mačkáren, kde pracovali domácí dělníci pro některé tak
zvané faktory:
Živnosti řemeslné:
Černá Josef: krejčí, Štumpe Antonín: krejčí, Bernt Jaroslav: truhlář, Černý Josef: osobní autodopravce.
Novotný Bohumil: řezník, Hostinec U Linků a obchod se smíšeným zbožím U Linků: nájemce Hlůže Antonín,
smíšený obchod U Pavlatů: Pavlatová Sláva, Hostinec U Studničků: Studničková Jitka.
(foto: brusírna U Tomů)
Únorové události v roce 1948, kdy se dostala k moci v našem státě dělnická třída, přinesly i mnoho změn do
našeho průmyslu. Došlo k znárodnění a soustředění sklářských podniků. Výroba se začala organizovati na základě
socialistického plánovaného hospodářství.
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V první řadě byla v naší obci znárodněna továrna na výrobu skleněných perlí firma Vojtěch Linka a syn, jelikož to
byla největší továrna v obci a vůbec největší továrna na zušlechťování skleněných perlí v celém sklářském
sektoru. Dále byla znárodněna brusírna Františka Malého, brusírna dutého skla a kristlalie u Tomu a výroba
mačkaných perlí u Blažků, které byly pod správou již v roce 1945, byly samozřejmě pojaty do znárodnění.
Ostatní výrobny znárodněny nebyly. Některým
byly znárodněny pouze živnostenské listy, to
znamená, že již nemohly dále soukromě
vyráběti, avšak výrobní prostředky, zařízení,
zásoby surovin a veškerý majetek byl
ponechán v jejich vlastnictví.
Tito živnostníci se připojili k některému
národnímu podniku a pracovali ve svých
výrobnách jako vedoucí. Tak například
Prokop František, Šourek Petr a Šourek
František se připojili k národnímu podniku
ŽBS 03 v Loužnici, bývalá továrna Linson.
Brusírny: František Tom, František Malý,
Vobicka Josef se připojili k národnímu
podniku ŽBS 01. Václav Vavřich, výrobce
voskovaných perel se připojil k ŽBS závod 01
Těpeře, kde později došlo k soustředění výroby a výrobna Vavřichova, byly zlikvidovány a převedena do Těpeř.
Výrobna mačkaného zboží u Blažků se postupem doby podstatně rozšířila a vytvořil se zde samostatný provoz
spadající pod ŽBS národní podnik Bratříkov.
Ostatní menší živnostníci postupem doby přestali živnost provozovati a zapojili se jako zaměstnanci do některých
národních podniků…….(Ludmila Vavřínová)
(Foto: obrázek malovaný A. Otahalem - obytný a obchodní dům sklářského výrobce Václava Vavřicha z
Frýdštejna. Dům byl postaven za II.světové války.)
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Živnosti řemeslné, hostinec a obchody se zapojily do
družstevních sektorů. U nás je to „Jednota“ spotřební
družstvo se sídlem v Semilech. Některé živnosti
zanikly buď úmrtím majitele, nebo byla živnost
odhlášená. Tak v roce 1947 zemřel krejčí Josef
Černý, živnost pro stáří odhlásil již dříve. Pro stáří
odhlásila živnost hostinskou Jitka Studničková, dále
odhlásil živnost krejčovskou Štumpe Antonín, Jindra
Petr také již pro stáří živnost neprovozuje.
1.K porovnání uvádím stav průmyslu, obchodu a
živností koncem roku 1957. Mám zde továrnu na
výrobu skl.perlí národní podnik ŽBS -03 v Loužnici,
sdružující veškerou kapacitu výroby drobných
skleněných perlí celého sklářského sektoru. Je to
tudíž největší továrna na výrobu a zušlechťování perlí
v celé naší republice.
Pod závod Loužnice spadají dva provozy, provoz
Loužnice a provoz Zásada. Celý závod zaměstnává
včetně dílenských a domácích dělníků (u domácích
dělníků jsou to většinou navlíkači a menší počet
domácích brusičů) asi 1200 zaměstnanců.
2. Další větší závod je výroba mačkaných perlí, kde se
dosud říká u Blažků. Je to samostatný provoz závodu
ŽBS v Bratříkově.
3. Brusírna krystalie u Tomů a Vobicků - „v turbíně“,
spadaji pod ŽBS závod Pelechov.
4. Technosklo – výroba skleněných injekčních
stříkaček, spadající pod národní podnik „Technosklo“
v Držkově, zaměstnává cca 20 lidí.
5. Výroba zboží z umělých hmot u Linků „ve mlejně“ –
národní podnik ŽBS 03, zaměstnává 18 zaměstnanců.
Z ostatních živnostní je zde hostinec „Jednota“ –
bývalý hostinec U Linků. Smíšený obchod „Jednota“ –
dříve U Linků. Obchod a mlékárna „Jednota“ dříve U
Pavlatů. Řeznictví „Jednota“ dříve Bohumil Novotný,
který je tam nyní jako vedoucí.
Truhlářství – jako poslední a jediný soukromý
živnostník v obci Jaroslav Bernt.
V dílnách našich závodů pracuje 48 zaměstnanců z
okolních obcí. Z naší obce dojíždí do zaměstnání mimo
obec 26 zaměstnanců.
(Foto: 1. – brusírna U Vobicků – „Turbína“, 2. –
Obchod a mlékárna U Pavlatů, 3. - hostinec U
Studničků (U Šídů) )
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Továrna na výrobu skleněných perlí Vojtěch Linka a syn Loužnice

Továrna vznikla z malé sklářské výrobny, kterou založil V. Linka na začátku tohoto století. Nejdříve pracoval sám
v domě čp.37. Později si postavil dílničku, kde sekal perle na stroji a u této
dílny byla malá leštírna ohněm, neboli pulírna.
To bylo asi roku 1908. K této malé dílně, kde se říkalo „Na sedničce“
přistavěl Linka později další pulírny a v roce 1913 postavil novou budovu
čp.70, nynější kanceláře a expedice. Největší rozvoj závodu nastal po první
světové válce.
Tak již v roce 1921 přistavěna byla další dílna, sekárna – kde je dnes hoření
kancelář a matovárna. V roce 1925 – 1926 postavěna budova čp. 82, dnešní
sekárna, stříbřírna a navlíkárna. V roce 1919 přikoupil Linka tovární objekt
v Železném Brodě „Na Mýtě“ a tam zřídil brusírnu skleněných perlí,
rumplovnu a matovárnu. Na Mýtě byl pohon na parní kotel a vodní turbína.
V hořením sále se navlékalo a dole se brousilo, v suterénu byla leštírna
vodou a rumplovna. Tato dílna se přestěhovala později do nové přístavby.
Vojtěch Linka měl 3 syny, kteří byli zúčasněni ve výrobě a proto se později
utvořila firma V. Linka a synové – továrna na výrobu skleněných perlí, která
vyráběla po továrnicku skleněné perle.
V té době zakoupila firma v Jablonci n/Nisou budovy a založila tam vlastní
sklárnu, vedenou zetěm V. Linky Ing. Celestinem Strnadem. Přes počáteční
potíže sklárna se velmi brzy dobře zavedla a začali zde vyráběti také rokail.
Sklárna dodávala rokailové sklo do závodu v Loužnici, kde se tyčinky sekaly
a na Mýtě se rokail kulatil.
Výroba rokailu přenesla se původně k nám z Itálie a zde dosud rokail
vyráběly pouze sklárny Riedel
v Polubném a Breit v Lučanech. Tyto
sklárny vyráběly pouze rokail
nezušlechtěný, tzv. hutní. Firma
Linka však vyráběla i rokail zušlechtěný s různými zušlechtěními jako u 2x
a 3x perlí a byla vůbec první firma, která začala vyráběti také rokail
broušený, jemuž se říká šarlotky. Když si tato firma založila vlastní export
vyvážela své výrobky do světa pod značkou Linson. Značka Linson stala se
brzo známou v celém světě. Byla to značka jakostních výrobků,
vyráběných v našich dílnách v Loužnici.
Důkaz o tom, že značka Linson měla dobrý zvuk a pronikla na všechny
světové trhy, jako značka solidních výrobků a dobré kvality je v tom, že
ještě dnes se vzorkovnice „Linson“ používají zvláště v Americe a
v západních zemích Evropských, přesto, že výrobní společnost Jablonex se
snažila všude zavésti vlastní vzorkovnice, ale zahraničtí zákazníci
objednávají stále ještě podle starých vzorkovnic „Linson“, na které byli již
zvyklí.
Na trhy v Africe a Asii zavedl sice již Jablonex svoje vzorkovnice podle
vzoru Linson se starým číslováním, značka dobré jakosti našich výrobků
žije dále ve světě.
Je přirozené, že rozmach firmy V. linka a syn zatlačoval konkurenčně malé
výrobce, kteří také v menším rozsahu vyráběli skleněné perle a surovinu
odebírali ze skláren Riedel v Polubném a Breit v Lučanech (obě německé firmy). Tito začali jaksi žárlit na silnější
konkurenci. Také firma Riedl v Polubném, nerada viděla vzmáhajícího se českého konkurenta a cítila se
poškozena také tím, že si Linka zařídil vlastní sklárnu a neodebíral již sklo od Riedlu. Firma Riedel tím ztratila
největšího odběratele skla.
Výroba ve sklárně, kterou vedl Ing. Strnad narážela z počátku na některé začáteční potíže, jelikož chyběla určitá
praxe a odborné zkušenosti, které každá nová výroba potřebuje. Přesto však výroba šla kupředu.
Tento vývoj velmi žárlivě sledovala firma (Breit) Riedla a snažila se různým způsobem sledovati vývoj výroby
v nové české sklárně. Dokonce prý vyslala určité zvědy, neboli špicly, kteří zjistili, že ve sklárně se používá
některého způsobu tažení skla jako ve sklárnách u Riedla. Bylo to tažení tyčí dvojmo, na dvě strany, takže se
táhly 2 tyče najednou…………
(Foto: vzorkovnice Linson)

17

Riedel tvrdil, že je to jejich způsob tažení skla, tento vlastní způsob tažení skla si dal patentovat a podal na Linku,
respektive na Ing. Strnada žalobu. Soudní spor se táhl po celý rok a nakonec byl
rozhodnut ve prospěch Linky. Kdyby byl Linka tento spor prohrál, znamenalo by to
pro něho hospodářský úpadek, jelikož by býval musí zaplatiti milion korun za
prohraný spor a nesměl by dále používati tohoto způsobu tažení. To by asi těžko
býval unesl, neb byl již vyčerpán stavbou nové sklárny.
Další vývoj sklárny šel normálně až do osudného roku 1938, kdy jsme museli dle
Mnichovského diktátu postoupit Němcům pohraniční území. Celá řada Českých lidí
opouštěla naše pohraničí a stěhovala se do vnitrozemí. Ing. Strnad se také rozhodl
opustiti Jablonec a nově vybudovanou sklárnu. Linkovi se tehdy podařilo koupit
bývalou sklárnu od Kopala v Mnihově Hradišti a tam se zařízení z Jablonce převezlo
a začalo znova.
Sklárna se opět rozjela a za doby
protektorátu dováželo se sklo do
Loužnice z Mnichova Hradiště. To trvalo
do té doby, než byla sklárna v Mnich.
Hradišti zastavena, asi na zákrok
Riedla, který jako Němec měl u
nadřízených úřadů značný vliv a
naskytla se mu příležitost potlačiti
českého konkurenta.
Po našem osvobození v roce 1945 byla
firma V Linka a syn, jedinou továrnou
na výrobu skleněných perlí. Měla
obchodní spojení se zahraničím, měla
vydané své vlastní ceníky a
vzorkovnice. Výroba se rychle rozjela a
vzhledem k tomu, že válkou se sklady
zákazníků vyprázdnily, byla o perličky
ve světě čilá poptávka. Závod byl
zahrnut množstvím objednávek na
dlouhou dobu dopředu.
Vyjednávalo se o to, aby byly otevřeny
sklárny v Mnichově hradišti, aby se mohla
obnoviti výroba rokailu jako dříve, ale tato
sklárna nebyla již obnovena. Surovina
tyčinkového skla se opět odebírala ze
skláren Polubný a z Lučan. Riedlovy sklárny
v Polubném a Breitova sklárna v Lučanech
byly znárodněny a sloučeny v jeden národní
podnik, pod jménem Jablonecké sklárny.

(Foto: 1. ochranná známka firmy Josef
Rriedel, Polubný, 30. léta 20. století, 2.
sklárna firmy Josef Riedel v Dolním
Polubném, počátek 20. Století, 3. Hlavička
patentního úřadu o patantu Ing. Celestýna
Strnada na stroj na tažení kulatých nebo
fasonových trubek a tyčí ze skla)
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Každá sklárna si však uchovala do jisté míry samostatné vedení. Vedení těchto skláren se ostře stavělo proti
otevření sklárny v Mnichově Hradišti a poukazovalo na to, že prý
kapacita Jabloneckých skláren stačí krýti veškerou potřebu skla. I někteří
menší výrobci zvláště z okolí neradi viděli, aby Linka měl zase sklárnu.
Byla to zase obava z konkurence a jakási rivalita.
Sklárna v Polubném, kde byl ředitelem profesor Bachtík, odmítla také
dodávati pro závod v Loužnici rokailové sklo na výrobu rokailu. Výrobu
rokailu považovali v Polubném za jakýsi monopol skláren a zavázali se
dodávati poze hotový rokail k zušlechťování. Sklárna v Lučanech
dodávala z počátku menší množství rokailového skla, jelikož neměla
sama odbyt pro rokail, ale později i tato sklárna trvala na tom, aby zdejší
závod odebíral od nich již hotový rokail.
Rokail z Polubného ani z Lučan neměl však takovou kvalitu jako rokail
vyráběný v Loužnici. To nám také dělá potíže na zahraničním trhu,
jelikož je veliká konkurence hlavně Italského rokailu.
O otevření nové sklárny se později zajímal i národní podnik
Železobrodské sklo. Měla to být sklárna, zaměřená na výrobu tyčinkového skla a tyčí pro mačkáře v rámci ŽBS.
Ale i tady uhájily Jablonecké sklárny svoji pozici a k otevření nové sklárny nedošlo.
V roce 1948, kdy došlo k znárodnění průmyslových podniků a byla znárodněna i firma Linson, jako největší a
vlastně jediná továrna na výrobu skleněných
perlí.
Znárodňovacím řízením byl pověřen soudruh
Řepa z Jablonce nad Nisou a na návrh
Závodní Rady a zaměstnanců závodu byl
vedoucím závodu pověřen Oldřich Kunc,
účetní závodu. Toto opatření bylo jen
prozatimní a trvalo jen krátkou dobu, nežli byl
utvořen ZV národní podnik Železnobrodské
Sklo.
Při utváření podniku ŽBS se vycházelo ze
zásady, aby na vedoucích místech byli
ponecháni bývalí majitelé, zvláště odborníci.
Byl proto jmenován se souhlasem ZR
vedoucím závodu, bývalí spolumajitel firmy
Miloslav Linka. Závod byl začleněn do
národního podniku ŽBS závod 03 – Loužnice,
jak se zkráceně říkalo „trojka“. Ke trojce byly
přičleněny následující výrobny: Prokop Frant.,
Šourek Frant., Šourek Petr z Loužnice a Šimůnek Jar., Vít Frant. z Radčic, dále Hanuš a Maruška z Jesenného,
výrobna Lučany (dříve Feix), Schovánek Jar. Jílové.
Mimo závod Loužnice byla podobná výroba též v Zásadě, kde byl větší počet drobných výrobců zabývajících se
více výrobou různých výrobků a perliček a rokailu jako jsou náhrdelníky, kabelky apd. Byla proto v Zásadě zřízena
rozdělovna návleku a ponechána část výroby zušlechtěného rokailu.

(Foto:ochranná známka Železnobrodského Skla – ŽBS, pohled na budovu firmy Linson v Loužnici)
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PŘESTAVBA ZÁVODU

Linka měl původně v progranu po válce závod rozšířiti a uvažoval i o postavení sklárny v Loužnici. Na stavbu měl
již vypracovány plány a projekty. V roce 1946 si
podal žádost u nadřízených úřadů žádost o
přístavbu části projektu. Tato stavba byla
povolena a měla se uskutečnit v prvém
dvouletém plánu v letech 1947 – 1948. Jednalo
se o přístavbu k budově čp. 82, dnešní dílny
technoskla. Do doby znárodnění všeak se
stavbou nebylo započato.
Když byl utvořen národní podnik ŽBS, byl prvním
podnikovým ředitelem jakýsi p. Prokeš z Prahy.
Prokeš byl z této funkce brzy odvolán a
ředitelem se stal Čeněk Lisý z Železného Brodu.
Lisý pocházel původně z Loužnice a jeho otec byl
za první republiky také poslancem.
Prokeš měl pro zdejší závod ten význam, že se
vážně zajímal o rozšíření závodu, zvláště když se
dozvěděl, že stavba je již povolena a měla být dokončena v roce 1958.
Aby povolení ke stavbě nepropadlo, zorganizovala se na podzim roku 1948 brigáda, která rozbourala starou
Linkovu stodolu a započalo se
s výkopem základů. Kopalo se i
v zimě, terén byl skalnatý a skála se
musela odstřelovati. Do jara 1949
byl výkop suterénu zhruba hotov.
V té době však již nastaly se stavbou
různé potíže. Připravoval se nový
celostátní pětilety plán, mající
v programu v prvé řadě výstavbu
těžkého průmyslu.
To již byl ředitelem podniku Čeněk
Lisý a investiční výstavbu měl na
starosti s. Josef Kopal z Držkova.
Toho roku byla též rozestavěna
stavba u Schovánků v Jílovém.
Přidělené investice byly omezeny,
takže dvě stavby najednou nebylo
možné podniknouti. Rozhodl se proto
s. Kopal, že dokončí nejdříve stavbu
v Jílovém, neb to byla stavba menší – a proto prý se bude stavěti v Loužnici. Domníval se, že dostavba v Loužnici
bude jistě povolena z důvodu, že se jedná o velký závod, kde se měla soustředit veškerá výroba perliček. Tato
taktika však Kopalovi nevyšla. Pětiletý plán byl zaměněn hlavně na výstavbu těžkého průmyslu a lehký průmysl,
zvláště sklo, byl opomíjen.
Stavební investice byly omezeny a dokončení stavby zastaveno. Po různých intervencích, jak u KNV a jiných
nadřízených úřadů a to jak vedením závodu a podniku i závodní radou bylo povoleno pokračovati jen v zajišťovacích
pracích na stavbě. Rok 1949 utekl a mnoho se toho nepostavilo. Situaci ještě zkomlikoval velmi, požár vzniklý na
závodě na jaře 28.února 1950. Vyhořely kanceláře a střecha u budovy čp.70. Tato budova se musela urychleně
v zájmu dalšího chodu závodu uvésti ihned do pořádku. To také vyčerpalo část investice určených na výstavbu.
Přes mnohé potíže se podařilo do konce roku 1950 přístavbu zhruba dokončití a i z části vyhořelý objekt uvésti do
původního stavu s rozdílem, že se na budovu dala rovná střecha. Projektovaná přístavba měla býti o jedno poschodí
vyšší, ale to se již nepodalo uskutečnit.
(Foto: 1 – starý dům Linkových, 2 – pohled na Linkovu továrnu od potoka )
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POŽÁR KANCELÁŘE DNE 28. ÚNORA

Tento požár přinesl některé změny ve vedení závodu. Vedoucí
závodu Miloslav Linka, byl odvolán a jmenován za něho soudruh
S. Černý, do té doby zaměstnán na závodě jako politický
pracovník. Složky na závodě, závodní rada, ztratily tím z počátku
svoji autoritu a důvěru, jelikož se poukazovalo na nedostatečnou
bdělost a ostražitost a vyskytovaly se hlasy, že se jedná o
sabotáž, neb šlo již o druhý požár na závodě v krátké době.
První požár vznikl hned po znárodnění dne 9.3.1948 v 8 hodin
navečer a vyhořela střecha u pulírny. Požár byl lokalizován a
šetřením se zjistilo, že vznikl nadměrnou zásobou dříví u
pulírovací pece. Když zaměstnanec Boh.Šída opustil dílnu po
práci, byl v peci pravděpodobně ještě žhavý popel. Od jiskry se
vznítilo dříví a potom chytila i střecha. Výsledkem šetření
bezpečnostních orgánů a okresního soudu v Žel. Brodě, byl
vyjasněn i vznik druhého požáru dne 28.2.1950. Požár založila
zaměstnankyně závodu Božena Kučerová z Držkova, zaměstnaná
na závodě jako mzdová účetní. Požár založila, proto, aby
zahladila různé machinace, které prováděla na výplatních
listinách a odcizila závodu dle zjištění
100.000,-Kč.
Dle přiznání u soudu zdržela se dne
17.2.1950 v kanceláři pod záminkou, že
má nutné účetní práce. V kanceláři byla
asi do 11 hodin večer a provedla na půdě
přípravu k požáru. Opustila kancelář a
klíče si nechala v okénku u starého
domu, kam se obyčejně klíče ukládaly,
když již bylo ve starém domě zavřeno.
Z Loužnice odešla domů do Držkova a
doma předstírala, že jde spát. V noci asi
ve 2 hodiny se vytratila z ložnice a šla
pěšky do Loužnice do závodu. Odemkla dveře a šla na
půdu, kde založila požár, Zamkla zase budovu a odešla
zpátky do Držkova. Když přišla do Držkova, jel v krátké
době autobus na Loužnici asi ve 4.30 hodin. Nastoupila
do autobusu, jela do Loužnice a když přišla k závodu,
bylo již vše v plameni a lidé již hasili oheň. Podezření na
ni padlo z části tím, že přijela tak brzy do zaměstnání,
ačkoliv jindy chodívala na 8 hodinu i déle. Vyšetřováno
bylo více lidí, hlavně zaměstnanci závodu. Kučerová se
při vyšetřování chovala úplně klidně, takže se jí nemohlo
nic dokázati.
Hlavní podezření proti ní vzniklo až za několik dnů.
Kučerová nepřišla do zaměstnání a doma také nebyla.
Stala se prostě nezvěstnou. Při prohlídce knih a účetních
dokladů se přišlo na zpronevěru. Případ se stal téměř jasný, ale Kučerová nikde. Později jsme se dozvěděli, že
byla zadržena SNB v Břeclavi na nádraží, odkud chtěla utéct do Rakouska a to tím způsobem, že si dojednala
s jedním železničářem, aby jí zasypal do vagonu pod uhlí a tak jí pomohl převést přes hranice. K tomu již nedošlo
a případ skončil u soudu v Železném Brodě. Byl jí vyměřen trest 12 roků těžkého žaláře. Výměr trestu přijala
téměř s úsměvem. U krajského soudu v Liberci, kam se odvolala, byl jí trest snížen na 9 roků. Po odpykání trestu
asi 5 roků, byla na základě amnestie prezidenta republiky, propuštěna na svobodu.
(Foto: 1 – starý dům Linkových a děti Linkovi, 2 – pohled na Linkovu továrnu od potoka , foto autobusu v
Loužnici)
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Jako třetí požár na závodě byl požár garáže. Vyhořela dřevěná garáž před závodem.
Byla to jen dřevěná bouda, ale sjořelo i nákladní auto značky „Fordson“. Byla to
opravdu s těmi požáry veliká smůla. Garáž snad chytila od zkratu
auta, ale nebylo to přesně zjištěno.
V roce 1951 nastala ve výrobě perliček určitá stagnace a uvažovalo
se o zavedení náhradní výroby, pro případ, že bude ve výrobě perlí
málo práce. Podnikový ředitel s. Lysý nabídl nám tehdy, zavésti u nás
výrobu skleněných stříkaček. Injekční stříkačky se vyráběly v Teplicích, kde
byl zaveden jiný výrobní program a výroba stříkaček se tam rušila.
Výroba stříkaček s kombinací kovů, tak zvaných rekordek se převedla z Teplic na
Moravské Slovácko, vybudovala se tam veliká továrna, největší svého druhu v republice. U nás se
měly vyrábět stříkačky celoskleněné.
Podnikové ředitelství nám doporučovalo, abychom se přeorientovali na výrobu injekčních stříkaček
a výrobu perliček přenechali Zásadě. Ale závodní rada trvala na tom, aby výroba perliček byla u
nás ponechána jako hlavní výroba a výroba stříkaček zavedena jako doplňková výroba. Pro novou
výrobu stříkaček byly nabídnuty místnosti v nové přístavbě. To se také uskutečnilo a na podzim
1951 se přestěhovalo zařízení na výrobu stříkaček z Teplic do Loužnice. Přes zimu se provedla
instalace zařízení a na jaře roku 1952 se začalo postupně s výrobou. Vedoucím byl ustanoven
soudruh Josef Vele. Výroba stříkaček spadala organizačně pod náš závod 03. Od ledna 1952 na
základě nové organizace měla se sloučiti výroba v Loužnici a v Zásadě v jeden závod. O tento
závod byl sveden boj mezi oběma obcemi.
Zásada operovala s tím, že zaměstnává větší počet zaměstnanců a má větší obrat a žádala, aby vedení závodu
bylo v Zásadě. Loužnice se zase hájila tím, že v Loužnici je hlavní výroba s větším počtem dílenských
zaměstnanců a v Zásadě je jen rozdělovna, která má sice větší počet domácích navlíkačů, ale hlavní výroba je
v Loužnici, byl základem při vytváření národního podniku a dal také hlavní podstatu do znárodnění. Spor vyhrála
Loužnice a bylo také vedení umístěno v Loužnici, jako v hlavním závodě pod jménem ŽBS závod 03 – Loužnice.
Zásada spadala pod Loužnici a byl tam vytvořen samostaný provoz II.
Převedení výroby
injekčních
stříkaček pod
závod Technosklo.
Z rozhodnutí
hlavní správy byl
vytvořen od
1.ledna 1953
samostaný podnik
národní
„Technosklo“. Tato
výroba, pokud byla
ve vývoji, spadala
pod národní
podnik ŽBS a od 1.
Ledna se
osamostatnila.
Podnikové
ředitelství bylo
umístěno
v Držkově, jelikož tam byly dvě tovární budovy, bývalé textilní továrny, kde se technické sklo vyrábělo. Nový
podnik dostal: „Technosklo – Držkov“ a z důvodu, že výroba injekčních stříkaček svým charakterm spadala do
výroby technického skla, byla tato výroba z programu našeho závodu vyjmuta a přičleněna pod „Technosklo –
Držkov“. Injekční stříkačky se u nás vyrábějí dále, jen s tím rozdílem, že výroba spadá pod Technosklo – Držkov.

(Foto: 1 –nákladní automobil Fordson, 2 – skleněná injekční stříkačka,3 – pohled na Loužnici od „Kulatého Borůvčí
(povšivněte si jak byla Loužnice upravena, vykácená a pole obdělána)
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VÝSTAVBA ZÁVOD 03

Situace v odbytu skleněných perlí se od roku 1952 zlepšovala a dle průzkumu vývozní společnosti „Jablonex“ na
zahraničních trzích měla se výroba do roku 1960 zvýšit. Proto v roce 1954 dostala hlavní správa od příslušného
ministerstva příslib investic na výrobu sklářských závodů.
V květnu 1954 se dostavil na závod do Loužnice soudruh Jos.Kopal z hlavní správy a oznámil, že asi dojde
k výstavbě závodu 03. Bylo projednáno, že se v Loužnici rozšíří provozovny a přistaví skladiště pro tyčinkové sklo.
V Zásadě se mělo také postavit skladiště pro sklad rokailu a potřebné provozovny na zušlechťování rokailu.
Z Loužnice odjel s. Kopal s vedoucím závodu do Zásady prohlédnouti si eventuelní staveniště.
Po krátké době bylo vyzváno vedení závodu, aby podalo návrh na místo, kde by se mohl sklad tyčinkového skla
postaviti. Toto skladiště mělo býti asi 100 m dlouhé a mělo se spojiti se závodem, hlavně se sekárnou a mělo
tvořiti spojitou výrobní linku. Nebyl to úkol snadný, vzhledem k svahovitému terénu v okolí závodu.
Po úvaze bylo doporučeno postavit
skladiště nad závodem na pozemku p.
Tomše a vyřešilo se i spojení do sekárny.
Další návrh byl přistavěti sklad k výrobně
u Tomu. Výrobna u Tomu spadala také
pod závod ŽBS – 03. Odtud by se vozilo
sklo do závodu, neb by se zřídila při
skladu sekárna a usekané polotovary by
se odvážely na Mýto.
30.7.1954 dostavila se do Loužnice
komise z ministerstva a zástupců hlavní
správy, podnikové ředitelství, KNV, ONV
a vedení závodu. Komise prohlédla
navrhované staveniště v Loužnici a
shodla se v názoru, že závod 03
v Loužnici není vhodný pro rekonstrukci a
rozšíření. Odtud se komise odebrala do
zásady a staveniště v Zásadě uznala jako
vhodné pro výstavbu závodu. Tato
komise odjela do Železného Brodu do
Kristalu a tam se dohodla na tom, aby se
celá výroba soustředila do Zásady a celá
výstavba závodu 03 byla vybudována
v Zásadě, jako jeden závod. Při tom
jednání nebyli přítomni zástupci složek ze
závodu, jelikož k tomuto jednání nebyli
přizváni.
ZV ROH a zaměstnanci závodu v Loužnici
nesouhlasili s tímto rozhodnutím a podali
protest proti tomuto rozhodnutí, ke
kterému se připojil i MNV v oužnici. Na
základě protestu byla svolána do
Loužnice schůze do které dostavil
zástupce HS s. Kopal, za podnikové ředitelství s. ředitel Vávra, s. Hlubůček Jiří, dále poslanec s. Hlavatý a zástupci
zaměstnanců závodu ZV, ROH, KSŠ, zástupci MNV a vedení závodu. Zástupci HS a podnikového ředitelství se
odvolávali na to, že věc je již rozhodnuta a vyjádřili se k ní i stavební odborníci z ministerstva, nelze již proto na
věci nic měniti. S. Josef Kopal se odvolával, že zasahováním do celého řízení by se výstavba zdržovala a národní
podnik Technosklo by nemohl plnit plánované úkoly, jelikož je závisly na vystěhování skladu tyčinkového skla
z místností Technoskla v Držkově a to nelze uskutečnit dříve, dokud nebude postaven nový sklad.
Veškerá zodpovědnost prý připadne na toho, kdo by výstavbu jakýmkoliv způsobem zdržoval. Jelikož toto jednání
nemělo kladný výsledek pro závod v Loužnici, vyžádali si funkcionáři ROH po poradě s některými činiteli, slyšení u
ministerstva lehkého průmyslu. Deputace byla přijata zástupcem ministra soudrem Kopčem. Závod zastupoval
soudruh Bartoníček, soudruh Sochor a za MNV soudružka Marie Špidlenová.
(Foto: 1 –pohled na Zásadu z Loužnice – z Kostřavce, 2 – pohled na Zásadu od Rovní)
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Při jednání bylo docíleno toho, že soudruh náměstek ministra si vyžádal nový průzkum objektů a výroben
v Loužnici a vypracování návrhů ne eventuelní přístavbu v Loužnici, pakliže se zkáže, že závod by stačil zvládnouti
plánovanou kapacitu s menší investiční výstavbou do hodnoty asi 1.000.000,- Kč, provede se výstavba v Loužnici.
Návrhy měly se vypracovati do 14 dnů. Vypracovaly se za pomoci zaměstnanců technického oddělení ŽBS, kteří
byli pověřeni podnikovým ředitelem pomoci návrhy vypracovati a současně si ověřiti správnost vyměřených ploch
a údajů. Z důvodu, že při rozmísťování strojů a výrobního zařízení, bylo trváno ze strany podnikového ředitelství
na to, aby stroje byly rozmístěny v patřičných vzdálenostech, odpovídajícím předpisům o ochraně a bezpečnosti
práce. Tímto propočtem se zjistilo, místo původně plánovaných 200 m2 pulírny, že bude nutno přistavěti 889 m2.
Návrhy byly předloženy ministru a k jednání v Praze se dostavili opět za závod Bartoníček Lad., Sochor Oldřich,
podnikový ředitel Vávra a za hlavní správu Kopal Jos. Zástupce ministra soudruh Kopča přizval též k jednání členy
stavební komise, která původně rozhodla o výstavbě v Zásadě.
Členové stavební komise, jako odborníci se vyjádřili opět pro stavbu v Zásadě a svoje názory takto zdůvodňovali:
„Staveniště v Zásadě má vhodný terén pro stavbu. Voda pro staveniště je v dostatečném množství z místních
zdrojů. Odkanalizování závodu lze snadno provést. Je dána možnost dalšího rozšiřování závodu. Závod bude na
okraji obce v blízkosti sídliště 1.200 obyvatel, kde je sokolovna, sportovní hřiště, kino a tím i větší možnost
kulturní a sportovní činnosti“.
Staveniště v Loužnici, rekonstrukce.
Terénní úpravy by byly velmi nákladné. Výroba se nedá uspořádati do potřebných linek. Doprava a uskladnění
uhlí a dříví je velmi nesnadná. Využití ploch nedokonalé. Odkanalisování lze velmi těžko provésti, ježto závod je
na kopci, nad obytnými budovami. Nelze prý podle vyjádření krajského hygienika ze zdravotních důvodů připustiti
rozšíření stavby.
Další návrh na nové staveniště závodu jako celku v Loužnici i později předložené návrhy byly zamítnuty, jelikož již
na staveništi
v Zásadě bylo
provedeno několik
komisionelních
řízení, které vyzněly
příznivě pro stavbu
v Zásadě.
Tím byla celá
záležitost skončena
ve prospěch Zásady.
Ku konci roku 1957
byla vybudována
první část výstavby,
sklady. Další část
výstavby provozovny, se zatím
nestaví, takže výroba
perliček je zatím
ponechána
v Loužnici v rozsahu
jak se pracovalo
dříve.
MNV i zaměstnanci
závodu 03 v Loužnici
si byli plně vědomi
velikého významu
stavby závodu pro
další rozvoj naší obce, ale z uvedených důvodů se nepodařilo stavbu prosaditi v Loužnici.

(Foto: 1 –pohled na závod v Loužnici – od Pazdrny)
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Zamyslíme – li se nad vývojem celkového našeho sklářského průmyslu za uplynulá desetiletí, konstatujeme, že
došlo k určité stabilisaci a usměrnění celé sklářské výroby.
Sklářská výroba v našem kraji i v naší obci je zaměřena hlavně na výrobu luxusního zboží, odkázaného převážně
na vývoz do
všech končin
světa. Byla proto
vždy vystavěna
konjukturním
výkyvům,
obchodní
spekulaci a
ovlivněna
politickými
událostmi, módou
apod.
Docházelo proto
vždycky
k údobím, kdy
obchod kvetl a
naopak zase
k vážným krisím,
kdy bylo
nedostatek práce
a s tím i spojená
bída a
nezaměstnanost.
To se projevovalo
i dříve, zvláště
koncem minulého
století, kdy byla u
nás rozšířena
výroba
skleněných kroužků. Loužnice se tehdy stala centrem, jelikož zde byla celá řada brusíren kroužků. Byla to doba
konkurenčních bojů podnikatelů, zvláště českých výrobců s německými. Doba konjuktrury a zase úpadku, kdy
v konkurenčním boji ubíjel jeden výrobce druhého.
V této době se začali u nás sklářští dělníci prvně organisovati. Byla založena „Jednota sklářského dělnictva“ se
sídlem v Loužnici a vydávala samostatný časopis „Sklář“ jehož redaktorem byl Karel Bouček.
Po první světové válce nastala velmi dobrá konjuktura zvláště ve výrobě skleněných perlí, ale opět byla vystřídána
celou řadou krisí.
Krize a nedostatek práce projevil se hlavně od roku 1930 a nastala ve sklářství velká nezaměstnanost, jak je to již
popisováno v naší obecní kronice tehdejším kronikářem Josefem Novotným.
Znárodněním průmyslu po druhé světové válce v roce 1948 nastala určitá stabilizace a usměrnění sklářské výroby.
Nezaměstananost byla úplně odstraněna a zlikvidována. Přesto, že byly někdy výkyvy ve výrobě některých druhů
výrobků, byly tyto výkyvy vyrovnány, zavedením jiné výroby apd.
Nemůžeme však říci, že by za celé období přišla krise a dělník by se ocitl bez práce.
Naopak, odborných pracovních sil byl nedostatek. Ve výrobě perliček se projevuje poměrně vysoké stáří u
zaměstnanců. Je to zaviněno tím, že většina mladých lidí vzhledem k nestálosti ve sklářské výrobě, jak to bývalo
dříve, našla si jiná zaměstnání, jelikož po pracovních silách byla ve všech oborech průmyslu poptávka.
Tím končí Ladislav Bartoníček pojednání o vývoji průmyslu v naší obci za desetiletí od roku 1947 – 1957 a dalšímu
podnikání přeje hojně zdaru.

(Foto: 1 –pohled na cestu z Loužnice k Huńáči, dnes mezinárodní silnice I/10)
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POVĚTRNOST A VÝZNAMNÉ VÝKYVY V OBDOBÍ 1947 – 1957

Náš kraj se vyznačuje nestálým počasím a zvláště Loužnice je v údolí, kde protéká potok, který zvlhčuje a
ochlazuje vzduch v údolí. To se projevuje zvláště nepříznivě na jaře, když přijdou jarní mrazíky.
V údolí je
mnohem větší
mráz než na
kopci a stává se
velmi často, že
omrzají stromy
v době květů.
Tak třešně jsou
u nás málokdy,
kdežto
v sousedních
obcích, výše
položených, jako
jsou Radčice,
Jirkov neb
Zásada jsou
podmínky po
této stránce
mnohem lepší.
Vývoj počasí od
roku 1947, kdy
bylo katastrofální
sucho, které
zasáhlo větší
oblast ve střední
Evropě, se
vyznačoval spíše
suchými roky.
Léta byla krásná,
slunečná.
Senoseč a žně
příznivé, úroda vcelku dobrá. To trvalo až do roku 1951. Od roku 1952 nastaly roky, kdy byla většinou mírná
zima, ale studené počasí se protahovalo dlouho do jara. Léto bylo potom vlhké a studené. Tak v roce 1952 byla
mírná zima. V dubnu teplo až 24°C. V druhé polovině května se ochladilo a dne 20 – 23. května noční mrazy
dosáhly až -15°C.
Červen byl chladný a vlhký, ke konci se oteplilo a teplo se udrželo přes celý červenec. Občas byly bouřky a
začátkem srpna vedra vyvrcholila. Dne 13 – 14.srpna teplota dosáhla 30 – 35°C, byla to největšší teplota v roce.
Potom nastalo chladné a vlhké počasí, které trvalo až do konce roku.
V roce 1953 byla zima mírná, duben teplý, začátkem května stromy rozkvetly a dne 13.května, když byly stromy i
jabloně v květu, napadlo v noci 8 -10 cm sněhu. Bylo úplně bílo a vlhký sníh lámal větve stromů. Někteří lidé sníh
ze stromů setřásali, aby nelámal větve a zajímavé bylo, že kde se sníh setřásl. Ovoce nebylo, protože květy
omrzly. Kde sníh zůstal na stromech, ovoce se udrželo.
Roky 1954 – 1957 se vyznačovaly hlavně studeným jarem. V roce 1955 byl květen studený a dne 22.května
napadl v noci slabý, sněhový poprašek. Studený květen a celé jaro mělo nepříznivý vliv hlavně na ovoce, protože
květy většinou omrzly. Pouze v roce 1956 byla větší úroda jablek, hlavně do kraje, ale u nás bylo ovoce velmi
málo.
V roce 1957 bylo jaro suché, studené. Koncem června a začátkem července hoka až 30°C. Potom opět až do
konce roku trvalo deštivé, nepěkné počasí. Žně tohozo roku byly ěpatné a ovoce málo. Jen na ojedinělých
stromech trochu jablek. Do kraje nebyla úroda ovoce téměř žádná – ovoce nebylo v celé střední Evropě.
Jrní mrazíky zachvátily nejen střední, ale i Jižní Evropu, takže byla i neúroda, citrusových plodů. Citrony a
pomeranče, které se k nám dovážejí z jižních zemí, byly toho roku dosti vzácné.
(Foto: pohled na Loužnici od „Posrané Hrobky“, v popředí obdělávání pole)
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V roce 1957 navštívil naši obec náš krajan Vítězslav Tomeš, který bydlí v Africe již od roku 1925. Odjel tam jako
mladý učitel ze zdravotních důvodů. Přijel k nám začátkem července
v největších vedrech, kdy teploměr ukazoval až 30°C. Uspořádal zde
besedu s občany a vyprávěl nám, že když odjížděl z Afriky bylo tam
velmi nevlídné počasí a padal sníh, což je v Africe zjev velmi
ojedinělý.
Vyprávěl o své cestě letadlem z Afriky a o tom, jak letadlo přestálo
bouři a vichřici, jak všichni cestující měli již v sobě jen, jak se lidově
říká, malou dušičku. Dále vyprávěl o tom, jak na něho mile
zapůsobilo, když přilétl do Paříže a uslyšel v kanceláři
československé letecké dopravy mluviti česky. Milý hlas rodné
mateřštiny mu ihned přiblížil domov, zapomněl na svízele cestování
a nálada se mu vyjasnila. A což teprve, když vstoupil do
československého letadla. Obsluha samí Češi, vlídně se na něho
usmívali. Chválil, jaké máme krásná, moderně vybavená letadla a
zdvořilý, velmi příjemný personál. Let z Paříže do Prahy byl prý pro
něho z celé cesty nejkrásnější, snad již i proto, že se blížil ke své
vlasti. Tak už to chodí na tom světě, lidé touží po tom, co jim není
jen tak snadno přístupné a tím nám také vlastně prozradil, že přesto, že se mu v cizině vede dobře a že si tam
zvykl, přeci jen to srdce táhne člověka tam, čemu se říká domov. Chápali jsme ho a připomínali jsme si, jak nám
byla také naše země drahá, když nám po ní někdo sahal, když nám ji brali, jak tomu bylo za chmurných dnů
okupace.
Vyprávěl nám také o životě tamních domorodců a o tom, jak se setkal s našimi známými cestovateli Hanzelkou a
Zikmundem, kteří ho navštívili na jeho stanici v Mendu a že prý je musí také navštíviti v Československu. Rádi
jsme se zaposlouchali a zavzpomínali, již proto, že Vitík, jak mu všichni v Loužnici říkají, je společenský a milý
člověk a u všech loužnických občanů oblíbený.
(Pozn. redakce:
A kdo to byl Vítězslav Tomeš? Byl to strýc „holek“ Noskových (Kordíkovi), a bratr Jindřišky Noskové čp. 49, který
si za ženu vzal Anežku Koudelkovou z Prostějova, ta byla sestrou paní Růženy Linkové (manželka Miloslava Linky
z čp.63 - Hrubý), kvůli tuberkulóze, která jej léta trápila se na doporučení lékařů odstěhoval do Kapského města.
V letošním roce zde byla na velmi krátké návštěvě, jejich dcera Janka. Přijela navštívit rodinný hrob, kde její
rodiče jsou pochováni – byli oba převezeni z Afriky)

(Foto: Manželé Anežka – Aška a Vítěslav – Vitik Tomešovi)
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ČINNOST NA ÚSEKU ROZVOJE A VÝSTAVBY OBCE:

V socialistickém zřízení není ponechán jen rozvoj
obcí živelnému vývoji, ale i veškerá tato činnost je
plánovaná v rámci celostátního plánu. Z důvodu,
že bylo nutno nejdříve vybudovati náš průmysl,
byla z počátku zaměřena veškerá investiční
výstavba v našem státě na vybudování průmyslu.
Budovala se celá řada továren, elektráren,
vodních děl, jako např. výstavba vysokých pecí
v Ostravě, elektrárny v Tisové, v Poříči u
Trutnova, vodní přehrady Vranové, Orlík a další
výstavba a přestavba průmyslových objektů, které
zařizovaly tak, aby odpovídaly moderním
požadavkům hygieny a sociální péče.
Bytová výstavba a výstavba moderních sídlišť byla plánovaná na druhém
místě. Je přirozené, že byla snaha vytvářet moderní sídliště, jako např. na
Ostravsku, Havířov a Poruba v blízkosti průmyslových, ale i u menších
závodů je snaha prováděti bytovou výstavbu, poblíž závodů. To se
samozřejmě projevuje ve vývoji menších obcí, zvláště ve vývoji vesnic.
Proto ani také naše obec se ani za minulé období nijak nezměnila, ale přeci i
zde můžeme zaznamenati určitý rozvoj. V roce 1951 byla dostavěna přes
naši obec hlavní silnice, s jejíž výstavbou se započalo ihned po válce. Je to
silnice první třídy, která má tvořiti hlavní spoj mezi Prahou a Varšavou.
Silnice jest přes obec dlážděná a ještě značnou měrou přispěla jednak ku
vzhledu naší obce a dále i k hygieně a čistotě v obci. Jelikož podél silnice je
vybudována kanalizace a po jedné straně vyvýšený chodník.
Stavba kanalizace a úprava chodníku nebyla původně v plánu stavby silnice,
a když se podařilo tyto úpravy prosaditi, měly se prováděti na náklady naší
obce. V této věci pomohl nám tehdy hodně Ing. Smolenko, který byl
vedoucí stavby. Celá věc se vyřešila tím, že občané pomohli brigádnicky při výkopu a úpravě chodníku a obec
zakoupila okrajové kameny k obrubě chodníku.
V roce 1951 byl postaven pro školu vodovod a tím se také docílilo lepší hygieny v naší národní škole.
V tomto roce byl také zřízen místní rozhlas, který dodnes slouží jako propagační zařízení a ulehčuje práci při
různých hlášeních všem složkám v obci.

(Foto: 1 - stará silnice, 2 – nová silnice při výstavbě, 3 – dělníci co stavěli silnici, 4 – montáž rozhlasu)
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REGULACE POTOKA: KOUPALIŠTĚ
V roce 1951 – 1952 byla provedena
regulace zvířat u koupaliště, čím se stav
koupaliště zlepšil. Finanční prostředky
poskytla krajská vodohospodářská služba.
Nedostatkem snad bylo, že nebyla větší
péče věnována údržbě samotného
koupaliště, které již dnes volá, abychom
se mu věnovali. Je to jedno z nejlepších
koupališť ve velikém okolí a své poslání
plní tím, že v létě dává osvěžení dětem i
dospělým a naše děti mohou jen
poděkovati tomuto koupališti, že všichni
se naučili plavat.
Je to pěkný přírodní koutek v naší
vesničce a kdybychom mu věnovali více
péče odvděčil by se nám tím, že by
poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší
mládeži a ostatním našim spoluobčanům.
Naši občané i naše stařenky a dědové by
jistě zde rádi posedli v létě na lavičku a
pobesedovali v přírodě, která má vždy
svoje kouzla a dovede lidi k sobě
přibližovat, a to je naším cílem, abychom
všichni pomáhali na naší vesnici vytvářeti
mírové a společensky milé prostředí a tak
si navzájem život zpříjemňovati.
Mimo veřejnou výstavbu byly provedeny
také některé soukromé stavby. V roce
1948 přistavěl si Josef Laurin garáže
s menšími provozními místnostmi. V roce
1950 provedl Vlastimil Farský přístavbu a
rekonstrukci svého rodinného domku
čp.101

(Foto: 1 - koupaliště, 2 – Laurinovi v popředí dům Smetanových – kvůli silnici musel být zbourán, 3 – dům čp.101
- jest to dům, který patříval na „Záduší“ jeho popisné číslo v Držkovských knihách bylo 155. Zděný rodinný domek
Václava Janaty a jeho manželky roz. Růžičková z rodiny Zásadských cukrářů. Domek byl prodán již několikrát a
dnes slouží pro rekreaci. Domek byl vystavěn mezi lety 1921 – 1923.)
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STAVBA HASIČSKÉHO DOMU

V roce 1952 vznikla z podnětu Mnislava Bernta, velitele požárníků, myšlenka, rozšířiti
hasičskou zbrojnici a přistavět byt pro správce hasičského domu a nářadí.
V tomto roce se také započalo s výkopem základů a z části se provádělo zdění základů.
Mnoho se toho v prvém roce neudělalo, ale práce byly započaty a tak v příštím roce se
opět vzbudil zájem a z počátku stavěli sami požárníci, jelikož však ke stavbě bylo
zapotřebí i finančních prostředků, ujal se stavby MNV.
Hlavním iniciativu při stavbě měli však sami požárníci. Národní výbor se
zasloužil tím, že zajistil materiál a finanční prostředky a k tomu pomohl hlavně
ONV, který nám vyšel velmi vstříct. V zajišťování tohoto úkolu měla hlavní
zásluhu předsedkyně MNV Marie Špidlenová, která se velmi obětavě svého
úkolu ujala.
Při stavbě se vyskytly různé potíže a zjistilo se také během stavby, že se staví
„na černo“, jelikož o povolení ke stavbě nebylo. Přes všechny potíže stavba
byla dodatečně povolena a podařilo se do konce roku 1954 dáti stavbu pod
střechu. V roce 1955 se provedly vnitřní úpravy, venkovní omítka a úprava
kolem staveniště.
V roce 1956 byla stavba při veřejné slavnosti předána k užívání.
Při provádění stavby projevili největší úsilí sami požárníci, z nich na prvém
místě byli velitel požárníků Mnislav Bernt a strojmistr s.Antonín Hlůže. Ale byli i
další nejmenovaní, kteří se také velmi podíleli na této akci. Hodně se o stavbě
mluvilo, někdy se vytýkalo, že jsou občané.kteří na stavbě nepomohli.
Chceme – li ale spravedlivě ohodnotit vykonanou práci, musíme si přiznati, že
celá řada občanů, zvláště požárníků splnila do jisté míry svůj úkol, i když
někteří méně přispěli, přeci jen pomohli stavěti dílo, jako dílo celku a pro
celek sloužící zájmům celé obce. Vždyť bylo odpracováno celkem 9 900
brigádnických hodin.
Je nutno vzdáti dík všem těm, kteří stáli jako předvoj na předních místech,
i také těm nejnižším článkům, z nichž se také hotové dílo sestává.
Správcem hasičského domu byl ustanoven s. Ant. Hlůže a již vzhledem
k tomu, že byl mezi prvními, kteří se o stavbu svým pracovním úsilím
zasloužili.
V roce 1955 přidělil ONV požární ochrany zdejším požárníkům nákladní
auto, které nám koná cenné služby při stavbě kulturního domu.

(Foto: 1 – stará hasičská zbrojnice, 2 – kopání základů, 3 - hasičský dům, těsně před dokončením,
4, 5 – slavnostní otevření hasičkého domu.)

30

V roce 1957 byla provedena oprava
střechy u zvoničky.
V tomto roce byly také zakoupeny
tvárnice na stavbu hřbitovní zdi.
Dále bylo znovuzařízeno veřejné
osvětlení, které bylo za války
odmontováno a materiál použit pro
válečné účely. Od té doby se na ulicích
nesvítilo, až zase v roce 1957.
Rok 1957 je významný tím, že na jaře
bylo započato se stavbou kulturního
domu, který tak nutně
potřebujeme.
Stavba kulturního domu byla
přáním všech našich občanů i naší
mládeže. Stará sokolovna byla již
velmi zchátralá, úředně uzavřená a
tím i veškerý kulturní i společenský život v obci byl velmi
omezen, mládež neměla kde cvičit, ani se bavit a scházet.
Nežli došlo ke stavbě o které se jednalo již několik roků, bylo
prodiskutováno mnoho názorů. Byly názory, že bude lépe
opraviti starou sokolovnu s menším nákladem. Ani komise, které
byly vyslány na žádost MNV od vyšších úřadů, nebyly stejného
názoru a hlavní roli hrála také otázka a to zajištění finančních
prostředků na stavbu. Konečně bylo rozhodnuto upustiti od
rekonstrukce staré sokolovny, jelikož se shledalo, že tato
budova již za opravu nestojí a ani místo, mezi dvěma
silnicemi, není pro veřejnou budovu ideální. Pro stavbu
nového kulturního domu byly získány pozemky na Záduší
vedle závodu u Blažků.

(Foto: 1 – stará sokolovna, 2 – bourání staré sokolovny, 3, 4
– bourání staré sokolovny, 5 – veřejné osvětlení Loužnice,
6 – stavba Kulturního domu – pohled od vchodu.)
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Začátkem roku 1957 byl vydán příslib ONV k povolení
nové stavby kulturního domu a jejímu zařazení do akce
Z. Vedením celé akce byla pověřena komise pro
výstavbu, jejímž předsedou byl zvolen Dr. Miroslav
hrubý. Komise vyvíjela v této věci co největší úsilí. ONV
přidělil nám pro začátek i potřebný stavební materiál a
v květnu konečně byla stavba vyměřena a začalo se
svýkopem základů.
Ákladový kámen vozil se z lomu pod Loužnicí a žulové
kostky a jiný použitelný materíiál se použil ze Staré
sokolovny. Žulové kvádry se používaly ze zásob, které
zakoupila obec v roce 1945.
Stavělo se, ale stavba nebyla ještě ani zařazena do akce
„Z“, stalo se tak později a tím byla stavba definitivně
povolena a také finančně zajištěna.
Stavěla se nejdříve přední část a prvním rokem se vyzdily základy
a suterén a i postavila se část zdi. Veškeré práce se konaly
svépomocí – brigádnicky.
Pouze jeden zedník pracoval jako odborná síla a dostal přezdívku
„Krajánek“, neb to byl takový cestovatel, který dlouho ne jednom
místě nevydrží.
Organizaci prací na stavbě prováděl Bernt Mnislav. Brigády se
zajišťovaly většinou rozhlasem a agitačními dvojicemi. V prvém
roce se odpracovalo asi 4600 brigádnických hodin.
Stavba Kulturního domu je pro naši poměrně malou obec úkol
veliký, zvláště proto, že jsme odkázáni sami na sebe a staví se
vlastně skoro svépomocí, brigádnicky, ale věříme, že započaté
dílo úspěšně dokončíme a o tom bude psáno v dalším
pokračování naší kroniky v příštích letech.
Velkým úspěchem bylo už jen to, že stavba nám byla povolena a
vzata do akce „Z“ a tím vlastně také do jisté míry materiálně i
finančně zajištěna.
(Foto: vyměřování základů, začátek stavby základů.)
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KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

Jak již uvedeno na jiném místě v kronice, kulturní a
společenský život v naší obci byl nedostatečný a to
proto, že jsme neměli v obci žádnou vhodnou
místnost jak pro kulturu, tak i pro tělovýchovu.
Zejména to pociťovala tělovýchova, neb nebylo kde
cvičiti. Z části byla tato tísnivá situace vyřešena tím,
že se uvolnila druhá třída v naší národní škole pro tyto
účely. Je samozřejmé, že toto opatření je pouze
prozatimní.
Zde se konaly všechny příležitostní akce a slavnosti,
které se u nás každoročně konají. Je to např. oslava
MDŽ (Mezinárodní Den Žen), Devátý květen, oslava
VŘSR a celá řada drobných akcí, jako jsou různé
besedy, přednášky a podobně.
Této místnosti bylo také v posledních dvou letech
využíváno jako tělocvičny pro nácvik prostných
cvičení.
Některé větší akce se konaly na koupališti u kterého
je menší hřiště. Byly to zejména obžínky v roce 1955,
které se pro nepříznivé p očasí nevydařily. V roce
1956 se zde konalo hasičské cvičení spojené
s oslavou otevření hasičského domu. V roce 1957
bylo zde veřejné cvičení na oslavu 70 ti letého výročí
založení Sokola v Loužnici.Konaly se zde i zábavy
připraveném parketě, neb ve dřevěné verandě. Jisté
je, že jsme postrádali sál, kde by se nechalo vše
docela lépe uspořádat, neb lidé po práci chtějí míti
také zábavu. Když nebyla možnost pobaviti se u nás,
mládež navštěvovala taneční zábavy v okoí, poslední
dobou chodí se zálibou do Železného Brodu. Velmi
častými návštěvníky jsou naši občané kina v Zásadě,
ale jlavně v Radčicích.
Ono to není s tou zábavou totiž tak jednoduché. To
není jako dříve se šlo na posvícení, třeba na Bratříkov,
kde vyhrávala „Bratříkovské Kutálka“, v Zásadě zase
„Zásadská“ a podobně. Dnes nejdříve se zkoumá, kdo
kde hraje, zdali Vlach nebo Valdouf, Alfa, Kloc a
Bůhví, jak se ty soubory jmenují. Jsou to samí
moderní soubory až z Prahy. No jiná doba – jiné
požadavky.
Každý mládenec, jak vyjde ze školy, už jen kouká, aby
si koupil motocykl, tak ku konci roku 1957, bylo
v Loužnici 35 motorek. Někteří lidé lámou nad mládeží
hůl a říkají jaké to jen bude! „Tohle za našeho mládí
nebývalo“. Ale každý táta, jak jen kluk dorůstá, už mu
pomáhá šetřiti na motorku a hledí, aby měl lepší než
chlapec sousedův a také kouká na obsah. Hlavně větší obsah a silnější výkon, aby to hodně jelo, poněvadž to je
něco, když tak v kopci Frantu bere a to je pak radost, kam pak na nás.
Celku však můžeme říci, že mládež je u nás slušná, většina mládenců nekouří ani neholduje alkoholu. Jeden
rekord však v Loužnici máme, o to se přičiňují spíše ti starší, kteří snad asi chtějí býti příkladem těm mladším.
Říká se, že v Loužnici je nejlepší hospoda v okolí, vypije se zde totiž nejvíce alkoholu, ale na tom mají zásluhu
hlavně ti abstinenti z okolí, kteří chodí do Loužnice hostinskému plnit plán.
(Foto: 1 - slavnost na koupališti, při příležitosti otevření hasičského domu, 2 - hudebníci před „Národní školou“,
3 – M.Hrubý na motorce.)
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Na mládež se sice hubuje, no to už je tak vžité, že
ti starší hubují vždy zase na ty mladé, ale nehvíce
hubují ti, kteří sami v mládí byli největší rošťáci.
Většina dětí po vychození osmileté školy jde na
další vzdělání, povětšina na průmyslové a
výběrové školy, někteří také na jedenáctiletku. Tak
např. z jednoho ročníku osmileté školy v Zásadě
ško z 35 žáků 25 na vyšší školy, několik na
řemeslo a několik málo přímo do zaměstnání.
Významnou událostí roku 1957 bylo také vypuštění
první sovětské umělé družice. Byla vypuštěna dne
4.října 1957, dostala se do vesmíru a vesele
kroužila kolem naší planety. Byla to první umělá
družice země, kterou dokázali lidé vypustiti do
vesmíru.
To se však zalekl toho jeden loužnický občan tak,
že v rozčilení rozbil v hospodě tácek od piva na
kousky. Družice však toho nedbala, kroužila dále
a ještě si při tom pohvizdovala a nežli jsme tuto
kroniku za období do konce roku 1957 dopsali,
krouží již ve vesmíru první meziplanetární
kosmická raketa, obíhá kolem slunce a k naší
radosti je to zase raketa sovětská. Nevíme co
tomu říká ten ulekaný občan, zda už pochopil, že
už „to“ létá tak rychle, že to už ani asi nezabrzdí,
ani nezastaví.
Společenský život v naší obci, který byl počátkem
tohoto desetiletí tak nějak rozladěný, se ve druhé
polovině desetiletí značně usměrnil. O kulturní
život se starají tyto složky:
1. Kulturní a osvětová komise při MNV
2. Osvětová Jizba a obecní knihovna, která je součástí OJ
3. Dobře pracuje VŽ při MNV
4. ČSČK zajišťuje akce z oboru zdravovědy a hygieny.
5. Velmi pěknou činnost vyvíjí pěvecký kroužek, který řídí K.
Motejlek a byl utvořen při ZV ROH – ŽBS závod 03.
6. Závodní výbor ROH ŽBS – závod 03, má vlastivědný kroužek,
který se zaměřuje na pořádání výletů, zájezdů a exkursí pro
zaměstnance závodu. Má také svoji vlastní knihovnu.
7. Požární jednota pečuje o výcvik a výchovu požárníků.
8. Odbočka svazu přátel SSSR – z počátku pracovala, ale
v poslední době pozaspává, ale doufáme, že se také probudí.
9. Odbočka ČSM má možnosti i někdy chuť do práce, ale chybí
ji dobrý vedoucí.
10. Tělocvičná jednota Jiskra se také v posledních dvou letech
probudila ze spánku. Zásluhou s. Ivy Adamičkové, cvičí u nás
děvčata, kterých se Iva obětavě ujala. Pomáhají jí děvčata Olga

Špidlenová a Jana Vavřínová.
Žáky a dorostence připravil na veřejné vystoupení při oslavě 70 let výročí založení Sokola v naší obci s. Boh.
Pavlata. Pomáhal mu Mirek Kramář a Jaroslav Hnídek…….
(Foto: 1 – Tablo Pěveckého kroužku, 2 – Pěvecký kroužek, 3 – Tělocvičná Jednota)
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Podrobnou činnost jednotlivých skupin nerozvádíme, neb by to bylo příliš obsáhlé a jednotlivé akce by se
opakovaly. Dále máme v obci JZD, o kterém je pojednáno na stati o zemědělství.
Dohlídací výbor Jednoty
(prodejny), jehož úkolem
je dolídati na jednotlivé
prodejny a starati se o
řádné zásobování
obyvytelstva.
Finanční stránku
obstarává jednatelství
státní spořitelny (dříve
Kampelička).
O myslivost pečuje
Myslivecká jednota
spojena v jeden celek
s obcí Bratříkov.
Politické akce zajišťuje
KSČ. Všechny masové
organizace jsou sdruženy
v národní frontě, která
soustřeďuje a řídí akce
širšího významu. Zajišťuje
příkladně oslavy 1. Máje.
Oslavy 1. Máje dříve se
konaly v Železném Brodě
a nyní již po 4 roky se
slaví 1.máj bu´d v Zásadě, nebo v Držkově. Oslav se zúčastňují všechny složky, mládež a mnoho našich občanů.
Vzhledem k tomu, že naší obcí prochází hlavní silnice, máme tu čest již po několik roků pozdravit štafetu míru a
přátelství, probíhající přes naši obec, nesoucí vřelé pozdravy našeho lidu bratrskému lidu Sovětského svazu, který
je vedoucí silou tábora míru, socialismu a zásluhou míru a bezpečnosti naší republiky.
Aby mohl místní národní výbor zvládnouti všechny úkoly, jsou při MNV utvořeny tyto komise, jako pomocné
orgány MNV:
1. Komise zemědělská
2. Kmise finanční
3. Komise pro výstavbu
4. Komise osvětová
5. Komise sociální a zdravotní
6. Komise bezpečnostní
7. Komise hřbitovní, jako výpomocná složka komise pro výstavbu.
Uvážíme- li, že naše obec má 330 obyvatel včetně dětí, přestárlých a nemocných osob a porovnám – li činnost
všech složek majících samostané úseky své činnosti, docházíme k závěru, že je to činnost velmi rozsáhlá a že u
nás má každý občan, který má jen trochu smysl pro rozvoj a vytváření stále lepšího života naší vesnice celou řadu
(schopností neb záliby státi se tak platným členem) možností zapojiti se do práce na kterémkoliv úseku činnosti,
dle své schopnosti neb záliby a státi se tak platným členem celé naší společnosti, usilující o krásný a šťastný život
v míru pro nás pro všechny a pro ty, kteří přijdou po nás.

Čest práci! Světu mír a budování zdar!
V Loužnici dne 8.února 1959
Zapsala Lud. Vavřínová
(Foto: pohled na Loužnici přes Kurfiřtovi, Pavlatovi (dnes P.Udatný, Smetanou vilu (zbouráno)
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ROK 1958
Počet – věkové rozvrstvení
Ku dni 31.XII.1958, měla obec Loužnice celkem 330 obyvatel, kteří obývali 104 popisná čísla. Z tohoto počtu bylo
168 žen a 162 mužů. Podle věkového rozvrstvení byl tento stav:
Děti do 6 let:
22
Děti od 6 let do 14 let: 37
Osob nad 14 let:
271
Nejstaršími obyvateli obce je těchto 5 občanů:
Františka Šourková z čp. 44, narozena 11.10. 1868,
Barbora Boučková z čp. 97, narozena 6.1. 1869,
František Vágner z čp. 20, narozen 11.10. 1872,
Marie Hnídková z čp. 52, narozena 10.10. 1872,
Julie Loumová z čp. 33, narozena 19.3.1879 .
Úmrtí
24.2.1958 zemřela Marie Morávková z čp. 11 ve věku 65 let.
Narození
V roce 1958 se narodili:
27.2. manželům Šikolovým z čp. 12, syn Jaroslav,
5.5. manželům Blažkovým z čp. 87 syn Josef,
23.7. manželům Sochorovým z čp. 87 syn Zdeněk
Sńatky
V tomto roce
nebyl v obci
žádný sňatek
Přistěhovali
se –
odstěhovali se
Dne 18.9.
přistěhovali se
do domu čp.
102 manželé
Klasovi, kteří
nastoupili místo
krmičů ve
zdejším JZD.
Dne 7.11. se
přistěhovali do
čp.59 manželé
Borešovi a
převzali vedení pohostinství Jednoty. 11.10. se odstěhovali t čp. 59 manželé Jakouběovi, kteří do této doby vedli
pohostinství Jednoty ve zdejší obci.
Péče o zdraví obyvatelstva
V měsíci září probíhalo na našem okrese RTG snímkování všeho obyvatelstva ve věku od 15 do 80 let. Při tomto
snímkování pořizovali pracovníci KÚNZ z Liberce snímek plic, aby byl zjištěn rozsah onemocnění TBC. Občané, u
kterých byl zjištěn nějaký nález, byli zváni na vyšetření do nemocnice a léčení.
Občané z naší obce chodili na snímkování do Držkova, kde na bývalé faře byl pro tento účel instalován speciální
RTG aparát.
(Foto: pohled na Loužnici od cesty nad Liškovým statkem „Staré školy“)
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JZD

Rok 1958 znamenal pro JZD Loužnici
určité zlepšení. Velký podíl na tomto
zlepšení mají výsledky přidružené
výroby (výroba košíků, 2 instalatéři),
která byla založena již v říjnu 1957 a
pokračovala úspěšně i v roce 1958.
Za 3366 pracovních jednotek, které
družstevníci během roku odpracovali,
bylo propláceno 10,-Kč za 1 p.j.
Družstevníci dostávali také naturální
dávky ovsa. Úspěšné hospodaření
umožnilo v tomto roce také propvedení
větších oprav a vnitřní adaptaci kravína,
další investice do strojového parku a
zakoupení nového výfuku na seno,
založení drůbežárny a vyrovnání
finančního schodku z minulého roku.
Pokud se týká rostlinné výroby, nebyl
tento rok zvláště příznivý. Úroda obilnin
a okopanin byla celkem slabší proti
pícninám. Bylo to zejména nepříznivé
počasí, které zapříčinilo, že zemědělské
práce byly značně ztíženy a vyžadovaly
zvýšeného úsilí a krajní obětavosti ze
strany družstavníků, aby se úroda
dostala beze ztrát pod střechu.
K úspěšnému provedení polních prací,
zejména špičkových při sklizni sena a
brambor přispěli i četní brigádníci ze
Vzorkovacího závodu ŽBS v Jablonci
n.N. a ze závodu ŽBS 03 v Loužnici.
Družstevníci na své výroční schůzi
ocenili i vydatnou pomoc MNV a VŽ při
MNV, zejména pak práci předsedkyně
MNV s. Špidlenové, která je také
členem družstva.
Přes veškeré potíže při provádění
polních prací se družstvo dobře
vyrovnalo se svými úkoly a jako první
na okrese Semily splnilo v roce 1958
dodávku brambor, když na předpis
14 208 kg dodalo 16 300 kg brambor.

(Foto: orání pole v Loužnici, seno
v loužnickém kravíně)
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Nedostatkem v práci JZD byla
poměeně malá účast
družstevníků na družstevních
schůzích. Bylo by jistě v zájmu
úspěšnější činnosti družstva,
kdyby se všichni družstevníci
pravidelně schůzí zúčastńovali,
aby byli stále účastni na
veškeré činnosti JZD.
Z uvedeného přehledu je
zřejmé, že družstevníci všechny
dodávky, až na vejce, vysoko
překročili. Po založení
drúbežárny zlepší se jistě i
situace v dodávce vajec.
PŘEDSTAVENSTVO JZD
Představenstvo JZD pracovalo
v tomto složení: Ladislav
Kodejš – předseda, Jiří Šourek – účetní, Josef
Adamička – pokladník, Josef Krupka – vedoucí
rostlinné a živočišné výroby, Bedřich Matoušek –
skladník, Marie Špidlenová – předsedkyně
dozorčího výboru.

(Foto: JZD Loužnice)

38

PRŮMYSL

V provozu jednotlivých dílen n.p. ŽBS v obci nebylo
v tomto roce podstatných změn.
Závody pracovaly za normálních podmínek na svých
výrobních programech. Hlavní závod ŽBS – závod 03
Loužnice splnil stanovený výrobní úkol 15.12.1958.
V závodě se snížil v tomto roce stav zaměstnanců o
35 navlékačů z rozdělovny v Rostokách. Tato
rozdělovna byla převedna na provoz II. do Zásady.
Důvodem k této reorganizaci byla okolnost, že se
v závodě 03 projevil nedostatek návleku.
Naopak v Zásadě zase požadavek navlékačů vzrostl,
neboť nastal větší odbyt na náhrdelníky, taštičky a
různé pletené zboží. V Loužnici se nyní dodává více
zboží sypaného.
ZV ROH N.P. ŽBS

Závodní výbor ROH na závodě 03 mimo zajišťování
výrobních úkolů vyvíjel též činnost na úseku péče o
své členy a na úseku kulturně výchovné práce. Do
různých rekreačních středisek ROH vyslal ZV celkem
12 zaměstnanců. Do třítýdenního pionýrského tábora
v Polné – Štokách u Havlíčkova Brodu, bylo vysláno 8
dětí a 9 zaměstnanců se osvěžilo týdennním pobytem
ve stanovém táboře ZV ŽBS ve Starých Splavech u
Máchova Jezera.
Všichni účastníci rekreace, jak dospělí, tak i děti byli
pobytem v zotavovnách po všech stránkách velice
spokojeni. Podle návrhu lékaře bylo vysláno také 8
zaměstnanců k léčebnému pobytu do lázní.
Při ZV je ustanoven vlastivědný
kroužek, který uspořádal
v tomto roce 7 vlastivědných
zájezdů, vždy asi pro 50
účastníků. Byly podniknuty tyto
zájezdy: 2 kulturní zájezdy do
Prahy (návštěva divadel,
prohlídka výstavy historických
dokumentů, návštěva cirkusu
„Busch“ a jiné), 2 turistické
zájezdy do Krkonoš, 1 výlet do
Prahy, Zbraslavy, Slap,
Průhonic a Poděbrad, 1 zájezd
na Severočeské výstavní trhy
do Liberce, spojený
s prohlídkou Frýdlantu a Hejnic
a 1 exkurze do národního
podniku Spolana v Neratovicích
a do cukrovaru v Čakovicích.

(Foto: návlek v Loužnici - paní Pavlatová, stanování v Loužnici)
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Při ZV je též ustanoven kroužek pěvecký, který má 31 členů.
Nácvik vede sbormistr Karel Motejlek ze Zásady. Nácvik sborů se provádí jednou týdně v nevyhovujícím prostředí
místního pohostinství a
členové s trpělivostí čekají
na dokončení kulturního
domu, aby mohli
nacvičovat v příjemnějším
prostředí.
V roce 1958 měl kroužek
tato veřejná vystoupení:
28.1. – předvedl v Držkově
na žádost ZV ROH n.p.
Technosklo ukázku nácviku
a předvedl některé písně za
svého repertoáru. Toto
přátelské vystoupení mělo
za účel posílit zájem o
založení pěveckého kroužku
v Držkově.
9.3. – zpestřil pěvecký
kroužek svými písněmi
oslavu MDŽ v Loužnici.
12.4. – uspořádal
samostaný
koncert
v koberovech
9.5. – vystoupil
s celovečerním
programem při
květnových
oslavách
v Jirkově.
Do soutěže LUT
se v letošním roce
kroužek nezapojil,
ačkoliv v minulých
letech se
v soutěži vždy
dobře umístil.
Počítá se však
s opětným
zapojením do
soutěže v příštím
roce.
ZV má též vlastní
knihovnu, která
má celkem 488 svazků. Knihovna je stále doplňována knižními novinkami. Ze zaměstnanců závodu bylo v tomto
roce 56 čtenářů s celkovým počtem 681 výpůjček.
V rámci patronátní smlouvy pomohl závod též místnímu JZD při špičkových pracech a zaměstnanci závodu
odpracovali v tomto roce v JZD Loužnice celkem 350 brigádnických hodin. Tuto pomoc ocenili družstevníci i na
své výroční schůzi.
(Foto: Zpěvácký kroužek v Loužnici v novém Kulturním Domě, tablo zpěváckého kroužku)
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PRODEJNY

V obci jsou 3 prodejny (potraviny,
mlékárna, řeznictví) a 1
pohostinství Jednoty.
Nevyhovující místnost prodejny
potravin byla značným nákladem
adaptována.
Vybouráním příčky byla značně
rozšířena a byla vybavena
pěkným novám zařízením. Touto
adaptací dostalo se obci pěkné,
po všech stránkách vyhovující
prodejny, která bude jistě sloužit
ke spokojenosti všech
spotřebitelů. Vedoucí prodejny
potravin je s. Krupková, mlékárny
s. Pavlatová, řeznictví s. Novotný a vedení místního pohostinství převzali po
odchodu manželů Jakoubějových manželé Barešovi.
Počet prodejen v obci i jejich služba veřejnosti je celkem vyhovující. Pokud se
vyskytly stížnosti, týkaly se jen úpravy prodejní doby v prodejně potravin. Vedoucí
této prodejny s. Krupková v obci nebydlí a má upravenou prodejní dobu tak, aby
stihla dopravní spoje, toto
však zase nevyhovuje
některým občanům. Věc musí vyřešit dozorčí výbor ve
spolupráci s vedením Jednoty.
Do obce též pravidelně dojížděla pojízdná prodejna
Jednoty s partiovým textilem a prádlem.
PENĚŽNICTVÍ
V obci je jednatelství státní spořitelny, které v celku
dobře slouží potřebám obce.
Jednatelství vedli dva externí pracovníci: s. B.Daníček a
s. V. Kubáček. Ve druhém pololetí nahradil odstoupivšího
s. Daníčka, s. B. Pavlata, který zároveň vede též finanční
záležitosti MNV.
Jednatelství též dobře spolupracuje s místní národní
školou, jejíž všichni žáci pravidelně spoří ve školním
spoření.

(Foto: Obecní dům: potraviny, MNV, knihovna, škola, potraviny Loužnice, mlékárna - Pavlatovi)
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SPRÁVA OBCE

MNV pracoval v tomto složení:
Marie Špidlenová – předsedkyně
František Šourek – tajemník
Ladislav Bartoníček – místopředseda a předseda
bezpečnostní komise
Ladislav kodejš – předseda zemědělské komise
Bohuslav Pavlata – předseda finanční komise
JUDr. Miroslav hrubý – předseda komise pro
výstavbu
Josef Číla – předseda hřbitovní komise
Amalie Kurfiřtová – předsedkyně sociální komise
Lidmila Vavřínová – předsedkyně školské komise
Rudolf Matura – předseda komise pro sběr
odpadových hmot
Karel Navrátil
MNV pracoval v klidné a plodné spolupráci bez hádek a třenic. Schůze rady i pléna
byly dobře navštěvovány. MNV Loužnice úspěšně soutěží s MNV v Jílovém a v rámci
soutěže MNV se umístil většinou před MNV Jílové.
Na rok 1958 měl MNV tento rozpočet:
Příjmy:
Výdaje:

Rozpočet Kč:
123.300,123.300,-

Plnění Kč:
128.203,25
122.014,58

(Foto: výtání občánků před budovou MNV,
Marie Špidlenová- předsedkyně MNV, Karel
Navrátil a Zdeněk Urbánek ml.)
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VÝSTAVBA OBCE – STAVBA KULTURNÍHO DOMU.
Ještě v době, kdy byla dokončována stavba požární
zbrojnice v roce 1955 snažili se zástupci MNV Loužnice
získat povolení ke stavbě kulturního domu. Situace v naší
obci byla po roce 1949 velmi špatná po stránce prostoru
na provozování kulturních a tělovýchovných podniků.
Jediná budova v obci – bývalá sokolovna, byla úředně
uzavřena pro vadný technický stav. Bylo jednáno nejprve
o stavbě nové budovy a později o generální opravě staré
sokolovny.
První intervence na ONV v emilech a na KNV v Liberci byly
málo nadějné. Příslušní referenti naznačovali, že povolení
stavby nové budovy je otázkou dalších 10 let.
Zástupci obce zkoušeli potom možnost stavby v rámci akce
T (tělovýchova), ale ani tam nebylo docíleno úspěchu.
Generální oprava byla rovněž zamítnuta, neboť dle úsudku
odborníků byla stará budova již ve velmi špatném stavu a
také její umístění nebylo vhodné. Její oprava ny byla
neekonomická.
Když zástupci obce v čele s předsedkyní s. Špidlenovou
nemohli ani po ředě akcí (četné komise) získat povolení
stavby, vypravili se v roce 1956 k předsedovi ONV s.
Puturkovi v početnější delegaci, složenou ze zástupců MNV a
všech ostatních složek v obci. S. Puturek svěřil záležitost
stavebnímu oddělení a sice referentu s. Kosařovi.
Byla svolána nová komise a s. Kosař slíbil vypracovati
dokumentaci na novou budovu.
Vypracování nové dokumentace se však protahovalo a proto
bylo rozhodnuto s. Kosařem, že
vypracování provede kolektiv odborníků při
KNV v Liberci v čele se s. Dvořákem.
Dokumentace byla předána v I. čtvrtletí
1957 na ONV a na základě předběžného
ústního souhlasu, tlumočeného s. Borkem,
byly zahájeny počáteční práce na
staveništi. Mezitím byla tato stavba
předmětem jednání rady ONV a KNV a
teprve 30.12.1957 obdržel předseda
komise pro výstavbu povolení ke stavbě a
příděl peněz, které mezitím byly čerpány
z rozpočtu MNV.
V roce 1957 bylo přiděleno na stavbu
29.000,- Kč a v letošním roce 64.000,- Kč.
Přes mnohé potíže jak v obstarávání
materiálu, tak v získávání zedníků, práce
úspěšně pokračovala a během roku byly vyhnány zdi a zastřešena horní část budovy s malým sálem.
V příštím roce se plánuje dokončení a otevření této části budovy.
Na úspěšném pokračování stavby se podíleli brigádnickou prací téměř všichni muži, ženy i mládež.
Foto: 1, 2, 3 - stavba kulturního domu – přední části.
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VÝBOR ŽEN PŘI MNV
VŽ měl v letošním roce 14 členek.
Schůze VŽ se konaly pravidelně jednou
měsíčně.
VŽ aktivně spolupracoval s ostatními
organizacemi přořádání většiny kulturních
podniků v obci, jak je zřejmo z přehledu
v oddíle „Kulturní deník“.
Neméně úspěšně se podílel na
organizování brigád, zejména při stavbě
kulturního domu.
VŽ zorganizoval tyto brigády:

Jarního úklidu obce se zúčastnilo
22 žen a odpracovaly 67 hodin.

Při úpravě bývalé trafiky na
autobusovou čekárnu odpracovaly ženy
10 ½ hodin.

Na jarním úklidu hřbitova
pracovalo 20 žen a odpracovaly tam 40
hodin

Hlavní brigády byly odpracovány
podle potřeby na staveništi kulturního
domu. Ženy zde vytahovaly hřebíky ze
starých prken, prohazovaly písek a
škváru, přemís´tovaly materiál na
staveniště, rovnaly cihly a vykonávaly i
různé jiné práce. Celkem ženy
odpracovaly na stavbě kulturního domu
357 ½ hodin.

Na brigádách v místním JZD
odpracovaly ženy 218 hodin.
Další brigádnické hodiny VŽ:

Vaření obědů pro brigádníky – 40
hodin

Práce v komisi pro doplnění
kroniky za minulá léta – 30 hodin





Nácvik kulturních pořadů s ČSM – 20 hodin
Celkem ženy odpracovaly v tomto roce 807 brigádnických hodin.
Předsedkyní VŽ byla Lidmila Vavřínová a jednatelkou Jarmila Novotná

Foto: 1, 2, - ženy při stavbě kulturního domu – přední části.
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ČSPO

(ČESKÝ SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY)

Výbor ČSPO pracoval v tomto složení:
Jan Tom – předseda
Antonín Hlůže – místopředseda a zároveň strojmistr a řidič
Jaroslav Havel – jednatel
Bedřich Matoušek – pokladník

Požární družstvo vykonalo
během roku asi 10
praktických cvičení.
Do soutěže požárních
družstev vyslala jednota
družstvo mužů a družstvo
žákyň.
Družstvo žákyň se v této
obvodové soutěži umístilo
na prvním místě a
postoupilo na prvním místě
a postoupilo do
celookresního kola, kde při
soutěži ve Stružnici získalo
dne 15.6.1958 druhé místo.
Místní velitel M. Bernt je
zároveň okrskovým
velitelem a členem KV
ČSPO a A. Hlůže je členem
OV ČSPO.
Členové ŠSPO provedli
v tomto roce 2 protipožární
prohlídky všech objektů
v obci.
Zúčastnili se též brigád na
stavbě kulturního domu,
kde odpracovali celkem
2 300 hodin.
Největší podíl na této práci
měli: Mnislav Bernt,
Antonín Hlůže, Josef
Laurin, Ladislav Bartoníček
a Slavomil Tomeš.

Foto: 1, - A. Hlůže, 2 –
stavba Kulturního Domu –
Malý sál
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TĚLOVÝCHOVNÁ ORGANIZACE JISKRA

Složení výboru:
Mnislav Bernt – předseda
Josef Laurin – místopředseda
Jana Rezlerová – jednatelka
Sláva Tomeš – pokladník
Iva Adamičková – náčelnice
Vladimír Strnad - náčelník
Možnosti tělovýchovné práce jednoty jsou
velmi omezené, neboť největší místnost
v obci, kde se věškerá tělovýchova
provádí – volná učebna ve škole, má
rozměry 6x9 m a je ještě z části zaplněna
nábytkem.
Proto se hlavní úsílí všech členů jednoty
soustředilo na stavbu kulturního domu,
kde se bude moci teprve tělovýchova
patřičně rozvinout.
Nácvik prostných na II. CS byl zahájen
v podzimních měsících a provádějí jej
zatím starší žáci a žákyně a dorostenky.
Nácvik mladších žáků a žákyň, kteří cvičí
společně „Radostnou jar“, provádí ve škole
ředitel školy.
Ostatní organizace
Ostatní organizace (ČSM, SČSP, ČSČK)
vyvíjejí činnost jen většinou ve spolupráci
s ostatními organizacemi, vlastní
samostatná činnost je u nich v celku
mizivá.
Vyplývá to i z toho, že jsem od jejich
funkcionářů nemoh získat žádné údaje o
jejich činnosti, které jsem na nich žádal pro
zpracování tohoto oddílu.
(Pozn.redakce: v roce 1958 psal kroniku
pan Jiří Rubeš, v roce 1957 a 1959 psala
kroniku paní L. Vavřínová)

Foto: Malotřídka Loužnice rok cca 1957 1958,
2 – cvičení na koupališti
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HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA
O stoupající hmotné úrovni obyvatelstva svědčí například to, že v obci je 11
majitelů automobilů a 38 majitelů motocyklů.
Rovněž počet televizorů v obci stoupá a v současné době je v naší obci 6
televizorů.
Rychlejšímu rozvoji televize v naší obci brání její nepříznivá poloha, neboť
zde je poměrně slabý signíl a jsou proto značné potíže s instalací antén.
Počet praček a radiopřijímačů nelze sledovat, neboť jsou již dnes prakticky
doplňkem každé domácnosti.
Rovněž počet ledniček v domácnostech rychle stoupá.
Foto: dopravní nehody v Loužnici: 1 – u Karnetů, 2 – pod Baronem

TELEVIZE V ČESKOSLOVENSKU
Již v roce 1935 doc. Šafránek (fyzikální ústav UK Praha) předvedl
přijímací televizní aparaturu, která fungovala na principu
mechanického rozkladu a měla třicetiřádkový obraz. Televize však
oficiálně neexistovala a radioamatéři mohli poslouchat jen vysílání
anglické či německé televize. Během války byla vývojová pracoviště
obsazena Němci, krátce po válce (v říjnu 1945) se vědci „na oplátku“
snažili využít německého výzkumného a vývojového střediska
„Televid“ v Dolní Smržovce u Tanvaldu.
V prosinci stejného roku ale byla většina zařízení odvezena do
Sovětského svazu a vývoj byl o něco pozdržen. Přesto se podařilo uvést do provozu první československé televizní
zařízení, a to v květnu 1948.
V červenci 1948 byly na XI. všesokolském sletu uskutečněny první televizní přenosy pro veřejnost. Před přijímači
v Praze se denně vystřídalo až třicet tisíc lidí, ale na skutečné vysílání do domácností si všichni museli ještě pár let
počkat.
Bylo zahájeno v květnu 1953, jako vysílač posloužila petřínská rozhledna a obraz bylo možné zachytit jen v Praze
a blízkém okolí. Československo se tak dostalo do dvacítky zemí světa, kde bylo vysílání spuštěno nejdříve, a
předběhlo řadu významnějších evropských a světových zemí.
Nejprve televize vysílala dva nebo tři dny v týdnu, na konci roku 1953 už čtyři dny v týdnu a od února 1954 bylo
vysílání prohlášeno za pravidelné. V roce 1955 se vysílalo již šest dnů v týdnu a od 29. prosince 1958 spatřili
diváci televizní obraz na svých přijímačích každý den.
S přibývajícími vysílacími dny a přístroji na trhu rostl počet televizních koncesionářů. V roce 1962 platil za televizi
milion diváků, na konci roku 1969 již tři miliony a v roce 1978 už čtyři miliony. Přitom od května 1970 mohli diváci
sledovat už dva televizní programy a od 9. května 1973 bylo možné sledovat i barevné televizní vysílání.
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ŠKOLA

Ředitelem školy byl i nadále Jiří
Rubeš.
Do školy chodilo v tomto roce
(1958) 18 žáků, kteří byli rozděleni
do 4 oddělení.
Žáci 5.postup.ročníku docházeli
v tomto roce opět do OSŠ v Zásadě,
kde měli samostatnou třídu.
Žáci konali v mezích svých možností
různé veřejně prospěšné práce,
jako je úprava okolí školy, sběr
léčivých bylin, sběr odpadových
hmot, hledačky mandelinky
bramborové a různé jiné.
Svou účastí se aktivně podíleli i na
většině kulturních podniků, jak je
patrno z přehledu v oddíle:
„Kulturní deník“.
Na škole je ustanoven pionýrský
oddíl, jehož členy byli všichni žáci
pionýrského věku, tj. žáci 3.a 4

oddělení – celkem 10 pionýrů.
Funkci pionýrské vedoucí vykonávala Jana rezlerová, úřednice n.p.ŽBS.
Práci vykonávala s chutí a láskou a proto se jí práce pěkně dařila. Děti jí mají
velmi rády.
Předsedkyní SRPŠ při zdejší škole byla Jarmila Novotná. Kromě nadílky dědy
Mráze, kterou pro všechny děti v obci připravilo SRPŠ ve spolupráci s VŽ
nevyvíjelo žádnou pozoruhodnější činnost.

Foto: 1 – škola v Loužnici,
2 – úvodní strana knihy pro školní děti o škodlivosti mandelinky bramborové Komunistická propaganda ji prohlásila za imperialistický útok a obvinila
Západ, že mandelinku na českém území uměle vysazuje z letadel nebo
prostřednictvím diverzantů (úplně byly ignorovány ve stejnou dobu
propuknuvší podobné kalamity po celé Evropě); občas tak byla
propagandisticky zvána imperialistický či americký brouk,
3 – absoloventi školy v Zásadě v roce 1958
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OSVĚTOVÁ JIZBA

10 členná rada OJ,
jejímž vedoucím je
Jiří Rubeš a
jednatelkou
Jarmila Novotná,
se pravidelně
schází, plánuje a
řídí veškerou
kulturní činnost
v obci. Kulturní
činnost je však
velmi brzděna tím,
že v obci není ani
jedna vhodná
shromažďovací
místnost. Veškeré
kulturní podniky se
proto konaly ve
volné učebně
národní školy.
Tato místnost
sloužila však, jak již bylo
řečeno, zároveň za tělocvičnu
místní jednotě.
Konal-li se nějaký podnik
kulturní, musilo odpadnout
cvičení. Je rovněž
samozřejmé, že tento stav
nebyl ani nijak vhodný po
stránce udržování čistoty ve
školní budově a po stránce
hygienické.
Tento nedostatek odstraní
jedině urychlená výstavba
kulturního domu, kam se
potom veškerá kulturní i
tělovýchovná činnost přenese
a kde se bude také moci
mnohem lépe rozvíjet.
Přes všechny tyto potíže byla
však kulturní činnost v obci
živá a úspěšná.

OJ je i po stránce finanční soběstačná a vykazuje přebytky.
V tomto roce zapůjčil ZV ROH n.p. ŽBS Osvětové jizbě promítací přístroj OP 16.
Přístroj má OJ k trvalému použití a jsou na něm promítány 1x měsíčně filmy.
OŠK rady ONV věnoval OJ elektrický gramofon se zesilovačem. Tento se osvědčí zejména při nácviku
spartakiádních prostných.
O další zlepšení vybavení OJ bude pečováno hlavně po dobudování kulturního domu.

Foto: 1- stavba Kulturního Domu, 2 – pohled od Kulturního Domu na koupaliště, Kopań, Černou Studnici
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KNIHOVNA OSVĚTOVÉ JIZBY

Knihovna OJ, kterou vede Otakar Kramář, zajišťuje pravidelné půjčování knih pro
všechny občany.
Její provoz je menší, neboť většina občanů si vypůjčuje knihy v závodní knihovně ŽBS
a ve zdejší obci je rovněž značný počet občanů, kteří mají vlastní rozlehlé knihovny.
V letošním roce měla knihovna OJ 37 čtenářů, kteří si během roku vypůjčili 1274
svazky.
Knihovna je zatím umístěna v naprosto nevyhovující místnosti (část přehrazené
úřadovny MNV ve škole).
V této místnosti je rovněž umístěn televizor ZK ROH n.p. ŽBS. Televizor byl však
během roku jen velmi málo veřejností využíván.
Tento nepříznivý stav odstaní zase dokončení stavby kulturního domu, kdy bude
možno knihovnu přemístit a mnohem lépe materialně vybavit.
KRONIKÁŘ
Po dokončení činnosti zvláštní komise (Zd. Holý, Lud. Vavřínová, Lad. Bartoníček, Boh.
Kurfiřt, J. rubeš), která zpracovala záznamy za minulá léta, kdy nebyla kronika
vedena, převzal vedení kroniky vedoucí OJ Jiří Rubeš.
Vedení kroniky převzal po dohodě s knihovním inspektorem Noskem, který mu slíbil,
že bude
zbaven funkce
vedoucího OJ.
Toto se však
nestalo a
vykonával obě
tyto náročné
funkce.

ŠKOLENÍ CO
MNV spolu
s OV
SVAZARM,
ČSČK a ČSPO
uspořádal po
čtyři večery
(20.1., 27.1.,
3.2. a 14.2.
1958) školení
o civilní
obraně.
V prvních
dvou večerech
přednášel
svobodník
Ondráček.
Úroveň těchto
dvou
přednášek nebyla příliš valná. V třetím večeru přednášeli členové MJ ČSPO Bernt a Hlůže. Jako nejlepší hodnotili
účastníci školení poslední večer, kdy přednášel pracovník SVAZARMu Boudík s Dolenská z OV ČSČK. Účast na
školení byla slušná, byly vydány 52 odznaky a průkazy PCO.
Foto: 1- Otakar Kramář, 2 – focení účastníků vítání občánků před MNV, školou a Knihovnou OJ
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POČASÍ 1958
Leden
Na Nový rok pršelo. Potom mírné ochlazení, 4.1. začalo
sněžit, napadlo značné množství sněhu, až 70 cm, sněžilo
až do 10.1. Pak bylo až do 20.1. tepleji, denní teploty
slabě nad 0°C, noční kolem 0°C. Konec měsíce byl
chladnější, noční mrazy až -14 - -16°C. Přes den ideální
slunečné zimní počasí, ideální podmínky pro lyžaře,
zmrzlý spodek, na něm 10 cm prašanu. 31.1. nastala
obleva
Únor
Až do 17.2. bylo velmi mírné počasí, bez mrazů, 15.2.
bylo +15°C, sníh vytál, 16.2. se objevili špačci. Pak mírné
ochlazení, mrazy -3 až -7°C. 20 – 23.2. silně sněžilo,
napadlo 70 – 80 cm nového sněhu. 28.2. silné ochlazení,
mráz -17°C.
Březen
Nové sněžení, trvale zimní počasí. Do 25.3. denní teploty
kolem 0°C, noční mrazy -10°C. 14.3. byl mráz -17°C.
20.3. napadlo v západních Čechách až 40 cm mokrého
sněhu, který způsobil značné škody na ovocném
stromoví. Teprve 25.3. nastalo slabé oteplování, pozvolna
obleva.
Duben
Mírná obleva pokračovala, velikonoce však byly ještě na
sněhu. 7.4. nové ochlazení, sněhové přeháńky, noční
mrazy, 10.4. znovu 5 cm sněhu. Celý duben pak byl velmi
chladný, bez větších srážek, příroda se dosud
neprobudila, tráva žádná, pupeny stromů se koncem
dubna ani nenalévaly.
Květen
1.5. byl první pěkný, opravdu jarní den, teplota + 16°C,
po lesích však byly dosud zbytky sněhu. Celkový vývoj
v přírodě asi o měsíc opožděn. Po celý květen bylo však
krásné teplé počasí s dostatkem vláhy (noční deště), vše
rostlo skokem, takže během 3 týdnů příroda celé
zpoždění dohnala, ba dokonce proti jiným létům spíše
předehnala.
Červen
Začátkem června bylo proměnlivo. Teprve druhý týden
bylo krásné slunečné počasí. Druhá polovina měsíce byla
však značně deštivá, což způsobilo značné potíže při
sušení sena.

Foto: příjezd do Loužnice od Železného Brodu,
foto 1: nalevo dům čp.15 - U NOVÁKŮ“ a „U ŠUKALŮ“ nestojí zbourán kvůli stavbě silnice, napravo dům čp.16
U Doleckých (dnes Literovi) a čp.53 „U Hujerů“ (dnes Mičkovi).
Foto 2: nalevo stodola, která stále na křižovatce na Radčice a patřila k domu čp. 53, kvůli stavbě silnice byla
zbourána a dům čp.53.
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POČASÍ 1958
Červenec

Začátek měsíce
nepříliš teolý,
většina dnů
chladných, velké
množství srážek,
které způsobily velké
povodně na řekách.
V našem kraji se
velmi rozvodnila
Kamenice a zejména
pak Nisa, která
způsobila značné
škody. 4 osoby přišly
o život (Bílý Kostel u
Liberce), hmotných
škod bylo v kraji asi
za 150 milionů
korun.
16.7. přehnala se
krajem krátká sice,
ale ničivá vichřice
(rychlost 92 km/h).
Polámala mnoho stromů, potrhala telefonní i elektrické vedení. U nás větších škod nezpůsobila.
Poslední dny v měsíci byly horké.

Srpen

1.8. v noci vichřice s prudkým lijákem, 2.8. odpoledne opět nový příval s vichřicí. Potom celkem nepříliš teplé a
nestálé počasí. Žně se proto opožďovaly a špatně prováděly. Prvý pěkný den až 27.8., potom pěkně až do konce
měsíce září.

Září

První polovina měsíce krásné letní počasí, druhá polovina studená a deštivá. Teprve poslední dny opět slunné,
v noci první mrazíky -2°C.

Říjen

Celkem teplé, ale deštivé počasí, kromě prvního týdne. Byly značné potíže se sklizní brambor a řepy.

Listopad

Pěkné, poměrně velmi teplé a suché počasí umožnilo dokončit s úspěchem opožděnou sklizeň brambor. Jen 2.11.
a 30.11. byly noční mrazíky -2°C, jinak i noční teploty stále nad 0°C.

Prosinec

1.12. citelné ochlazení, mráz -6°C, 2.12. již -15°C, napadlo 8 cm sněhu. Od 4.12. však již jen slabší mrazíky,
napadlo celkem asi 30 cm sněhu. Po 7.12. přišlo silné oteplení, před vánocemi teploty až + 12°C až +14°C, bez
nočních mrazů, sníh vytál. Vánoce a konec roku bylo deštivo, bláto.
Foto: pohled na Loužnici od „Pavlatů“ (dnes Pavel Udatný), dole vlevo: stará hasičárna, vlevo za ní rybník „U
křížku“, vpravo „Kurfiřtovi“ čp.71, uprostřed „Šourkovi“ čp. 57 a čp.11 dříve „U pekařů“, nahoře uprostřed
„Čajkovi“ čp.8, dříve „U Kršnů“ , vlevo cesta ke zvoničce a dále cesta ke „Staré škole“
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ZVLÁŠTNÍ ÚKAZY NA OBLOZE 1958

11.2. ve 3 hodiny ráno byla na obloze silná polární záře. Rovněž v noci ze 4. Na 5. září byla viditelná velká polární
záře.
MGR – MGS – vypuštění třetí sovětské družice Země.
Krásné výsledky lońského „Mezinárodního geofysikálního roku“ daly
vzniknout trvalé mezinárodní geofysikální spolupráci vědců na celém světě.
Nejvýznačnější událostí této akce je vypuštění třetí sovětské družice Země
sovětskáými vědci a techniky dne 15.5.1958.
4.10.1957 byla v SSSR vyslána na oběžnou dráhu první umělá družice Země
na světě, vážící 83,6 kg. Po prvvé v dějinách lidstva bylo dosaženo první
kosmické rychlosti letu, která se rovná 8 km za 1 vteřinu. Dne 3.11.1957
byla do oběžné dráhy uvedena druhá umělá družice Země o váze 508,3 kg a
15.5.1958 v rámci programu MGS byla úspěšně vypuštěna třetí umělá
družice Země o váze 1327 kg. Soustavné zvyšování váhy družic umožnilo
sovětským vědcům uskutečnit široký program vědeckého pozorování
v oblastech kosmického prostoru, kam člověk ještě nikdy nevyslal své
přístroje a kde nemohl provádět přímá vědecká pozorování.
První družice se vzdálila od Země do maximální výše 947 km a obíhala
kolem Země 3 měsíce. Maximální vzdálenost druhé družice od zemského
povrchu činila 1671 km. Družice obíhala 5 měsíců a 11 dní. Třetí družice
dosáhla maximální vzdálenosti 1880 km a má zaniknout podle výpočtů až
koncem příštího roku. To se však dočkáme zatím ještě nových úspěchů sovětské vědy a techniky, nad kterými
zůstane celý svět v údivu.
Najdou se sice i u nás jednotlivci, kteří mávnou nad těmito úspěchy lidského rozumu rukou a řeknou, že to nic
není. Jsou to však lidé nekulturní, kteří většinou nepřečetli ani kalendář a kteří si vůbec nedovedou představit, co
nesmírných výpočtů, co technických zázraků je třeba, aby se tyto věci mohly uskutečnit.
SPOLUPRACOVNÍCI KRONIKÁŘE
Při zpracování tohoto zápisu přispěli mi svými zprávami tito spolupracovníci: Ladislav Bartoníček pro kapitolu o
průmyslu, Dr.Hrubý pro kapitolu o výstavbě obce, J.Novotná za VŽ při MNV, Hlůže za ČSPO a Bernt za TO Jiskra.
Bylo též použito zprávy, kterou přednesl předseda JZD Kodejš na výroční schůzi JZD.
Zápis přečten a schválen ve schůzi rady MNV dne 4.XI.1959

Zapsal: Jiří Rubeš

M.Špidlenová – Předsedkyna MNV
F.Šourek - tajemník MNV

Foto: První umělá družice Země – Sputnik – byla na oběžnou dráhu vypuštěna 4. 10. 1957, tedy před 50 lety. Její
start se uskutečnil v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku. Byla využita pro získání prvních vědeckých
výsledků. Ze zkreslení signálu, přijímaného pozemními stanicemi, se určovaly vlastnosti ionosféry a ze změny
dráhy hustota atmosféry.
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ROK 1959

Rok 1959 proběhl ve znamení dvou významných událostí: Člověk překonal sílu zemské přitažlivosti a vstoupil do
éry dobývání kosmického prostoru. Začal proces zmírňování mezinárodního napětí.
2. ledna 1959 byla
vypuštěna první sovětská
kosmická raketa (SSSR),
která se stala umělou družicí
naší sluneční soustavy. 13.
září 1959 ve 22 hodin
našeho času přistála
kosmická raketa SSSR na
měsíci.
4. října 1959 vyslali sovětští
vědci kolem měsíce
automatickou meziplanetární
stanici a ofotografovali
odvrácenou tvář měsíce.
Na moře byl vypuštěn první
sovětský atomový ledoborec.
Tyto události, jejichž
svědkem je naše generace,
přímo ohromují naši
obrazotvornost. Tává se
skutečností, co se ještě dříve
zdálo býti pohádkou.
Sovětský svaz vyzbrojen
nejnovějšími vědeckými a
technickými poznatky proklestil lidstvu cestu do vesmíru.
Ve století atomové energie, meziplanetárních letů a elektrotechniky mají lidé velkolepé možnosti ovládnout
přírodu a přinést štěstí naší planetě.
Nesmíme však zapomínat, že termonukleární energie prudké síly a rychle působících atomů, může býti zneužito
též ku škodě lidstva. K velikému štěstí pro lidstvo existuje v naší době velikých objevů a technických úspěchů ve
světě i rychle se rozvíjející socialistická soustava, pro niž boj za mír je organickou součástí jejího úsilí.
Významnou událostí roku 1959 byla návštěva sovětského státníka N.S.Chruščova v USA, která přispěla k uvolnění
mezinárodního napětí a ukázala cestu, jak lze řešiti sporné otázky a kde hledati cestu k dorozumění a soužití dvou
rozdílných systémů.
N.S.Chruščov ukázal, že rozpory mezi dvěma světovými soustavami nevyžadují vůbec vedení války proti sobě, že
je nutno upustit od války jako prostředku k urovnání mezinárodních sporů a neshod a řešit je výlučně jednáním.
Válkou se nic nevyřeší, ale přináší lidstvu jen veliké škody a utrpení.
Mír si přejí všichni poctiví lidé na celém světě a mír si přejeme i my u nás v Loužnici.
Mír potřebujeme k naší každodenní práci ve svém zaměstnání i k práci na budovatelských úkolech v naší obci a
vůbec ke všemu, co činí náš život šťastným a krásným.
Mírové a přátelské soužití našich občanů projevilo se v uplynulém roce zvláště v práci na stavbě kulturního domu,
hřbitovní zdi a jiných pracích na zvelebení naší obce, o čemž bude pojednáno na jiném místě v kronice.
Zvláště pak byla svorná spolupráce mezi MNV a ostatními organizacemi na úseku osvětové a kulturní činnosti,
tělovýchovné činnosti, činnosti požárníků a.j.
Všichni si navzájem pomáhali a můžeme říci, že se opravdu naše obec dala dohromady a výsledky se také
projevily.
Náš dobrý poměr zakalily někdy jenom některé spory o vodu mezi občany a to proto, že letos bylo poměrně
sucho a vody nedostatek. Věříme však, že i tyto mraky přejdou, až začne pršet a vody bude dost.
Foto: pohled na Loužnici od „Kulatého borůvčí“ na „Klubáku“ a Radčice
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PRŮMYSL

Vývoj průmyslu v roce 1959 navykazuje v celku větších změn. Pracovalo se ve všech místních sklářských
výrobnách po celý rok dle plánu. Ve výrobě perliček vzhledem k tomu, že byla poptávka po náhrdelnících z 2x a
3x perlí, bylo práce dosti a vyrobilo se zboží ještě nad stanovený plán. Zaměstnanost byla ve všech výrobnách
plně vytížena.
Na podkladě reorganizace byla
likvidována dílna u Vobicku, výroba
lustrových ověsů a převedena do
dílny k Tomovem. Celková kapacita
sklářské výroby zůstala však v obci
zachována.
Projevuje se snaha prováděti
centralizaci výroby a začalo se se
stavbou závodu 03 v Zásadě
s druhou etapou, kam se má
soustřediti výroba skleněných perlí.
V důsledku reorganizace došlo také
k některým organizačním změnám a
určité výrobny byly přičleněny
k závodům, kam dle charakteru
výroby patřily. Příkladně dílna u
Tomu, výroba lustrových ověsů byla
přičleněna k Jabloneckým sklárnám.
Koncem roku 1959 máme v Loužnici tyto sklářské výrobny: ŽBS závod 03 – provoz I.Loužnice – u Linků – výroba
perliček. ŽBS závod 5 – středisko 5504 – u Blažků – výroba mačkaného zboží, Jablonecké sklárny – středisko U
Tomů – výroba lustrových ověsů.
Výroba zboží z umělých hmot, knoflíkárna „Ve mlejně u Linků“ spadá pod ŽBS – závod 03. Během roku tam
nastala změna. Lisované zboží se již tam nevyrábí – pouze knoflíky, jelikož lisy byli převezeny do závodu ŽBS
v Líšném.
Významnou událostí v tomto roce pro naše skláře byla výstava českého skla v Moskvě a měla veliký úspěch.
Sovětští lidé projevili o výrobky a práci našich sklářů veliký zájem. Vstupenky byly vyprodány na měsích dopředu
a výstavou denně procházelo 12 až 15 tisíc lidí.
Také Železnobrodští skláři okouzlili návštěvníky
svými figurkami z různobarevných skleněných
tyčinek.
Uspořádání výstavy bylo bezvadné a Moskvané
byli nadšeni krásou našeho českého skla. Z naší
obce se aktivně výstavy zúčastnil s. Petrlák,
zaměstananec ŽBS jako aranžer výstavy.
Soudruh Jar. Petrlák uspořádá v naší obci
přednášku s filmem o Moskevské výstavě.
O výstavě bylo mnoho pěkného napsáno.
V pamětní knize je mnoho zápisků. V nich je
vyjádřena hluboká vděčnost Čechoslovákům za
tu krásu, kterou do Moskvy přivezli.

Foto: 1 - pohled na dům a dílnu „U Vobicků“ – dnes David Skrbek – kovárna, 2 – vizitka firmy Fr. Tom doby před
rokem 1948.
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….Vyjímám báseň Fr. Hrubína napsanou pro výstavu v Moskvě a opakující se v tisících variacích a zápisech
pamětní knihy:
Je v našem lidu prostota
Síla, jež světem neotřásá
Za to z ní na stole života
Rozkvétá nevídaná krása.
Když rukou obejmeš české sklo,
Je to jak zázrak, držíš –li v dlani
Třpyt slunce, jež se zalesklo
Po jarní noci v rose ranní.
A s prostým gustem, český sklář
Podává světu svoje dílo
Svůj dech mu vnutil, aby žilo.
Že prošlo ohněm, má zvláštní zář
Že myšlenka a ruce jedno byly,
Co v něm je lásky, krásy, síly!
To vše je důkazem, že české sklo má dobrý
zvuk ve světě a za to vděčíme dovednosti a
vynalézavosti našich sklářů i důvtipu
pořadatelům výstavy. Potěšitelný je i velmi
přátelský a krásný vztah sovětských lidí
k našemu lidu a tato velkolepá akce jistě
přispěla ještě k většímu sblížení našeho národa
s národy Sovětského svazu.
Přímý účastník s.Jar. Petrlák o výstavě v Moskvě
píše: „ Jednou z nejvýznamnějších událostí
československých sklářů a časkoslovenského
sklářského průmyslu byla bezesporu moskevská
výstava československého skla v srpnu až
listopadu 1959. Ještě nikdy se nedostalo práci
našich sklářů a výtvarníků takového uznání jako
v těch dnech v Moskvě. Jeden a půl milionu
sovětských lidí nešetřilo svojí chválou a
nadšením nad křehkou krásou váz, jardinier,
uměleckých plastik a bižuterie.
Byl jsem mezi třiceti skláři, kteří byli
pověřeni speciálními úkoly na této výstavě a
nikdy nezapomenu na radostnou spolupráci
s opravdovými přáteli, jakými dovedou být
jen sovětští lidé.
Выставка чехословацкого стекла 1950 r.

Expozice bižuterie, která byla středem
zájmu především u sovětských žen. Mezi
obdivovanými výrobky byly jistě některé
z výrobny v Loužnici
Snímky byly provedeny v Moskvě a soudruh
Petrlák je daroval pro tuto kroniku.

Foto: Výstava v Moskvě
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Další celostátní událostí roku
1959 byl první veletrh v Brně.
Dosud se konaly v Brně
strojírenské výstavy a letos
poprvé byl uspořádán veletrh
na kterém vystavovali svoje
výrobkym hlavně strojírenské,
mimo Československa i výrobci
z jiných zemí.
Veletrh byl ukázkou průmyslové
a technické vyspělosti zemí,
které se veletrhu zúčastnily. I
zde Československo obhájilo
čestné místo, jako jeden
z průmyslově nejvyspělejších
států. Návštěvníci veletrhu měli
možnost shlédnouti mnoho
technických novinek a
převědčiti se o mohutném
rozmachu naší vyspělé techniky.
Od nás z loužnice byly uspořádány dva zájezdy: „Jeden ze závodu 03
„U Linků a jeden ze závodu 05 „U Blažků“. Celkem se z loužnice
zúčastnilo veletrhu přes 50 lidí.
Mimo zájezdů na Brněnský veletrh bylo uspořádáno několik exkurzí a
výletů za účelem poznání naší vlasti a pro pobavení. Byl to zájezd do
Hřenska, spojený s návštěvou národního hřbitova v Terezíně.
Dvoudenní výlet do západních Čech spojený s prohlídkou
světoznámých lázní se velmi vydařil. Byl uskutečněn výlet do Krkonoě
a Českého Ráje i exkurze do skláren v Poděbradech a na Sázavě.
Další zájezdy byly na Moravu (od Blažků) a do Prahy s návštěvou
divadla „Laterna magika“ známého z Bruselské výstavy. Zájezdy a
exkurze byly uspořádány závodním výborem ROH závod 03.
OBCHODY
Pokud se týče obchodu, byla
zrušena mlékárna Jednoty „U
Pavlatů“ a veškerý prodej i výkup
mléka a vajec soustředěn byl do
centrální prodejny Jednoty „U

Linků“.
Pohostinství „U Linků“ a řeznictví „U Novotných“ pod firmou Jednota zůstalo
nezměněno. Sloučením smíšeného obchodu a mlékárny v jednu centrální
prodejnu se neobešlo bez různých názorů a diskuzí jak při besedách
s občany, tak i v dohledacím výboru „Jednoty“. Prodavačka z prodejny „U
Linků“ Krupková z Huti, dala výpově´d a tak byl obchod uzavřen a po tu dobu
se všechno zboží prodávalo v Jednotě „U Pavlatů“. Malý krámek „U Pavlatů“
nevyhovoval takovému rozsahu provozu. Tento stav trval v létě několi měsíců
a to hlavně z důvodu, že nebyl prodavač pro spojenou prodejnu. Celá věc se
později vyřešila tím, že převzala prodejnu vedoucí Havlíková ze Zásady a tak
nyní prodejna vyhovuje potřebám obyvatelstva v naší obci.

Foto: 1 – z výletu, 2 - obchod „U Linků“, 3 – obchod „U Pavlatů“
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NÁRODNÍ ŠKOLA

V organizaci školy nenastalo v tomto roce
žádných změn, rovněž nebylo žádných změn
personálních. Škola byla opět organizována
jako jednotřídní národní škola s 1. – 4.
Post.ročníkem. Žáci 5.post ročníku byli opět
přesunuti do OSŠ v Zásadě. Ku dni 30.6.1959
bylo na škole 17 žáků (8 chlapců – 9 děvčat),
od 1.9.1959 má škola 15 žáků (7 chlapců – 8
děvčat). V prvním post.ročníku jsou zapsáni 2
žáci.
Práce školy se v uplynulém roce řídila
směrnicemi MŠk, usnesením KNV o výchově a
závěry báňsko – bystrické konference. Na
škole nebylo propadajících žáků, rovněž na
chování žků ve škole i momo školu nebylo
stížností. Při polytechnickém vyučování bylo
využito i školní zahrady, kde žáci pěstovali
měsíček zahradní na sběr květin. Žáci rovněž
pěstovali květiny na záhoncích před
školou. Vyučování tělesné výchovy značně
prospělo to, že se koncem roku uvolnila po
dostavění kulturního domu volná učebna,
která sloužila do té doby jako jediná shromaž´dovací místnost
v obci.
Během roku konali žáci tyto veřeně prospěšné práce: úklid
školní zahrady a okolí školy, hledačky mandelinky
bramborové, sběr odpadových surovin (976 kg starého papíru,
266 kg textilu, 65 kg kostí) sběr léčivých byli (celkem sebrali a
nasušili 54.90 kg léčivých rostlin).
Značnou měrou se škola podílela i na kulturním životě v obci.
Žáci během roku předvedli různé kulturní pořady při těchto
příležitostech: oslava Vítězného února, oslava MDŽ, oslava 89.
výročí V.J. Lenina, oslava 14 výročí osvobození naší vlasti
sovětskou armádou, oslava 42.výročí VŘSR. Řednesli též
pořad na výroční schůzi ZR – ROH n.p. ŽBS 03 a uspořádali
vánoční besídku dědy Mráze. Ředitel školy nacvičil s žáky
spartakiádní cvičení: „radostná jar“. Z 17 žáků zdejší školy
cvičilo toto cvičení na okresní spartakiádě v Lomnici n/P, 16 žáků.
Na škole pracoval PO, který dobře vedla Jana Rezlerová. Organizovanost v PO byla 100%, neboť všichni žáci 3. a
4. post. ročníku byli pionýrky.
Na údržbě školní budovy nebyly kromě běžné údržby provedeny žádné větší práce.

Foto: 1, 2, 3, 4 – škola
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JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

(Zpráva předsedy Ladislava Kodejše)
Rok 1959 nebyl pro naše družstvo nijak příznivý. Počasí bylo sice suché a teplé, což umožnilo rychlou sklizeň obilí
i brambor, ale nadprůměné sucho bylo příčinou menší úrody pícnin, zemin i brambor. Dodávky však byly splněny
v předepsaném rozsahu.
Uvádím zde výsledky plnění povinné dodávky:
Druh:
Mléko
Zrniny
Brambory
Maso vepřové
Maso hovězí
Vejce
seno

Předpis:
15.417 l
2.290 kg
21.068 kg

Splněno:
16.702 l
3.077 kg
21.190 kg
420 kg
2.173 kg
4.580 ks
1.410 kg

1.471 kg
2.426 kg
9.026 ks
1.510 kg

Jako v roce předcházejícím, tak i v roce 1959
byla vítána pomoc brigádníků z národního
podniku ŽBS, při čemž ovšem stejně hlavní tíha
prací spočívala na jednotlivých členech
zemědělského družstva.
Pracovní skupina zůstala nezměněna a nebyla
rozšířena. Naopak nutno opět s politováním
konstatovat, že majiteli půdy, kteří nejsou členy
pracovní skupiny neplnili až na nepatrné vyjímky
své na jaře slíbené závazky vůči družstvu a
našemu zemědělství.

Foto: 1, 2 – JZD Loužnice - sklizeň sena, 3 – Marie Benešová
V JZD Loužnice
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PŘIDRUŽENÁ VÝROBA

Přidružená výroba probíhala v menším rozsahu na základě pokynů ONV. Vedoucím
přidružené výroby byl Linka Miloslav. Přidružená výroba pomáhala družstvu po finanční
stránce a umožnila různé investice.
Byl to v prvé řadě nákup zrnometu, vodovodního čerpadla v kravíně, opravu traktoru,
opravu napáječek, opravu a nátěr střech na kravíně a dvou seníků, zakoupení mlátičky
s elektromotorem a lisem.
K uvedenému nákupu mlátičky z JZD Bozkov došlo sice včas před zahájením žní, ale
mlátička nemohla býti použita, jelikož dodatečně se zjistila podstatná vada a z tohoto
důvodu byla mlátička vrácena JZD Bozkov.
Pracovní jednotka byla za 8,- Kčs. Celkem v roce 1959 bylo odpracováno jednotek za
3.096 Kč ā 8,- Kč celkem 24.768,- Kč + naturálie. Družstevníci se schůzí málo
zúčastňovali a předseda doporučoval na výroční schůzi větší účast a zájem
družstevníků na práci a životě našeho družstva v roce 1960.
Dále předseda děkoval všem členům za práci v uplynulém roce a všem brigádníkům a VŽ za účinnou pomoc.
Děkoval i ONV v Semilech, MNV, s.Špidlenové a s. Šourkovi a všem, kteří sebemenší pomocí projevili zájem o
naše družstvo a podpořipi členy skupiny v její opravdu těžké a ne vždy dostatečně ceněné práci.
V roce 1960 očekávají naše zemědělství veliké úkoly. Přejme našemu družstvu, aby se čestně zapojilo do řad těch
družstev, kteří plní svoje úkoly co nejúspěšněji.

Foto: 1, 2 – přidružená výroba JZD Loužnice –košíkářská výroba
více foto na: http://janeklouznice.rajce.idnes.cz/LOUZNICE_-_KOSIKARSTVI
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MÍSTNÍ POŽÁRNÍ JEDNOTKA

Za předsedu místní jednotky byl zvolen nadále
Tom Jan. Za velitele Bernt Mnislav a současně
člen krajského výboru ČSPO. V zimních měsících
bylo požární družstvo několikrát školeno a
připravováno teoreticky na požární soutěž o
nejlepší soutěž okresu.
V měsíci dubnu r.1959 bylo provedeno několik
praktických cvičení a školení požárního družstva
které se zúčastnilo okresního kola soutěže
v Jirkově. Naše družstvo toho dne docílilo
nejlepšího časového výkonu a v posledním
okamžiku následkem přetlaku vody v hadicích
praskla hadice „B“ a tak bylo družstvo
diskvalifikováno.
Byly řádně provedeny v jarních i v podzimních
měsících protipožární hlídky. Členové požární
jednotky byli zapojeni na dobrovolné brigádě
výstavby kulturního domu a během roku 1959
odpracovali 4300 hodin.
Největší počet brigádnických hodin
odpracovali Mnislav Bernt a získal uznání
krajského výboru ČSPO a byl jemu udělen
čestný diplom.
Jako druhý nejlepší brigádník Antonín Hlůže,
za vzorné plnění brigády a velmi dobrou práci
jako člen okresního výboru v požární práci byl
okresním výborem navržen a udělen jemu
ústředním výborem ČSPO odznak a diplom za
příkladnou práci. Oba jmenovaní se podílí na
proškolování občanů v civilní obraně
v okolních obcích, kam byli určeni okresním
výborem.
Byly řádně konány členské i výborové schůze
a za hojné účasti pořádán „Hasičský ples“.
Naše jednotka získala za dobrou práci
pochvalné uznání jak okresním, tak i krajským
výborem.
Činnost po výcvikové stránce ochabla v podzimním
období následkem odvolání sedmi soudruhů do
vojenské služby.
Je též vyvíjena malá činnost následkem změny
okresů a naše jednotka bude připojena k okresu
Jablonec n/ Nisou a tak se očekávají nové
směrnice.

Foto: Požární jednotka Loužnice rok cca 1959
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VÝBOR ŽEN

Náš výbor žen při MNV, který po celé volební období beze
změny má 14 členek se v roce 1959 sešel 10x. Ve všech
měsících, kromě zimy, jsme se pravidelně scházely na brigádách
kulturního domu.
Svůj závazek vyhlášený na rok 1959 jsme překročily. Ženy
celkem odpracovaly v roce 1959 na brigádách u kulturního
domu 996 hodin. VŽ zajišťoval brigádníky, ženy vybílily
v kulturním domě stěny, stropy, nosily vodu na maltu ze
vzdálené jímky, přesívaly písek, škváru a konaly mnohé jiné
pomocné práce.
Zajistily a provedly velký úklid veřejných prostranství a místního
hřbitova. Jarního úklidu se zúčastnilo 26 žen.
Při svých pravidelných brigádách ve středu odpoledne
projednávaly členky VŽ věci organizační a řešily otázky, které
bylo nutné vyřídit.
Autobusovou čekárnu ženy 2x v roce vybílily a pravidelně
konaly zde úklid.
Ve špičkových žňových pracích pomohly ženy i JZD a
odpracovaly celkem 108 hodin. V brigádách spočívala letos
hlavní činnost VŽ.
Během roku byly pořádány ve spolupráci s ČSČK 3 lékařské
přednášky. V „Týdnu knihy“ besedoval s posluchači s. prof.
Hlava ze Semil o knize „Osud člověka“. V zimních měsících byl
pořádán cyklus přednášek „Člověk, vládce přírody“.
Ženy zajišťovaly účast a aktivně se přednášek účastnily. Oslavy
Vítězného února zajišťovaly členky s ostatními složkami.
Mezinárodní den žen patřil mezi nejbohatší programem. Byla to
důstojná oslava za spolupráce OJ, pěveckého kroužku ŽBS a
žáků národní školy. Program byl velmi pěkný a pestrý. Když děti
pak svými květinovými dary projevily svou
lásku matce, maminky i všechny ostatní ženy
upřímně se radovaly z dárků a přání a děti
z úspěchu.
1. máje se zúčastnily všechny členky VŽ, aby
manifestovaly za mír na celém světě.
MDD a 10. výročí PO věnovaly jsme pozornost
a na oslavu dědy Mráze zajistil VŽ finanční
pomoc 800,- Kč a připravil nadílku.
Tato slavnost se již letos konala ve
vyzdobeném sále nového kulturního domu, a
proto byla obzvlášť pěkná. Veselý program
našich maličkých se velmi líbil a pozvaným
hostům i rodičům přinesl chvíle upřímné
radosti. V příjemném prostředí rozjásané
dětské oči připomněly povinnost hájit a
pracovat pro mír a radostné dětství dětí
v celém světě.
„Ať mír, jak bílý holoubek, nad celým světem letí, aby si mohly v míru hrát na světě všechny dětí!“

Foto: 1 – výstřižek z deníku „Průboj“, 2 – ženy při úklidu Kulturního domu
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VÝSTAVBA V OBCI

První etapa stavby kulturního domu byla hotova začátkem roku 1959 pouze v t. zv. hrubé stavbě. Zbývala úprava
vnitřku včetně omítek
a dalších prací, ku
kterým bylo potřeba
jednak značně
materiálu, jednak
odborných sil,
poněvadž naše obec
nemá v řadách svých
občanů téměř žádné
řemeslníky.
Komise pro výstavbu
se začátkem roku
soustředila právě na
obstarávání jednak
financí, ale hlavně
materiálu, a pokud se
prací týká, projednala
zednické a další
odborné práce
s Okresními
stavebními závody.
V plné sezoně tj.
v červnu se však zjistilo, že Okresní stavební závody nám nemohou zaručit zedníky a po dlouhém a někdy velmi
obtížném jednání se podařilo zadati zednické práce přidružené výrobě JZD Huť.
Pak sice byly obtíže s ONV, který nesouhlasil, aby JZD Huť pracovalo na jiném okrese, ale i tyto obtíže se podařilo
překonat.
Jakmile začali zedníci pracovat, respektive ještě předtím, byly řádně organizovány brigády a sice tak, aby každý
den byl dostatek brigádníků na stavbě a zedníci mohli v plném tempu pokračovati.
Zde je nutno zdůrazniti činnost výboru žen, který organizoval nábor brigádníků. Tím, že u zednických prací i u
dalších odborných pracích byli vždy včas zajištěni brigádníci, podstatně se tyto práce jednak urychlily, jednak
zlevnily. Při této příležitosti je ovšem nutno vyzdvihnouti i dobrou organizaci stavby, kde největší zásluhu má
vedoucí stavby s. Bern Mnislav a další členové MNV v čele s předsedkyní MNV s. Špidlenovou, jednak členové
komise pro výstavbu, kteří iniciativně pomáhali překonávati řadu obtíží se stavbou souvisejících.
Na stavbě se pokračovalo prakticky bez přerušení až do konce roku 1959 včetně zimních měsíců, kdy se konaly
poslední úpravy.
Mezi tím byl již zahájen v podzimních měsících po řádné kolaudaci provoz.
Koncem roku vznikly mimořádné obtíže s obstaráváním obkladaček a dlaždiček, které se podařilo včas překonat a
využít přitom včasným obstaráváním materiálu volné kapacity Okresních stavebních závodů v Jablonci, pokud se
týká odborných sil.
Na stavbě bylo během roku odpracováno 6.868 hodin.
Stavba byla koncem roku několikrát kontrolována a ve všech zprávách bylo svorně konstatováno, že je prováděna
řádně v rámci příslušných směrnic pro akci „Z“.

Foto: 1 – brigádníci na stavbě Kulturního domu
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KULTURA V OBCI

Plán kulturního rozvoje byl
nejen splněn, ale i značně
překročen, neboť se
uskutečnily mnohé kulturní
akce, se kterými nebylo
v plánu počítáno.
Kulturní činnost byla přes
známý nedostatek
provozních místností
celkem živá.
Značné zlepšení nastalo
koncem roku, kdy byla
uvedena do provozu I.část
kulturního domu.
Celkem se v tomto roce
uskutečnily v naší obci 33
kulturní podniky, které
navštívilo 1825 občanů.
Stojí jistě za zmínku, že
v tomto počtu není
zahrnuta ani jedna taneční
zábava, že se jedná o
podniky výlučně osvětové a
vzdělávací.
V průměru navštívil každý
občan naší obce v minulém
roce šestkrát různé
přednášky, oslavy apd.
Knihovníkem v obecní
knihovně byl opět s.Otakar
Kramář. Knihovna slouží
dospělým i dětem.
Je zde celkem 975 knih.
Čtenářů bylo v tomto roce
60; z toho 21 dětí. Mimo
obecní knihovny je
v závodě ŽBS 03 u linků
závodní knihovna ROH,
která má 629 svazků knih a
v roce 1959 si knihy
vypůjčovalo 56 čtenářů.
Výpůjček bylo 609. Závod
svoji knihovnou přispívá k vyšší technické úrovni zaměstnanců i ke kulturní úrovni všech občanů.

Foto: článek z Průboje
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PĚVECKÝ SBOR
Dne 2. února 1954 byl založen
v Loužnici pěvecký soubor ŽBS.
Řídí jej sbormistr Karel Motejlek ze
Zásady. Soubor od založení konal
mnoho úspěšných zájezdů do
blízkého i vzdáleného okolí a
umístil se v několika pěveckých
soutěžích mezi nejlepšími.
OBYVATELSTVO
NAROZENÍ:
V roce 1959 se narodila manželům
Blažkovým z čp. 94 dcera Anna
Blažková.
ÚMRTÍ:
V tomto roce zemřelo v naší obci 7
občanů.
11. ledna 1959 zemřela Anežka
Vobicková, dne 1. dubna 1959
Anežka Kopalová, 18. března 1959
Josef Rezler, 23.dibna 1959 Šída Bohuslav, 28. dubna zemřela Julie Loumová, 27. září 1959 opustil nás František
Sluka a dne 22. října zemřel František Malý.
SŃATKY:
V tomto roce byly uzavřeny celkem 4 sňatky.
Josef Bukvic, úředník z Klokočí čp. 48 a Olga Špidlenová, úřednice, Loužnice čp. 42 byli oddáni dne 11. července
1959.
Dne 10. října 1959 uzavřel sňatek Zdeněk Holý, technický úředník s Hedvikou Etrichovou z Huti, úřednice
v Jablonci n/N.
Ladislav Šourek, dělník a Hana Brečková, v domácnosti byli oddáni dne 11. listopadu 1959
A dne 23.dubna 1960 uzavřel sňatek Luděk Kopal, strojní zámečník s Hedvikou Šrejmovou, domácí sklářskou
dělnicí.
SPRÁVA OBCE
Složení národního výboru se nezměnilo. MNV opět úspěšně soutěžil s místním národním výborem v Jílovém a
v rámci soutěže MNV se umístil většinou před místním národním výborem Jílové.
Původní rozpočet v příjmech byl 7 rozpočtovými změnami finančním odborem rady ONV v Semilech upraven na
konečnou částku 199.800,-Kčs, které však přičiněním funkcionářů národního výboru byly překročeny na
205.426,87 Kčs.

Foto: Pěvecký sbor
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ROK 1960

Uplynulý rok byl mimořádně bohatý na události světového významu. Začalo to
mírovou ofenzivou Sovětského svazu, který se v lednu rozhodl snížiti stav
ozbrojených sil a tak dal příklad a podnět k jednání „Žít bez zbraní a válek“.
V únoru vydaly členské státy Varšavské smlouvy deklaraci ve které schválili
sovětské rozhodnutí o snížení odzbrojených sil a vydaly výzvu k odzbrojení.
Významnou událostí byla návštěva sovětského státníka a známého bojovníka za
mír s. N.S. Chruščova v asijských zemích, Indii, Indonésii, Afganistanu a
v březnu potom pětidenní návštěva ve Francii. Všude byl s. Chruščov vřele
vítán, zvláště pracujícím lidem.
Marocké město Agadír bylo postiženo strašlivým zemětřesením, kterému padlo
za oběť 13 000 lidí.
Hrdinský čin projevili mladičtí sovětští námořníci, kteří zůstali s malým plavidlem
44 dní na širém oceánu bez potravin a nakonec se zachránili.
V květnu se měla konati v Paříži konference šéfů vlád,
největších mocností světa, takzvaná konference na
nejvyšší úrovni. Na této konferenci se měly projednati
důležité otázky o odzbrojení a zajištění míru.
Konference však byla zmařena tím, že v podvečer
konference bylo vysláno do Sovětského svazu americké
špionážní letadlo, ale bylo sestřeleno sovětskou
vzdušnou obranou.
Pilot se zachránil a byl postaven před soud. Sovětská
vláda žádala americkou vládu, aby se omluvila a vydala
prohlášení, že špionážní lety nad Sovětským svazem se
nebudou opakovat. President USA Ejsenhover (zřejmě
měl pisatel kroniky na mysli 34. Prezidenta Spojených
států amerických Davida Eisenhowera - pozn. redakce),
však prohlásil, že let byl konán s jeho vědomím a ve shodě s politikou USA. Proto se konference, od níž se
očekávalo, že bude velikým přínosem pro mír, nekonala.
HLAVY STÁTŮ V ROCE 1960
Československo – prezident Antonín Novotný (19. listopadu (1957 – 28.
března 1968)
Vatikán – papež Jan XXIII. – (28. října 1958 – 3. června 1963)
Francie – prezident Charles de Gaulle (8. ledna 1959 – 28. dubna 1969)
Litevská SSR – Antanas Sniečkus
Sovětský svaz:
předseda prezidia Nejvyššího sovětu Kliment Jefremovič Vorošilov
předseda prezidia Nejvyššího sovětu Leonid Iljíč Brežněv
(de facto) první tajemník KSSS Nikita Sergejevič Chruščov
USA – prezident Dwight D. Eisenhower (20. ledna 1953 – 20. ledna 1961)
Asie:
Japonsko – Císař Šówa
Čína – prezident ČLR Liu Šao-čchi (1959–1968)

Foto: Plakáty z roku 1960, první tajemník KSSS Nikita Sergejevič Chruščov
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ROK 1960

V červnu předložil Sovětský svaz nové návrhy na odzbrojení.
Podle těchto návrhů se mělo uskutečnit všeobecné a úplné
odzbrojení během čtyř let. V Ženevě bylo obnoveno přerušení
jednání výboru 10 zemí Východu a Západu o této otázce. Západ
setrval na starých pozicích. Po delším jednání bylo schůzování
přerušeno, aniž by bylo dosaženo dohody. Sovětský svaz zaslal
všem vládám světa notu a výzvu k uskutečnění odzbrojení.
V červenci byla uskutečněna návštěva s Chruščova v Rakousku,
kde byl též vřele přijat.
V Kongu se projevují nepokoje.
Srpen. V Sovětském svazu byl vypuštěn druhý kosmický koráb se
psy Bělkou a Lajkou. Poprvé v dějinách se vrátili živí tvorové na
daný impuls z Kosmického prostoru do určené oblasti. Kabina,
která se během letu oddělila, úspěšně přistála.
Září. Pozornost celého světa byla obrácena k budově OSN
v Novém Jorku, kde se konalo 15.valné shromáždění OSN.
Jednání se zúčastnil šéf Sovětské vlády a další představitelé
socialistických i kapitalistických států.
Jednání se zúčastnil i náš president s.Antonín Novotný, který ve
svém projevu zdůraznil, že musí býti učiněno všechno pro
podporu nových nezávislých států a vystoupil energicky proti
západoněmeckému revanšismu.
N.S. Chruščov pronesl s napětím očekávaný projev, ve kterém
jménem sovětské vlády požadoval definitivní likvidaci
kolonialismu, uzavření smlouvy o úplném odzbrojení a zrušení
funkce jediného generálního tajemníka OSN. Jednání skončilo
v říjnu.
N.S.Chruščov vystupuje před svým odjezdem v OSN v americké
televizi a zdůrazňuje, že pro mír musí býti uděláno vše, co je
v lidských silách a navrhuje novou schůzku šéfů vlád čtyř velmocí
na jaře 1961.
Listopad. Alžírsko vstoupilo do sedmého roku války. Kuba podává
stížnost v OSN na připravenou agresi námořní pěchoty USA.
V Kongu je situace napjatá. Jednotky OSN nečinně přihlížejí.
Předseda vlády Lumumba zatčen Mogutovými vojáky.
V presidentských volbách v USA zvítězil těsným počtem hlasů
J.Kenedy.
Prosinec. Boj koloniálních národů za svobodu a nezávislost se
stupńuje. Kongo, Alžír, Laos i jinde stále nepokoje.
Francouzský generál de Gaule připravuje memorandum o
Alžírsku.
Historický význam pro všechny bojovníky za mír měla
listopadová porada komunistických a dělnických stran.
V prohlášení a ve výzvě národům, jež vyšly v první polovině
prosince, je vyzdvižena vedoucí úloha zemí socialistického
tábora, které v nové etapě svého vývoje mocně ovlivňují světový vývoj. Jejich prvořadým úkolem je odvrátit
válku.
S tímto velkolepým programem boje za mír jde lidstvo do nového roku 1961.

Foto: známky z roku 1960 v SSSR (olympiáda a let do vesmíru Lajka) ,volba prezidenta USA – J.F.Kenedy,
Bankovka Kuby – 10 pesos.
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UDÁLOSTI DOMA V NAŠÍ REPUBLICE

Rok 1960 byl
významným rokem i
pro naši republiku.
Dokončili jsme
druhou pětiletku a
její úspěšné
výsledky byly
významným
přínosem v mírovém
soužití dvou
společenských
systémů. Přijetím
nové socialistické
ústavy jsme se stali
druhým
socialistickým
státem světa.
Význam i mezinárodní autorita
vzrostla.
Přispěly k tomu naše stále se
rozšiřující a prohlubující
mezinárodní styky i účast naší
delegace na XV. zasedání Valného
shromážděné OSN, kde jsme se
plně postavili za požadavky míru
a odzbrojení.
Oslavili jsme patnáctileté výročí
osvobození naší vlasti Rudou
armádou.
V naší obci byla tato oslava tím
radostnější, že jsme při oslavě
otevřeli první část kulturního
domu, která byla postavena
během tří let v akci „Z“ za
obětavého přičinění našich
občanů.
Velmi krásnou přehlídkou naší tělovýchovy a
sportu byla II.celostátní spartakiáda,
uspořádaná na počest 15.výročí osvobození.
I od nás se aktivně zúčastnili spartakiády
cvičenci a byl uspořádán autobusový zájezd do
Prahy. (Blíže bude o tom pojednáno ve stati o
tělovýchově).
Ostatní naši občané viděli tuto krásnou
podívanou na obrazovkách televizorů, kterých je
u nás již 18.

Foto: 1 - výstřižek z deníku Průboj, 2 - autobus
projíždějící Loužnicí, 3 - první část dostavěného
Kulturního Domu.
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VOLBY

Významnou událostí byly volby do NS a do národních výborů všech stupňů. Výsledky voleb v naší obci konaných
dne 19. 6. 1960.
Voleb se zúčastnilo 231 voličů a pro kandidátky do MNV bylo odevzdáno 231 hlasů, plných 100%.
Kandidát na poslance ONV, soudruh Heina ze Zásady 231 hlasů a právě tolik hlasů obdržela i s. Čílová z Huti,
která kandidovala do KNV. Za poslance do NS kandidoval s. Müler a obdržel 230 hlasů.
Po nových volbách je složení místního národního výboru následující:
Špidlenová Marie … ……..,,,,,,předsedkyně MNV a předsedkyně komise zdravotní, sociální a bytové
Budín Josef……….. …………….tajemník MNV a předseda zemědělské komise
Hlůže Antonín…… …………….předseda komise pro veřejný pořádek a bezpečnost
Pavlata Bohuslav.. …………..předseda finanční komise
JUDr. Hrubý Miroslav……….vedoucí komise pro výstavbu
Bartoníček Ladislav………….předseda komise školské a kulturní
Vavřínová Ludmila… ……….předsedkyně výboru žen
Číla Josef… …………………..člen MNV (předseda KSČ)
Laurin Josef, Hanšpach Bohuslav, Kurfiřtová Amálie, Kodejš Ladislav.
V roce 1960 byla provedena v celostátním měřítku územní reorganizace krajů, okresů a obcí.
Byly utvořeny větší celky, takže počet krajů, okresů i obcí se zmenšil.
Nyní máme v republice celkem 10 krajů (okresů) 5 v Čechách, 2 na Moravě a 3 na Slovensku.
Při reorganizaci byla připojena naše obec k okresu Jablonec n/Nis.
Rozloučili jsme se proto
s okresem Semily, kam jsme
dosud patřili.
Jelikož byl v Držkově
matriční úřad zrušen, byli
jsme připojeni na vlastní
přání k matričnímu úřadu
v Železném Brodě.
Pokud se týká celistvosti
obce, zůstali jsme nadále
samostatnou obcí s vlastním
národním výborem,
V našem sousedství se
spojilo v jeden veliký celek
několik obcí a je to Huť,
Pěnčín, Bratříkov, Alšovice,
Šumburk, Černá Studnice,
Jistebsko. Obec nese název
Pěnčín a má jeden národní
výbor.
Naše obec je v rámci okresu
jedna z malých obcí
s počtem obyvatel 330, ale
zatím nám to jde dobře a netoužíme po velikém celku.

Foto: Josef Krupka ze statku, Marie Špidlenová – Benešová, pan Rydval, JUDr. Miroslav Hrubý
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PRŮMYSL
Pokud se týče průmyslu nedošlo během roku k změnám provozoven a zůstalo vše asi dle stavu jeho loňského
roku.
Práce bylo dosti ve všech oborech našeho sklářského průmyslu. Projevuje se stále nedostatek pracovních sil
zvláště ve výrobě perliček na závodě 03 kde pracuje větší počet zaměstnanců starších, kteří postupně odcházejí
do důchodu a není za ně náhrada. Z části se rozšířila výroba košíků, zavedená jako přidružená výroba JZD. Košíky
se pletou většinou po domácku a v dílně u Matoušků pracuje několik stálých zaměstnanců, kteří sem dojíždějí.
POČASÍ:
Začátek měsíce ledna byl teplý. Denní teploty neklesly pod 0°C.
Teprve 9. ledna začaly mrazy. Dostoupily svého lednového
vrcholu dne 16. 1., kdy bylo naměřeno -18°C. Až měsíc únor byl
studený, s většími mrazy letošního zimního období.
Příklad měření teplot v 6 hodin ráno:
1. února
- 17 °C
6. února
2. února
- 20°C
7. února
3. února
- 17°C
8. února
4. února
- 12°C
9. února
5. února
- 14°C
10. února

- 14 °C
+14°C
+16°C
+ 12°C
+ 8°C

Pak mrazy slábly a do konce měsíce února a celé zimy byly jen
malé noční mrazíky.
29. února byl první teplý den, kdy se proletovaly i včely. Duben
se vcelku vyznačoval chladem a deštivým počasím. Zato květem
a první polovina června byly velmi příznivé a teplé s velkým
počtem slunečných dnů. Nadměrně kvetly stromy. Od druhé
poloviny června bylo nepříznivé počasí s občasnými dešti, které
trvalo s malými výjimkami přes celé školní prázdniny.
Velmi špatně se sušilo seno a později i otavy. I se svozem obilí
byly letos velké potíže, protože sláma nemohla pro časté
přepršky dodatečně vyschnout. První noční přímrazek byl 8. září. Pak byla ale podzim bez mrazíků a vcelku
příznivý.
Úroda brambor byla dobrá a letošní podzim se vyznačoval nadměrnou úrodou ovoce – důsledek příznivých
podmínek pro opylení stromů v květnu. Jen švestky vzhledem k deštivému počasí sice dozrály, ale byly povšechně
hodně rozpraskané a hnily na stromech. Svátky vánoční byly s mírným sněhovým popraškem, neboť dne 18.
prosince začalo sněžit. Celkem možno říci, že rok 1960 byl rokem nepříznivým až abnormálně s malým počtem
slunečních dní.

Foto: příjezd do Loužnice od Železného Brodu
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ZEMĚDĚLSTVÍ

Z celkové výměry obce 231,59 ha, z toho lesů 31,44 ha a nezemědělské půdy (jako silnice, cesty, lomy, potok,
bažiny a zastavěné plochy) 82,96 ha a zemědělské půdy 117,20 ha, obhospodařuje JZD v Loužnici 69,90 a
zahumenkářů 6,09 ha, tudíž socialistický sektor 64,8%.
Jednotně hospodařící rolníci nad 5 ha 9,5%, od 2-5 ha 1,83%, drobní držitelé půdy od 0,5 – 2 ha 12,7% a ostatní
drobní držitelé do 0,5 ha 11,2% půdy.
V obci je 60 ks skotu, 2 koně, 15 prasat, 57 koz a 494 ks drůbeže. Tuberkulosa skotu se zde nevyskytuje.
V JZD je 12 členů, z toho 3 ženy, namezdně pracující 1 muž a 1 žena. Ze 12 členů družstva pracuje 1 muž a 1
žena jako trvalé pracovní síly, ostatních 9 členů je zaměstnáno v průmyslu a 1 žena je důchodce.
Průměrný věk členů je 57 let, při čemž 6 družstevníků je starších 60 let a jeden nad 70 let. JZD je v době žní a
sklizně sena a okopanin závislé na pomoci brigád a práci STS.
Možnost získání mladších pracovníků do zemědělství je nepatrná.
Jednotně hospodařící rolníci jsou ochotni ke společnému hospodaření a jejich vstup do družstva je otázkou blízké
doby a konsolidace družstva.
Jednotné zemědělské družstvo je chudé na strojní vybavení a je závislé na práci STS. Kravín je adaptován
z bývalé továrny, kde strop je vysoký a stěny slabé, takže zde v zimě dochází k promrzání, kapacita adaptovaného
kravína je malá a to pouze pro nejvyšší stav 45 ks skotu a 20 prasat.
Skladovací prostory jsou umístěny na několika místech v obci a krmivo se musí převážet na větší vzdálenosti.
Přes veškeré nedostatky byla většina prací provedena v agrotechnické lhůtě a v případě potřeby se zapojili do
práce všichni družstevníci, k bezztrátové sklizni však přispěly podstatnou měrou brigády z patronátního závodu
ŽBS 6, Jablonec n.N,. z ONV a i místní brigádníci, při čemž bylo odpracováno v roce 1960 asi 200 hodin.
Dodávkové povinnosti splnilo družstvo následovně: seno na 100%, obilniny na 140%, brambory na 111%, ostatní
dodávkové povinnosti jako maso vepřové i hovězí nad 100%. Nebyla splněna dodávka vajec a mléka.
V podzimních pracích bylo zaseto 100%.

Foto: JZD LOUŽNICE
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Vzhledem k malé výnosnosti půdy, nedostatečnému strojovému vybavení, zchátralosti budov a kritickému
nedostatku pracovních sil, je změna ve způsobu hospodaření pro JZD nutností životní.
Cesta investic do zařízení budov, postupného zúrodnění půdy a do strojového parku by byla nákladná a zdlouhavá
a navytvořila by předpoklady pro větší chov skotu při značných provozních a výrobních nákladech. Při tom by
neřešila otázku pracovních sil.
Rychlejší a efektivnější je cesta kooperace s družstvem v nížině, která se již v roce 1960 prakticky v menším
měřítku uskutečnila s JZD Mezouń na Berounském okrese a plně se osvědčila.
Spolupráce horského družstva s družstvem v nížině je oboustraně výhodná a pomůže v řešení těžkostí nejen
našeho družstva, ale přispěje ke zvýšení a zkvalznění výroby družstva v nížině, kde je nedostatek pastvin a pro
nízký stav vodních srážek i málo píce a ke zlepšení zdravotního stavu skotu, mimo to je nuceno pěstovat pícniny
na půdě, kde by daly jiné plodiny daleko vyšší výnosy.
V obci by bylo po zapojení zbývajících, jednotně hospodařících rolníků asi 80 – 90 ha pastvin, které by stačily
intensivnímu využití postupně pro 150 – 200 a v roce 1965 až pro 250 ks jalového skotu na pastevní období 150
dnů.
Podle zkoužky v roce 1960 jsou předpoklady, že by v budoucnu dosahovaly i přes 80 dkg. Při 200 ks skotu by to
znamenalo přírůstek minimálně 120 kg masa denně, za pastevní období by to znamenalo přírůstek 200q masa
v ceně 200.000,- Kč, při malých nákladech.
Na zbytku půdy v rovině 25 – 30 ha, kde půda nepotřebuje zpevnění drnem a obdělávání je snadnější, by se
s výhodou mohly pěstovat brambory na sadbu pro družstvo v nížině, pro což jsou zde výhodné podmínky.
Forma spolupráce není rozhodující. Buď by mohlo dojít ke splynutí družstev, nebo k dlouholetému pronájmu
půdy, při kterém by najímající družstvo převzalo všechny závazky pronajímatele, při čemž by zaměstnávalo místní
družstevníky za plat.
Vzhledem k nutným investicím by byla nejvýhodnější forma splynutí nebo dlouhodobého nájmu.
Foto: JZD LOUŽNICE
Kronika obce Mezouň: rok 1960: http://www.mezoun.cz/earchiv/kroniky/listovani.php?sva=1&str=486&vel=0
Obec Mezouň: http://www.mezoun.cz/
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Přesto, že v předešlých letech dostávali jsme plnou podporz Okresního národního výboru v Semilech, pro rok
1960 vzhledem
k území
reorganizaci
veškerý zájem
ONV
v Semilech pro
výstavbu a
pokračování
další etapy
kulturního
domu ztratilo
zájem a tuto
stavbu
nedotovalo
v plné výši jak
bylo původně
počítáno a
předalo celou
záležitost ONV
v Jablonci nad
Nisou
v neutěšeném
stavu bez
dalších
finančních
prostředků a
zajištění
materiálových
fondů.
Přes veškeré
potíže ONV
v Jablonci nad
Nisou přidělil
nám na tuto
výstavbu dalších 20.000 Kč včetně materiálového krytí. Z uvedené částky byly pořízeny materiálové zásoby jako
cihly, vápno, cement, heraklit.
Zájem občanů pro tuto výstavbu, tj., pro pokračování v další etapě je ještě dosti značný, i když ochabl po
nepochopení ONV Semily a jsou předpoklady dalšího pokračování a úspěšného dokončení kulturního domu
v nejbližších 2 – 3 letech.
DROBNÉ SLUŽBY OBYVATELSTVU
V drobných službách obyvatelstvu byl po své pracovní době zaměstnán jeden zaměstnanec a to malíře pokojů, při
čemž na rozšíření nejsou v naší obci předpoklady vzhledem k tomu, že zde nejsou žádní řemeslníci, kteří by mohli
v drobných službách pracovati.
Celková (služba) tržba, drobných služeb v roce 1960 byla 4.030,- Kč, při následujících výdajích:
Na materiál: 442,- Kč, mzdy: 2.760,- Kč, nár.pojištění: 276,- Kčs
Foto: stavba kulturního domu
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ŠKOLSTVÍ A KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Komise školská a kulturně osvětová schází se pravidelně k zajišťování úkolů. Komise sociální navrhla zvýšení
důchodů našim občanům a zajistila byty pro rodinu s. Daníčka, s. Vavřínové a novomanželům Kordíkovým.
Aktivně pracoval i v letošním roce výbor žen a koncem roku byl založen Sbor pro občanské záležitosti.
V organizaci školy nenastala žádná změna.
VOLBY 19.6.1960
Přijel nám zatančit taneční soubor osmileté střední školy v Železném Brodě.

Foto: výstřižek novin, taneční sbor ze Železného Brodu
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „JISKRA“

Počet členů: 39 mužů, 19 žen, 8 dorostenců, 19 dorostenek, 6 žáků a 7 žákyň
V roce 1960 – 61 cvičili všechny složky mimo mužů,
včetně dětí předškolního roku. V druhém pololetí 1961
cvičí pouze žákyně, dorostenky a chlapecký dorost. Jinak
jednota měla velikou činnost na úseku lehké atletiky a
sportu, kde se velmi často umístili jednotlivci na prvních
místech. Sportovní oddíl absolovoval tyto disciplíny:
Lyžařské závody v Kořenově, Bedřichovicích (2x),
Tanvaldě, Vrkoslavicích a v Držkově.
Na přeboru republiky v Rožnově absoloval Emil Halama
běžecký lyřařský závod. Žáci se zúčastnili lyžařských
závodů v Radčicích, Jílovém, v Pěnčíně a v Alšovicích.
V rámci SHM absolovalo družstvo mladších dorostenek
okresní soutěž v odbíjené v Jablonci n.N. Umístily se na
2.místě.
V běhu na 1.000 metrů se umístil Emil Halama na
2.místě. Cyklistiky: starší dorost: Halama I.místo, Milan
Svatý II.místo, za žáky Mirek Svatý získal I.místo.
Pořádaly se v Loužnici též plavecké závody. Závodu se
zúčastnily okolní jednotky ze Zásady, Držkova a Jablonce
n.N.
Přespolní běh: Harrachov (2x), Emil Halama I.
místo, Hnídek Jaroslav VI. místo a Špidlen Pavel IX.
místo.
Dále se zúčastnil Halama přespolního běhu ve
Mšeně, kde získal II. místo a v Libverdě opět získal
IV. Místo. V Roprachticích se umístil Halama opět
na II. místě a v Liberci na I. Místě.
Dorostenky cvičí Božena Halamová ml., žákyně
cvičí Věra Linková a Jana Tomšová. Dorostence
vede Emil Halama.
Podle brigádnických záznamů naši členové
odpracovali na výstavbě kulturního domu 4.320
brigádnických hodin. Průměr na 1 člena: 43 hodin.
Foto: dorostenci a dorostenky Loužnice
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HASIČSKÝ SBOR

Hasičský sbor v Loužnici ustanovil požární hlídky,
které provedly preventivní opatření ve všech
domech.
Aktivně se rovněž členové účastní veřejného života
v obci.
Provedli 3 praktická cvičení a na kulturním domě
odpracovali členové sboru 2.800 hodin.
Statistika
Narození 1960
Manželům Jaromíru a Evě Kurfiřtovým čp.62, se
narodila dne 18.12.1960 dcera Jarmila.
Sńatky 1960 – 1961
V tomto roce byly uzavřeny tyto sňatky:
23.dubna 1960 uzavřel sňatek Luděk Kopal čp.54 a Hedvika Šrejmová domácí sklářská dělnice, bytem
v Bratříkově.
15.června 1960 uzavřeli sńatek Miroslav Šimůnek,
sklářský dělník, bytem v Zásadě a Marta Maturová,
sklářská dělnice, bytem Loužnice čp.58.
Ladislav Šuda, elektrotechnik, bytem v Hrušeníně,
okres Jičín, uzavřel sńatek s Jaroslavou Kavalírovou,
úřednice, bytem Loužnice čp. 34
Stanislav Kubeš, konstrukter, bytem v Proseči čp.40,
uzavřel sńatek s Ivankou Adamičkovou, úřednicí,
bytem v Loužnici čp. 61.
Josef kordík, elektromontér, bytem v Železném
Brodě čp. 25 a Věra Nosková, úřednice, bytem
Loužnice čp.49, uzavvřeli sńatek dne 24.6. 1961.
Jiří Hnídek, soutružník, bytem v Loužnici čp.1,
uzavřel sńatek s Jiřinou Syrovátkovou, úřednicí,
bytem v Železném Brodě, dne 5.10.1961.
2.12.1961 Viktor Jenček, řidič, bytem v Tanvaldě –
Šumburku čp.446 a Jana Vavřínová, učitelka, bytem
v Loužnici čp.90, uzavřeli sňatek.
Dne 20.8.1960 uzavřel sňatek Jiří Opočenský,
úsekový vedoucí, bytem v Železném Brodě – Brodec
čp. 618 a Jana Rezlerová, úřednice, bytem
v Loužnice čp.92.
V roce 1960 a 1961 bylo uzavřeno v naší obci celkem 8 sńatků.
Úmrtí
-

26.8.1960 zemřela Anna Linková, v domácnosti, narozena 10.1.1874, bytem Loužnice čp.37, vdova.
Důchodce Prouza František, narozen 2.12.1880, Loužnice čp.48, zemřel 27.11.1960,
Dne 23.7.1960 zemřel Šubr Josef, narozen 23.5.1877, důchodce Loužnice čp.75.

Zapsala – Ludmila Vavřínová
Zápis přečten a schválen ve schůzi rady MNV dne 17.ledna 1961
Foto: požárníci Loužnice – stříkají vodou silnici, pohled na Loužnici od Liškova statku (křižovatka na Starou školu a
ke kovárně)
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ROK 1961

Stojíce na prahu nového roku 1962, díváme se do budoucnosti a všichni si přejeme, aby to byl rok dobrý,
abychom jej prožili ve zdraví a aby to byl rok míru. Mír! Mír to je naše přání a naše budoucnost.
Díváme se však nyní zpět a připomínáme si události roku 1961. Obrovský rozvoj techniky přinesl v tomto roce
další pronikání člověka do vesmíru. 12. dubna 1961 poprvé v dějinách lidstva dosáhl člověk kosmického prostoru.
Byl jim sovětský člověk, major sovětského letectva soudruh Jurii Alexajevič Gagarin. Na družicové lodi „Vostok“ se
vznesl do vesmíru, do výše 300 km, obletěl naši zeměkouli a úspěšně přistál na území SSSR. Kosmická loď vážila
4.725 kg. Byla vypuštěna v 9.07 hodin a přistála v 10.55 hodin. Let trval 89 minut a 6 vteřin. Dne 6. srpna 1961
v neděli v 9 hodin dopoledne byla v SSSR vypuštěna na oběžnou dráhu kolem země další kosmická loď „Vostok 2“
s letcem kosmonautem majorem Stefanovičem Titovem na palubě. Po absolvování 17 letů kolem země přistála
loď v pondělí 7. 8.
na předem
určeném místě
v SSSR. Loď vážila
4.731 kg. Oba lety
potvrdily velkou
vyspělost a
převahu sovětské
techniky.
POLITICKÉ
UDÁLOSTI
Boj koloniálních
národů za svobodu
zesílil. Do rodiny
svobodných
národů vstoupily další země. V Alžíru se dále válčí, již sedmý rok. Nejen v Africe, ale i v Latinské Americe vzplanul
boj za osvobozenecké hnutí, které zachvělo celou naší planetou a nelze je ničím zastavit. Důsledná mírová politika
Sovětského svazu a silný tlak veřejného mínění přiměly presidenta USA Kenedyho ke schůzce s N. Chruščovem ve
Vídni, která se uskutečnila v červnu. Setkání ukázalo, že jedinou možnou cestou, jak řešit sporné otázky, je
mírové jednání. 13. srpna 1961 provedla vláda NDR na hranicích Berlína opatření, které udělalo konec zneužívání
Berlína ke špionáži, provokacím a pokusům o narušení hospodářské výstavby NDR a socialistických zemí. Byl dán
požadavek, aby byla uzavřena mírová smlouva s Německem včetně statutu západního Berlína. Dle návrhu SSSR
mělo se z Berlína utvořiti svobodné, neutrální demilitarizované město. To vyvolalo zvýšené napětí a byla zvýšená
vojenská pohotovost na obou stranách. Napětí povolilo, když soudruh Chruščov prohlásil, že SSSR netrvá na
uzavření mírové smlouvy do konce roku, jestliže jsou západní mocnosti ochotny vyjednávat. V říjnu se konal XXII.
sjezd KSSS. Sjezdu se zúčastnili zástupci sociálních a dělnických stran z mnoha zemí i ze západních států. Sjezd
odsoudil chyby minulosti, vyznačil uplatňování leninských norem života a vytýčil perspektivy vybudované
komunistické společnosti. Tak se opět ku konci roku trochu vyjasnilo. Mír – po kterém touží většina lidstva, byl
zachován.
V naší obci nedošlo k žádným závažným událostem. Události mezinárodního a světového významu přijímali naši
občané se zájmem, klidem a vírou na vítězství mírové myšlenky. Jen na podzim se projevila u některých lidí
nakupovací horečka, která brzo opadla a vcelku nenarušila zásobování. V roce 1961 ku dni 1.března bylo
provedeno sčítání lidu a bytů. Sčítání bylo celostátní. 3. prosince byly poprvé provedeny volby soudců. Voleb se
zúčastnilo v naší obci 237 voličů. Do volebního obvodu Loužnice – Zásada byl zvolen za naši obec soudruh Petrlák
Jaroslav. V rámci našeho okresu byla významnou událostí první celostátní výstava skla a bižuterie v Jablonci n/N.
Výstava přilákala do Jablonce a okolí i mnoho zahraničních zájemců ze všech zemí světa. Podnik zahraničního
obchodu Jablonex se přestěhoval do nově vybudovaných objektů. Nový podnik PZO Jablonex je velmi pěkně a
moderně vybudovaný a bude jistě velmi dobře representovat naši sklářskou a bižuterní výrobu našeho kraje.
V Železném Brodě se na podzim započalo s výstavbou základního závodu ŽBS. ŽBS závod 03 v Zásadě byl zhruba
dostavěn, ale ke stěhování dojde až v příštím roce. V Železném brodě byla v září otevřena nová základní devítiletá
škola, kde se mají soustředit i žáci z okolních obcí. Škole je nejen velmi pěkným přínosem pro vzdělání naší
mládeže, ale i ozdobou města.
Foto: pohled na továrnu ŽBS 03 – Zásada
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KULTURNÍ ČINNOST V ROCE 1961
Jako každým rokem začala i letos v lednu
plesová sezona.
Nejprve to byl ples požárníků. Dále se
konal maškarní ples. Pořadatelem byl
pěvecký kroužek.
4. března pořádal výbor žen haluškový
ples, který se stal již tradičním.
Návštěva na plesech byla průměrná a
všechny se celkem vydařily.
Kulturní činnost byla zahájena kulturní
konferencí doplněnou zábavným
programem.
Účinkoval pěvecký kroužek a soubor ČSM.
S tímto programem pobavili naši účinkující
pacienty v plicním sanatoriu v Jablonci nad
Nisou.
ČSM uspořádal další zájezd do Roztok.
Během roku bylo uspořádáno několik
výchovných přednášek.
Byla uskutečněna přednáška s filmem o
Číně, čtyři zdravotnické přednášky a dva
večery s krátkými filmy na téma:
„Včelařství a ovocnářství“.

Během roku bylo dále promítnuto 6 celovečerních zábavných filmů.
Uspořádány oslavy ÚV, MDŽ a jako hlavní oslava 40.výročí založení KSČ a 16.výročí osvobození naší vlasti rudou
armádou.
V měsíci ČSP oslava VŘSR.
Při této příležitosti probíhala naší obcí celostátní štafeta míru a přátelství a to dne 13. listopadu.
Na vánoce byla sehrána se staršími dětmi divadelní hra „Zkoušky čerta Belínka“. Hra byla dobře sehrána a líbila
se.
Pohostinsky byla sehrána pro školní mládež v Huti. Účast: 360 dětí.
První máj se slavil v Držkově. Májové manifestace se zúčastnilo z naší obce 270 osob, včetně mládeže.
Vlastivědný kroužek při závodním výboru ROH – závod 03, uspořádal v rámci akce: „Poznej krásy svého kraje“,
několik zájezdů spojených s exkurzemi.
V květnu: exkurze do skláren v Polubném a zájezd do Hejnic, Libverdy, Frýdlantu a Sychrova.
V červnu uskutečněn dvoudenní zájezd do západních Čech: Děčín, Teplice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně,
Kynžvart, Mariánské Lázně a Mělník.
V srpnu zájezd do Adržbachu, Hronova, Náchoda, České Skalice a přes Dvůr Králové zpět.
V říjnu a listopadu dva zájezdy do Prahy – spojeny s exkurzemi v automobilových závodech v Mnichově Hradišti a
prohlídkou letiště v Praze – Ruzyni.
Zájezdy byly spojeny s návštěvou Národního a Smetanova divadla. Program: Violeta a Jakobín.
Význam zkratek:
 ČSM - Československý svaz mládeže. V roce 1968 se rozpadla, později byla obnovena jako Socialistický
svaz mládeže (SSM).
 ÚV - Ústřední výbor
 MDŽ – Mezinárodní Den Žen (8.3.)
 KSČ - Komunistická Strana Československa
 ČSP - Člověk a svět práce
 VŘSR - Velká říjnová socialistická revoluce
 ROH - Revoluční odborové hnutí
Foto: pohled na zvoničku přes „mlýn“ od čp. 39 (dnes Růžičkovi) rok cca 1961
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

V červnu roku 1961 byl u nás ustanoven Sbor pro občanské
záležitosti. Jeho členy jsou: Špidlenová, Hrubá, Kodejšová,
Bartoníček, Jos. Pavlata (čp.65) a Vavřínová.
První akcí sboru bylo uvítání novorozenců v naší obci v neděli
dne 30. června 1961. Slavnost se konala v 10 hodin
dopoledne na MNV. Na tuto slavnost byli pozváni manželé
Kurfiřtovi, kterým se narodila dne 18.XII.1960 dcera Janička,
manželé Tomíčkovi s dcerou Kateřinou, narozenou dne 7. 2.
1961 a manželé Rydvalovi a jejich dcera Nataša, narozena
dne 23. dubna 1961.
Po ukončení slavnosti byly novorozencům odevzdány vkladní
knížky s vkladem 50,-Kč, maminkám květinové dary.
Fotografie novorozenců a přítomných z této slavnosti byly
darovány rodičům v upomínku a upraveno album.
Slavnost byla ukončena zápisem rodičů do matriční knihy.
Matrika i album jsou uloženy na místním národním výboru.
V měsíci listopadu jsme opět vítali našeho nového občánka,
syna manželů Kubešových, Libora, narozeného 17. října
1961.
Soudružky Špidlenová a Vavřínová navštívily v letošním roce
několik důchodců, kteří slavili svoje více než osmdesáté
narozeniny. Byla to stařenka Šourková (u Malých), která se
dožila 94 let.
Mnoho roků pracovala jako tovární dělnice, Byla velmi
potěšena a dojata, když v den jejích narozenin jsme jí
předaly květiny a malou pozornost jako důkaz naší úcty za
její dlouholetou práci.
Je nyní naší
nejstarší
občankou
v obci.
Další naše
blahopřání
patřila panu
Vágnerovi,
který se dožil
90 let a
Hnídkové
Marii, která
též slavila 90
leté jubileum.
Obě akce, jak
slavnost Vítání
novorozenců i
osobní
návštěva a
blahopřání
našim
jubilantům
přinesly
mnoho
dobrého a
pěkného ve
styku
s veřejností.

Foto: Vítání nových občanů v obci. Kurfiřtovi, Rydvalovi a Tomíčkovi.
Fotografie novorozenců a všech přítomných.
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ZDŠ 1.- 5. ROČNÍK

(Základní devítiletá škola)
Škola byla organizována stejně
jako v minulém roce, jednotřídní
škola s 1. -4. postupným
ročníkem. Rovněž v personálním
obsazení nebylo změn.
Počet žáků klesl koncem
školního roku 1960/61 na 11
žáků (7 chlapců + 4 dívky).
Počátkem školního roku 1961/62
zapsáno ve škole 16 žáků
(přistěhovali se 4 žáci) a opět
koncem kalendářního roku klesl
počet na 12 žáků (odstěhovali
se 4 žáci).
Ve školním roce 1960/61
vykázali všichni žáci dobrý
prospěch.
Koncem školního roku vyskytl se
však jeden vážný kázeňský
přestupek (krádež – vloupání
na MNV za účelem vyloupení
pokladny JZD).
Žák, který přestupky spáchal,
přesídlil koncem roku do
Alšovic. Byla mu navržena
z chování známka 3. stupně a
z rozhodnutí soudu byl umístěn
po prázdninách v dětském
domově. Chlapce je nutno
považovat za oběť rozháraných
rodinných poměrů.
Školní práci spojovala se
životem a děním v obci obecně
prospěšná práce žáků: práce
na školní zahradě, úklid okolí
školy, brigády v JZD (sběr
brambor na přeoraném poli,
výsev kukuřice do čtverců,
okopávka kukuřice), hledačky mandelinky, sběr léčivých bylin (29,10 kg), sběr odpadových hmot (684 kg),
kulturní pořady k různým oslavám v obci.
Pionýři (všech 8 žáků 3.a 4.postupujícího ročníku, vedoucí Jarmila Šourková a Hana Kurfiřtová vyhlásili závazky
k 40.výročí založení KSČ, závazky značně překročili.
Na školní budově nebyly kromě normální údržby podniknuty v tomto roce žádné větší opravy.
Počátkem roku 1961 vstoupil v platnost nový školský zákon, který zavádí novou organizaci školství a tím i nové
názvy škol.
Zdejší škola se nyní nazývá: „Základní devítiletá škola 1. – 5. Postupujícího ročníku – v Loužnici.

Foto 1: žáci M. Lubas a J. Novotný ve škole v Loužnici roku 1961. Foto 2: Práce na poli.
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VÝSTAVBA V OBCI
Rok 1961 byl rozhodující pro stavbu druhé
etapy kulturního domu. Po řadě jednání
s ONV Jablonec nad Nisou, bylo nám
povoleno pokračovati ve stavbě a přidělena
částka 100.000,- Kč. Během roku byla
zvýšena o dalších 50.000,- Kč. Podmínkou
ovšem bylo, že dodržíme sliby, které jsme
dali a vytvořené hodnoty díla úměrnou této
částce.
Na stavbu jsme se částečně připravili již
koncem roku 1960.
Zajistili jsme s pomocí výboru žen potřebné
brigádnické hodiny a brzy z jara jsme začali
intenzivně stavěti.
Počasí bylo příznivé a chuť do stavby po
téměř roční přestávce veliká. Předzásobení,
organizace, zdokonalená a pečlivě vedená
evidence brigádníků, hlavně jejich pracovní
výkony, přispěly k tomu, že stavba
pokračovala velmi rychle. Značně namáhavá
práce byla s nakládáním velkých kamenů pro
podezdívku a jejich založení.
Později se ukázala potřeba alespoň 2 zedníků,
které se podařilo obstarati v přidružené výrobě
JZD Kokonín. K hladkému průběhu stavby
přispěla okolnost, že na stavbě byli téměř
nepřetržitě dva důchodci, kteří odpracovali
veliké množství brigádnických hodin. Byli to
vedoucí stavby Mnislav Bernt a soudruh Josef
Číla.
Přísun materiálu byl pravidelný, i když byly
někdy značné potíže, nikoliv s obstaráváním
poukazů, které nám předával velmi pružně
plánovací odbor ONV Jablonec nad Nisou, ale
s obstaráváním zboží a hlavně s jeho
odvozem.
Na stavbě kulturního domu bylo odpracováno
v roce 1961 celkem 9.438 brigádnických
hodin, tj. na 1 občana včetně dětí 29
brigádnických hodin, což jest úspěch veliký.
Za II.čtvrtletí jsme byli vyhodnoceni na
3.místě, za II. a IV. Období na 1. místě a
obdrželi jsme Rudou standartu rady ONV.
Zásluhu na dosažení úspěchu ve výstavbě
našeho kulturního domu mají zvláště všichni
pracovníci, kteří obětavě pomáhali na stavbě
jako brigádníci – MNV, Výbor žen, ČSM i
všichni funkcionáři a pracovníci pověřeni
zajišťováním celé stavby.

Foto: stavba Kulturního domu
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PŘEHLED POČASÍ 1961

Měsíc leden byl mrazivý. Začátek druhé poloviny měsíce dosahovaly mrazy až -20°C.
31. ledna začalo pršet, nastala obleva a vlhké počasí trvalo až do 17. února, kdy bylo opět po dlouhé době
slunečno. 18. února se za teplého slunného dne prvně proletěly včely.
V noci na 20. února za dosti silného větru a +4°C, sněhu notně ubylo a objevila se místa v dříve souvislé sněhové
pokrývce. 24. února opět slunný den a na slunci teploměr ukazoval +16°C. Krajina už téměř bez sněhu. Do konce
února pak následovaly podmračené dny.
1. března pak opět napadl nový sníh, ale během dne roztál. Od 4 do 12. března opět teplé a slunné dny. 19.
března ochlazení a sněhové přeháňky. 20. března ráno bylo -7°C a krajina pokryta slabým sněhovým popraškem.
První jarní den se přihlásil dosti silnou vrstvou sněhové přikrývky, takže nastaly po ráno obtíže v dopravě. V noci
31. března pršelo a sníh zmizel.
Měsíc duben se vyznačoval
celkem velmi příznivým počasím.
Bylo povětšinou teplo, slunečno.
První jarní bouřka přišla v neděli
dne 16. dubna ve 3 hodiny
odpoledne s dosti silným lijákem.
18. dubna začaly rozkvétat plané
třešně, 24. dubna třešně v sadech
a švestky. Pěkné počasí trvalo do
5. května. Od 6. května do 17.
května bylo nevlídnou, deštivo a
chladno. V této nepříznivé době
odkvétaly jabloně a hrušně.
V měsíci červnu bylo většinou
nejisté počasí s častými dešti.
Narostlo velmi mnoho trávy,
avšak ten, kdo spěchal se
sušením, dopadl špatně. Teprve
koncem měsíce června a
začátkem července byla senoseč
v plném proudu.
Oba prázdninové měsíce, červenec a srpen se vyznačovaly nepříznivým počasím. Do tohoto období spadají
většinou podnikové dovolené a rekreace dětí. S výjimkou zahraničních zájezdů nikdo nikomu nemusil závidět.
Každý měl nepěkné počasí, ať měl dovolenou v červenci nebo v srpnu. Rovněž i včelaři měli přes všecko svoje
snažení velmi kritický rok v medné snůšce. Jen v lesích byla letošního roku nadměrná úroda borůvek.
V měsíci září bylo celkem příznivé počasí pro sklizeň otavy, rovněž měsíc říjen, byl dosti pěkný. Úroda jablek a
hrušek byla však pranepatrná. Bylo to způsobeno především vysílením stromů po velké úrodě v minulém roce a
pak letošním špatným počasím v době jejich květu. Podzimní přímrazky se dostavily neobvykle pozdě. Jiřiny
v zahradách se udržely až do Dušiček, kdy bylo slunečno a na tuto dobu velmi teplo. První mráz se přihlásil až 20.
listopadu, kdy bylo ráno -2°C. 21. a 22. listopadu ranní mrazy dosáhly -7°C.
15. prosince, po sněhové foukající zůstal ležet sníh v ne příliš silné vrstvě. 22. prosince sněhu poněkud přibylo.
V období vánočním se po několik dnů pohyboval teploměr ráno v rozmezí kolem -20°C. V posledních dnech roku
bylo zataženo a teplota kolem 0°C.
ÚMRTÍ
V letošním roce nás opustili tito naši spoluobčané:
Zach Emanuel, důchodce, narozen 26. 3. 1904, zemřel 8. ledna 1961, ženatý, bytem Loužnice čp. 45.
Pavlata Bohuslav, důchodce, narozen 30. 9. 1892, zemřel 20. května 1961, ženatý, bytem Loužnice čp.
84.
Boučková Barbora, důchodkyně, narozena 8. 1. 1868, zemřela 11. října 1961.
Zapsala Ludmila Vavřínová
Zápis přečten a schválen ve schůzi rady MNV dne 5. 1. 1962
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ROK 1962

PŘEHLED POČASÍ:
V měsíci lednu byla poměrně mírná zima s malým množstvím sněhu.

Noční teploty až koncem měsíce klesaly pod
-15°C. Teprve 5. února napadlo dosti sněhu.
V týdnu od 12. do 18. února bylo opravdu
teprve zimní počasí. Celý týden hustě
sněžilo. Dne 17. a 18. února byla silná
vichřice. Rozhlas hlásil, že v západní Evropě
dosáhla rychlosti 284km/h. V Nizozemí byly
protrženy hráze a 40 tisíc lidí zůstalo bez
přístřeší. Českoslovenští příslušníci
Paroplavební Labské společnosti, kteří dleli
toho času v ústí Labe pomáhali při
záchranných pracích v zatopené části
Hamburku.
Sheffield ve Velké Británii působil po vichřici
dojem vybombardovaného města. U nás
byla největší rychlost vichřice naměřena na
Sněžce - 100 km/h.
Březen se vyznačoval nočními mrazy. Měl
však dosti početné množství slunečních dnů
a sníh vhodný pro lyžování. Teprve v posledních
dnech měsíce pršelo a sněhu ubývalo, takže 3.
dubna ležel sníh jen v lese a po jeho okrajích.
Od 20. do 26. Dubna byla letní teplota, například
v neděli dne 23. dubna byla naměřena denní
teplota na slunci +35°C. Podle hlášení rozhlasu
horký saharský vzduch stoupal vzhůru a velkým
klesavým obloukem sestupoval na naše území.
Konec měsíce byl opět chladný.
Na 1. máje byly sněhové přeháňky a 2.a3.května
leželo dosti mokrého sněhu. Celý květen byl
poměrně chladný s častými dešti. Ovocné stromy
odkvetly za nepříznivých podmínek.
Slunné počasí bylo až v době od 11. do 26.
července. Od konce června do poloviny července
bylo chladno s přeháňkami. Po zbytek prázdnin
bylo vcelku pěkně.
V září bylo deštivo, ale podzim pak byl velmi
příznivý s dlouho trvajícím pěkným počasím. Ovoce
bylo málo a podřadné jakosti, medná snůška
podprůměrná, a protože to byl už druhý
bezsnůžkový rok, jeví se v celostátním měřítku
úbytek 50.000 včelstev.
Sníh začal padat v polovině listopadu a před
vánocemi bylo normální zimní počasí s množstvím
sněhu. V prosinci dosahovaly mrazy až -20°C.
President republiky ve svém novoročním projevu
hodnotil uplynulý rok 1962 jako rok klimaticky
velmi nepříznivý, což se projevilo v nízké sklizni
okopanin a ve ztížené situaci v krmivech. Podle
jeho slov to byl jeden z nejhorších roků, které jsme
v minulosti prožili.

(foto: koupaliště – požární nádrž v Loužnici, rybník u křížku pod zvoničkou)
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POŽÁRNÍ JEDNOTKA
Místní požární jednotka v Loužnici v roce 1962 byla
velmi činná. Již od počátku roku se prováděly
přípravné práce, jelikož OVČSPO v Jablonci nad
Nisou přidělil konání obvodového kola soutěžících
družstev místní požární jednotě v Loužnici. Po
skončení obvodové soutěže, která byla pro všechny
činitele velmi uspokojivá, přidělil okresní soutěžní
štáb, aby celookresní kolo soutěže rovněž
probíhalo v naší obci Loužnici a přidělil veškeré
spojené úkoly místní požární jednotě.
Celkem soutěžilo 58 družstev a to žáci, dorost,
ženy, muži a navíc ještě závodní jednotky. Jenom
na přípravné práce a při obsluze bylo zapojeno
místním výborem žen, 25 žen a 42 členů místní
požární jednotky.
Počasí při soutěži bylo velmi pěkné a jenom při
závěrečném dnu se prodalo 2800 ks limonád a
vypilo se 27 sudů piva.
Místní požární jednota v Loužnici i MNV, jsou hrdy
na to, že právě v naší obci se uskutečnil takový
veliký podnik a požárníci z celého okresu předvedli
veřejnosti svoji akceschopnost a připravenost
chrániti národní i soukromý majetek. Taková
příležitost se u nás v Loužnici neuskutečnila ani
během 20 roků.
Naše požární družstvo se umístilo v obvodové
soutěži na II. místě. Dále naši požárníci se zúčastnili
aplikačního cvičení celého obvodu, které se konalo
ve Vlastiboři. Zúčastnili jsme se oslav požárníků ve
Velkých Hamrech. Členové jednoty se zúčastnili
pohřbu s. Oldřicha Kurfiřta a členky Pavlíny
Šourkové.
Na stavbě kulturního domu odpracovali členové
místní jednoty v roce 1962, 3.865 brigádnických
hodin a 14 členů za tuto práci bylo odměněno
zlatým odznakem okresním národním výborem
v Jablonci nad Nisou – Bernt Mnislav, Bernt
Jaroslav, Hlůže Antonín, Bartoníček Ladislav,
Pavlata Bohuslav, Daníček Bohuslav, Hrubý
Miroslav, Číla Josef, Strnad Vladimír, Špidlen Vilém,
Pavlata Josef, Navrátil Zdeněk, Kordík Josef.
Dne 4. září 1962 byl strojník Hlůže Antonín
s požárním vozem zúčastněný (na objednávku čsl.
filmovou společností) při natáčení filmu u Haratiny:
„Smrt si říká Engelchen“ a tak naše požární vozidlo
s řidičem Ant. Hlůžem bude také účinkovati ve
filmu.
Při výroční členské schůzi byl do čela místní požární
jednotky opět zvolen předsedou Jan Tom a za
velitele Bernt Mnislav.
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POLITICKÉ UDÁLOSTI

Rok 1962 byl obdobím velikého zápasu za zachování
míru ve světě. Velmi zostřená situace nastala v době
ohrožení samostatnosti ohrožení Kuby, ale nakonec
zvítězil rozum, zvítězil mír. Je to důkazem, že síly míru
ve světě stále rostou a slévají se v mohutný proud proti
hrozbám války, za mírové soužití a hospodářský a
sociální pokrok, také v Alžíru, téměř po 8 letech války
došlo v březnu k tak zvané Avianské dohodě, mezi
Francií, prozatímní vládou Alžíru, která znamená
sebeurčení Alžíru.
Významnou politickou událostí u nás byl XII. Sjezd
KSČ, který vytýčil další program a cíle naší socialistické
společnosti.
SPORT
Československo se pochlubilo světu novým, sportovním stadionem,
který byl vybudován v parku kultury a oddechu Julia Fučíka
v Praze. Na zahájení byly zde uspořádány světové krasobruslařské
závody a naše radost byla tím větší, že na prvním místě tanečních
párů na ledě zvítězili naši reprezentanti, mladí a sympatičtí
sourozenci Pavel a Eva Romanovi.
Získali nejen zlatou medaili pro ČSR, ale získali i srdce všech
diváků a sympatie sportovců našich i zahraničních, ale i lásku
našich televizních diváků i u nás v Loužnici.
A že náš stadion je opravdu pěkný, o tom se přesvědčili i naši
občané při zájezdu do Prahy dne 7. 4. 1962, při návštěvě stadionu,
kde shlédli zimní revui.
Závody o mistroství světa v tělocviku a gymnastice se konaly opět
na novém
stadionu zde
v Praze. Naši
reprezentanti opět
čestně obhájili
naše národní
barvy. Ženy se
umístily v celkové
klasifikaci jako
druhé, za
družstvem SSSR.
Družstvo mužů se
umístilo na místě
třetím za
Japonskem a
Sovětským
Svazem. Zlaté medaile získala Eva Bosáková za cvičení na kladině, Věra Čáslavská za vzorné vystoupení na koni a
Přemysl Krbec za přeskok přes koně na délku.
Dále naše reprezentantka Věra Čáslavská se umístila jako druhá v celkovém pořadí nejlepších závodnic.
Významným úspěchem v roce 1962 bylo i čestné umístění našich fotbalistů. Ve světové soutěži se umístili jako
druzí a přivezli si z Chile stříbrnou medaili.
Naši hokejisté se světové soutěže v roce 1962 nezúčastnili na protest proti tomu, že hokejistům z NDR nebylo
uděleno vstupní vízum do USA, kde se konalo světové mistroství. Jako první zvítězili Švédové.
Foto: poštovní známka vydaná k XII. Sjezdu KSČ, Pavel a Eva Romanovi, Eva Bosáková, Věra Čáslavská, Přemysl
Krbec
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ŠKOLSTVÍ – DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ OBCI:

Velmi významnou událostí bylo sloučení naší školy se ZDŠ v Zásadě, které bylo provedeno na základě výnosu
ministerstva školství o zlepšení vyučování na školách. Tedy od 1. září 1962 budou docházet všechny naše děti do
ZDŠ v Zásadě.
PRŮMYSL
Další významnou událostí bylo
přestěhování závodu 03 z Loužnice
do nového závodu v Zásadě 1. 11.
1962. Tím dochází k přenosu
průmyslu z Loužnice do Zásady.
Nyní bude záležet na tom, jak
budou pro výrobu využity uvolněné
objekty v Loužnici.
Je to velmi závažné pro další
celkový vývoj v naší obci.
Slibů zatím bylo dáno dost a tak
nyní půjde o skutky.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Pro život v naší obci je i významnou
událostí likvidace JZD, která byla
provedena na podzim od 1.prosince
1962 hospodaří již na našich polích
státní statek.
Je naším přáním, aby se tímto
opatřením situace v zemědělství
v naší obci zlepšila.
Foto: pohled na závod 03 od potoka
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KULTURNÍ ČINNOST V NAŠÍ OBCI

V zájmu a úsilí všech našich občanů bylo zaměřeno na dostavbu kulturního domu. Byl uspořádán cyklus
přednášek s filmem na téma: „Změny na mapě světa“. Dvě zdravotní přednášky a oslavy: Vítězný únor,
Mezinárodní den žen, květnové oslavy a oslavy v rámci měsíce ČSSR. První máj jsme letos společně oslavili
v Držkově.
Zábav se celkem konalo 5. Z toho 3 plesy: ples tělovýchovné jednoty Jiskra, ples požárníků a tradiční Haluškový
ples. Tento pořádal výbor žen.
Dále se konal jarní vínek a posvícenská zábava.
Bylo promítnuto několik celovečerních filmů zábavných i poučných.
Na podzim byl uspořádán kurz tance a společenské výchovy v kulturním domě, který měl velmi dobrý průběh.
14. listopadu proběhla naší obcí jako každoročně státní štafeta míru a přátelství nesoucí bratrské pozdravy našim
přátelům a spojencům v SSSR.
Vlastivědný kroužek zorganizoval pod heslem: „Poznej svou vlast“ několik zájezdů: 7. dubna zájezd do Prahy –
prohlídka letiště v Ruzyni, návštěva výstavy díla sochaře Kafky, večer návštěva lední revue. 9. a 10. Srpna
uspořádali zaměstnanci ŽBS od „Blažků“ zájezd do Jižních Čech, 14. a 15. srpna dvoudenní zájezd na Moravu
s programem: hrad Bouzov, krápníkové jeskyně v Javoříčku, Gottwaldov, Luhačovice, Brno.
15. září jednodenní zájezd do Lomnice nad Popelkou, Tábor, Jičín, hrad kost, Sobotka, Valečov, zámek Mnichovo
Hradiště, chata pod Hlavaticí.
17. října 1962 zájezd opět do Prahy, návštěva divadel: Smetanovo divadlo, představení „Lazebník Sevillský“ a
Národní divadlo „Prodaná nevěsta“.

Foto: kurzy tance v Loužnici rok 1962
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STAVBA KULTURNÍHO DOMU
POKRAČUJE:
Velmi zdárně bylo pokračováno ve výstavbě
kulturního domu, který měl být předán
veřejnosti do užívání.
Nepodařilo se tento úkol přes veškeré úsilí a
vynaložené brigádnické hodiny našich občanů,
kteří v tomto roce odpracovali celkem 7.751
hodin zdarma – splniti.
Stavba byla zdržena vinou dodavatele
zastřešení o celé dva měsíce.
Přes zdržení bylo však práce
vykonáno velmi mnoho.
Za rok 1962 za brigádnickou práci
bylo vyhodnoceno na zlatý odznak
14 občanů. Při příležitosti oslav
únorových událostí bylo odměněno
19 občanů stříbrným odznakem a
bronzovým odznakem 29 občanů.
Je velmi potěšitelné, že brigádnických prací se zúčastnila i
mládež.

Foto: výstřižek z novin o stavbě Kulturního domu v
Loužnici
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Opět v letošním roce jsme uvítali nové naše občánky.
Dne 26. dubna se novomanželům Věře a Josefu Kordíkovým narodil syn Aleš. Novomanželům Anně a Františku
Blažkovým se narodil 2. července syn Tomáš a novomanželé Viktor a Jana Janečkovi přivítali svou dceru Ilonu.
Rodiče se zavázali svými podpisy vychovat z dětí dobré, zdravé a čestné občany naší socialistické vlasti.
ÚMRTÍ
Jménem Sboru pro občanské záležitosti rozloučili jsme se s našimi občany.
Byl to Novotný Bohumil, narozen 28. 4. 1888, zemřel 12. ledna 1962.
Vágner františek, narozen 11. 10. 1872, zemřel 31. ledna 1962.
Zeman František, narozen 21. 8. 1884, zemřel 27. února 1962.
Kurfiřt Oldřich, narozen 10. 1. 1896, zemřel 9. června 1962.
Šourek Petr, úředník, narozen 10. 5. 1915, zemřel 31. července 1962.
Nosek Jaroslav, důchodce, narozen 1. 7. 1897, zemřel 22. října 1962.
Šourková Pavlína, důchodkyně, narozena 5. 2. 1899, zemřela 9. listopadu 1962.

Foto: hasiči Loužnice, čistí silnici.
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ROK 1963
POLITICKÁ SITUACE
Mezinárodním oblasti se rok 1963 vyznačoval významnými politickými
událostmi a úsilím za zachování míru a soužití národů s rozdílným
společenským zřízením.
Především je třeba zdůraznit podepsání smlouvy o částečném zákazu
jaderných zkoušek.
Tato smlouva byla podepsána v Moskvě a po ní následovala sovětskoamerická dohoda, že nebude použito jaderných zbraní ve vesmíru a navázání
jiných důležitých kontaktů mezi Východem a Západem v otázkách odzbrojení a
uvolnění napětí.
Všechny tyto události mají zvláštní smysl.
Vždyť od roku 1945 je to poprvé, kdy státy s rozdílnými sociálně politickými
režimy dosáhly dohody o hlavní otázce, která se týká zájmu všeho lidstva –
v otázce jaderných zbraní. A stalo se tak poprvé, že zájem o zmírnění
mezinárodního napětí a snížení nebezpečí války projevil společně tak velký
počet vlád, které se připojily k moskevské smlouvě. Uvědomujeme si, že jde
teprve o první kroky, ale i přesto mají tyto první kroky obrovský význam,
neboť posilují tábor míru.

ZAVRAŽDĚNÍ AMERICKÉHO PREZIDENTA
Událostí, která zaujala zájem veřejnosti, bylo zavraždění
amerického prezidenta J. F. Kennedyho. K zavraždění došlo
22. listopadu 1963 v městě Dallasu ve státě Texas, kde byl
prezident se svou chotí na návštěvě. Vrah nebyl zatím
vypátrán.
Nástupcem prezidenta se stal Johnson.

PRVNÍ KOSMONAUTKA SVĚTA
V dobývání vesmíru byly učiněny další pokroky.
Dne 26. června 1963 byla v Sovětském svazu vypuštěna na
oběžnou dráhu kolem země kosmická loď „Vostok 6“,
poprvé řízena ženou, občankou SSSR Valentinou
Těreškovou.
Tak se stala Valentina první ženou kosmonautkou.
Splnila všechny úkoly, které ji ukládal let a úspěšně přistála
nedaleko Kasagandy.

Foto: poštovní známka z roku 1963, prezident J. F. Kennedy se svou chotí v Dallasu, Valentina Těreškovová
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OBYVATELSTVO

K 31.12.1962 měla naše obec celkem 331 obyvatel.
Nejstarší obyvatelkou naší obce je i nadále paní Františka Šourková z čísla 44, narozená 11.10.1865.
(poznámka redakce: čp. 44 je nyní dům na „Rovince“ Evy Malé-Kühnové)

ÚMRTÍ
12.5.1963 zemřela Růžena Kubáčková, narozena 27.3.1891
20.6. 1963 zemřela Růžena Hnídková, narozena 1.12.1901
9.8. 1963 zemřel Vilém Špidlen, narozen 24.11.1904
25.10.1963 zemřel Vladislav Kodejš, narozen 11.5.1896
NAROZENÍ
V roce 1963 se narodili:
16.2. manželům Dubešovým dcera Alena
18.2. manželům Šourkovým syn Jan
28.5. manželům Hnídkovým dcera Jana
3.6. manželům Kordíkovým syn Martin
22.8. manželům Bukvicovým dcera Olga
19.11. manželům Hrachovým dcera Eva
18.12. manželům Beldovým syn Radek
SŇATKY
V tomto roce byly v naší obci uzavřeny následující sňatky:
Hanšpach Bohuslav uzavřel 1.6. sńatek s Luďou Velovou z Vrátu,
Tomšová Jana uzavřela 1.6. sňatek s Karlem Velem z Vrátu.
Sochorová Blanka uzavřela 23.7. sńatek s Jaroslavem Beldou ze Šumburku,
Tomová Jitka se provdala 27.7. za Karla Šorma.
Bartoníčková Hana se provdala 7.9. za Františka Vaďuru.
Kopal Luděk uzavřel sňatek 14.9. s Alenou Plechatů.
Stanislav Tomeš uzavřel 21.9. sńatek s Janou Stránskou z Bratříkova.
V roce 1963 se přistěhovali do Loužnice manželé Hrachovi, kteří si koupili domek u „Blažků“, kde se říká obyčejně
„U Milouše“.

Foto: pohled na dům Hrachových (Poznámka redakce: dnes Vondroušovi)
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POČASÍ

Zimní počasí na začátku roku
1963 se vyznačovaly tuhými
mrazy s množstvím sněhu.
Noční teploty dosahovaly až 21°C. Dne 14.ledna přešla
přes naše úzamí vichřice o síle
65 km/hod. Začátkem března
nastaly denní oblevy.
8.března vystoupila po poledni
teplota až na +20°C.
Sníh taje a kolem 10.března se
objevují holé meze. Ale ještě
15.3.byla noční teplota -14°C.
Koncem března sníh rychle
mizel.
Od 3.dubna začíná teplé
slunečné počasí.
6.dubna leží sníh jen v lesních
porostech.
11.duben se přihlásil jarní
bouřkou. První polovina května
byla deštivá a chladná.
Potom se pěkné počasí udrželo až do Medarda (8.7.), kdy nastávají dny s občasnými přeháńkami.
Prázdninové měsíce byly teplé s obdobím tropických veder.
Komec školních prázdnin a začátek září byl deštivý.
Podzim byl příznivý, dlouhý a bez mrazů a podzimních plískanic.
Teprve o předvánočním období přišly mrazy.
Vánoce byly mrazivé s nepatrným sněhovým popraškem.
V povánočním období nastává obleva se dny bez slunečního svitu a bez sněhu.
Celkové hodnocení:
Až na příliš dlouhou zimu s tuhými mrazy a množstvím sněhu, která se protáhla až do začátku měsíce dubna, byl
rok 1963 celkem uspokojivý.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělská půda v naší
obci patří od prosince 1962
ke státnímu statku
v Jílovém.
Při špičkových pracích
pomáhají naši občané.
Velké množství
brigádnických hodin bylo
odpracováno při senoseči,
žních a sklizni brambor.
V naší obci se nyní provádí chov pastvinářství jatečního skotu.
Dobytek je umístěn ve stodole u Šrutů.

Foto: léto na koupališti, u Šrutů
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PRŮMYSL
V provozu jednotlivých
dílen n.p.ŽBS v obci
nedošlo k žádným
podstatným změnám.
Závod 03 byl
přestěhován do Zásady
a v bývalém podniku
zůstala jen rozdělovna
návleku.
Závod 01 u Blažků
změnil svůj charakter
v podstatě jenom
v tom směru, že
nevyrábí více
náhrdelníky (jejich
výroba byla
přestěhována na
Pěnčín), ale převážně
svazkovinu a volné
perle.

UDÁLOSTI
V NAŠÍ OBCI
V rpce 1963
nedošlo v naší
obci k zvláš´t
významným
udalostem, které
by měly vliv na
život v naší obci.
V opuštěném
závodě n.p. ŽBS
u Linků je stále
klid a dosud se
tam nepracuje,
přesto národní
podnik ŽBS stále
slibuje, že tam
bude zavedena
výroba v rozsahu
60 – 80
zaměstnanců.

Dosud se však nic nestalo.
Jedinou opravdu významnou událostí byla dostavba kulturního domu, který byl 27.října 1963 slavnostně otevřen a
předán veřejnosti.
Je to velký přínos pro naši obec, zvlášť pro kulturní a tělovýchovnou činnost.

Foto: pohled na závod 03 – u Linků, Kulturní dům – rozestavěná přední část
Z Loužnické kroniky:
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KULTURNÍ OSVĚTOVÁ ČINNOST

Začátkem ledna byl zakončen kurs tance a společenské výchovy a uspořádán na zakončení věneček pro účastníky
kurzu.
V únoru se konal „Ples požárníků“ a v březnu tradiční „Haluškový ples„.
Mimo to se konaly ještě 3 taneční zábavy – pou´tová, posvícenská a vínek ČSM.
Bylo pokračováno v cyklu přednášek „Jak žijí lidé na celém světě“ přednáškou o rgentině, doplněnou diafilmem.
Dále byly uspořádány oslavy Velkého února, 1.a 9. Května, oslavy měsíce ČSP a MDŽ.
1.Máj se konal v Zásadě a průvodu se zúčastnilo 148 osob a 20 požárníků v kroji.
Štafety míru a přátelství, která probíhala naší obcí 13.11. se zúčastnilo 13 běžců.
Knihovna půjčovala knihy pravidelně každou sobotu.
Knihovna je doplňována každý rok novými knihami a má již více než 1.000 svazků.
V roce 1963 si vypůjčili 42 čtenáři 692 knihy.
Na vánoce sehrála mládež pohádkovou hru „Náš Janek“

Foto: pohled na Loužnici od „Pavlatova včelínu“ rok cca 1963
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OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU

Největší kulturní událostí naší obce bylo „Slavnostní otevření
kulturního domu“ dne 27.10.1963.
Slavnost byla zahájena v kulturním domě ve 14 hodin Státní
hymnou. Dále pak byly předneseny slavnostní projevy a kulturní
dům byl předán veřejnosti.
Na programu slavnosti se podíleli četní naši občané a mládež,
dokonce i hosté.
Pěvecký kroužek za řízení Karla Motejlka přednesl několi sborových
zpěvů, mladší žáci přednesli národní písničky a předvedli cvičení na
houpacích koních a žákyně cvičení s vařečkami zvané „Kuchařinky“.
Pak následoval solový zpěv a recitace.
Z hostů vystoupili na naši slavnosti ředitel hudební školy v Jablonci
nad Nisou profesor M. Paldus a profesorka R.Černá a dcera Irena
Černá, posluchačka Státní konzervatoře.
Po celé odpoledne koncertovala dechová hudba OB v Zásadě za
řízení arla Motejlka.
Večer byla uspořádána taneční veselice v obou sálech.
K tanci hrála dechová hudba K. Motejlka a taneční orchestr KP
z Desné za řízení M.Tichého.
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Foto: slavnostní otevření Kulturního domu v Loužnici dne: 27.10.1963
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VÝBOR ŽEN

Hlavním úkolem VŽ v letošním roce byla brigádnická pomoc při dokončení kulturního domu.
Při vnitřní úpravě, zajištění služeb při otevření a
spolupráce při přípravě kulturního pořadu při
slavnosti.
Při těchto pracích byly odpracovány desítky poctivých
hodin.
V posledních týdnech před otevřením se ženy
scházely pravidelně každé pondělí na úklidové práce.
Sešlo se jich většinou kolem 20, až 30.
Další brigády činily 373 hodin odpracovaných na
jarním úklidu, úklidu hřbitova, návsi a zemědělských
brigádách.
Největší počet hodin byl ovšem odpracován při
různých službách v kulturním domě – ten se nedá
vůbec podchitit.
Členky se zapojily do práce ve všech komisích:
kulturní, sociální, sbor pro občanské záležitosti i
ČSČK.
Všechny členky VŽ i některé ostatní ženy v obci obstarávaly pravidelnou, nezaplacenou službu u nemocných
občanek.
Staraly se o úklid, jejich ošetření i stravování.
Službu konaly již od začátku října.
Nejužší spolupráce VŽ je však se sborem pro
občanské záležitosti.
V letošním roce navštěvovaly členky nemocné
občany a nezapoměly ani na jubilea přestárlých.
Protože v obci není škola, ujal se VŽ pořádání
MDŽ.
Kulturní vložku s dětmi nacvičily ženy samy. Byly
pozvány důchodkyně starší 70 let, pohoštěny a
obdarovány malou pozorností.
I ostatní veřejnost se zúčastnila v hojném počtu,
takže oslava měla důstojný a přitom srdečný ráz.
Tradiční „Haluškový ples“ byl uspořádán jako
obvykle v měsíci březnu. Z jeho výtěžku jsou
uhrazena všechna vydání v tomto roce.
Celkem bylo vydáno:
Za pohoštění a dary při MDŽ
Vklad.knížky, dárky novorozeńatům
MDŽ – pohoštění, květiny
Dar lyžařskému oddílu
Konsoly a záclony do kulturního domu
Nádobí, nože, praní záclo, ostatní
Celkem bylo vydáno

803, 60 Kčs
950, 290,40
200,872,234,50
3.350,50 Kčs

Foto: Výbor Žen při práci (obsluha stánku, úklid Kulturního
Domu, obsluha na Haluškovém plese)
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ROK 1964
UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
Přes veškeré úsilí lidstva, zvlášť národů zemí socialistického tábora, o zachování míru ve světě projevují některé
země snahu o získání jaderné atomové síly.
Je to zvláště náš bezprostřední soused – Západní Německo – které se snaží všemi prostředky získat atomové
zbraně.
Vyvolává to nedůvěru a napětí ve světě, které nijak neprospívá mírovým snahám národů usilujícím o mír na celém
světě.
Důležitou událostí roku bylo odstoupení známého bojovníka za mír, s.n.s. Chruščeva z funkce prvního tajemníka a
předsedy rady ministrů SSSR v říjnu t.r.
Na jeho místo byli zvoleni za prvního tajemníka KS SSSR s. Brežněva a za předsedu rady ministrů s. Kosygin.
Věříme, že i tito soudruzi budou pokračovat v mírové politice svého předchůdce.
V tomto roce zemřel pokrokový francouzský činitel Maurice Thorese a italský Palumio Toljati.
V USA se konaly také volby prezidenta a opětně byl zvolen dosavadní prezident Johnsen.
U nás v Československu se konala 15.11. v 10 hodin dopoledne ve slavnostně vyzdobeném sále pražského hradu
volba prazidenta a podruhé byl zvolen již osvědčený s. Antonín Novotný.
VOSCHOD – ВОСХОД ÚSPĚŠNĚ POLETUJE VESMÍREM
12.října v 10.30 hodin
moskevského času byla
v Sovětském svazu
vypuštěna na oběžnou
dráhu Země nová silná
nosná raketa, kosmická
loď „Voschod“ s tříčlenou
posádkou.
Jsou v ní: velitel lodi letec
– kosmonaut, inženýr
plukovník Vladimir
Komarov, lékař kosmonaut
Boris Jegorov a vědecký pracovník – kosmonaut, kandidát technických věd Konstantin Feoktistov.
Cílem nového kosmického letu jsou:
Zkoušky s novou několikamístnou řiditelnou kosmickou lodí.
Ověření práceschopnosti a vzájemné spolupráce posádky odborníků různých vědeckých a technických
oborů za letu
Vědecký fyzikálně technický výzkum za kosmického letu na lidský organismus
Rozšířený lékařský a biologický výzkum za podmínek dlouhodobých letů.
Tyto výzkumy se provádějí za pomoci zařízení instalovaného na palubě a za bezprostřední účasti vědeckého
pracovníka a lékaře – kosmonauta.
S kosmickou lodí se Voschod udržuje dosavadní radiové spojení. Jak hlásili členové posádky – všichni se cítí
dobře.
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OBYVATELSTVO 1964
Nejstarší občankou naší obce je i nadále paní Františka Šourková z čp. 44, která se narodila 11.10.1865 – 99 letá
stařenka, která se svých 100 let dožívá v kruhu své rodiny na „Rovince“ u Malých.
V roce 1964 zemřelo v naší obci celkem 6 lidí a téměř všichni byli starší 70 let:
Daníček Josef (narozen 18.5.1885) – zemřel 3.1.1964
Tomová Františka (narozena 15.7.1888) – zemřela 9.2.1964
Šourek Bohuslav (narozen 31.7.1890) – zemřel 20.3.1964
Burijánek Josef (narozen 26.12.1882) – zemřel 4.11.1964
Pavlatová Marie (narozena 9.6.1878) – zemřela 4.11.1964
Čílová Růžena zemřela 25.8.1964 ve věku 57 let
A narodily se 4 děti:
19.1.1964 – přivítali manželé Kopalovi syna Petra
17.10.1964 – narodila se novomanželům Řehákovým dcera Renata
31.10.1964 – se narodil manželům Urbánkovým syn Zdeněk
31.12.1964 – se narodil Anně Černé – Slavíkové syn Miroslav
Rok 1964 byl velmi slabý na svatby – celkem se jich od dubna do října odbylo 6:
25.4. – se provdala dělnice Hana Kurfiřtová za zámečníka Zdeňka Urbánka
25.4. – se oženil Zdeněk Řehák, sklářský dělník z Huti, s Jarmilou Kopalovou (sklářská dělnice)
6.6. – se provdala Jiřina Hlůžová, úřednice za Miroslava kramáře – řidič
25.8. – se provdala Věra Linková, úřednice, za Jaromíra Udatného, elektrotechnika z koberov
17.10. – uzavřeli sňatek Marie Čílová, švadlena a Vladimír Kraus – mechanik ze Skutče
17.10. – se provdala Marie Štumpová, úřednice za Jindřicha Kazdu – státního zaměstnance z Jílového.

Foto: loužnické koupaliště
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POČASÍ 1964

Měsíc leden byl mrazivý. Noční teploty se pohybovaly kolem -10 až -15 °C. Sněhová pokrývka o síle asi 15 cm.
Koncem měsíce nastalo zmírnění mrazů. Začátkem
února začala obleva, jak sněhové přeháńky a mrazy
(14.2. až -19°C)
Krásný slunečný týden proběhl od 17.2. do 23.2., ale
noční teploty se udržovaly stále na -15°C. Obleva
přišla až koncem měsíce.
Jarní tání nastalo až v druhé polovině vřezna. Všude
je spousta ledu a tajícího sněhu. Konec března je už
bez sněhu. V dubnu bylo teplo a mnoho slunečních
dnů.
3.dubna přišla první bouřka.
Začátkem května bylo chladno a deštivo, pak
slunečno, teplo a velmi sucho.
Toto počasí se protáhlo skoro až do konce června.
V červenci bylo období nadměrných veder, srpen a
září byly chladnější a deštivější měsíce. Rovněž celý
podzim byl dosti nepříznivý a s nadměrnými
srážkami.
Sníh ležel po celý prosinec.
Bylo ho však velmi málo a nedalo se jezdit ani na lyžích.
Koncem měsíce přišla náhle obleva.
V tomto roce bylo málo sena, otavy se nesekaly, byla ale bohatá medná snůška, hodně hub a brambor, ale málo
ovoce.
UDÁLOSTI DOMA
Na katastru obce se provádí geologický průzkum a pokusné vrty byly provedeny
v Liškově háji. Na těchto pracích se stále pokračuje, těží se kámen zvaný osinek.
26.5. ve 14.30 hodin vypukl požár v domku u Jaroslava Havla. Dům vzplanul a
v krátké době byl celý zachvácen požárem, takže nebylo možno záchrany
vzhledem k tomu, že to byl starý dřevěný dům.
K hašení se dostavili místní požárníci a požárníci z Jablonce nad Nisou a Železného
Brodu. Ještě téhož večera se sešla ke schůzi sociální a bytová komise při MNV, aby
našla alespoň přechodné bydlení pro postiženou rodinu. Byli ubytováni ve dvou
místnostech u Hujerů.

Foto: pohled na cestu kolem
„Pešatových“ ke kravínu (dříve brusírna u
Malých), osinek, dům Havlových na
Lacince
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VOLBY 1964
Dne 14.6. 1964, se konaly v celém státě , tedy i v naší obci,
volby do NS (Národní shromáždění), do NV (n8rodní Výbor)
a volby soudců mimo povolání.
Volební místnost byla v naší obci upravena ve třídě, kde se
dříve učilo.
Bylo vytvořeno příjemné prostředí, třída byla vyzdobena
květinami.
Do Národního Shromáždění byl zolen za náš volební obvod
s. Rudolf Müller z Dalešic, do KNV soudruh Klikorka Bohumil
z Velkých Hamrů a do ONV s. Antonín Hlůže z naší obce, do
Okrsního soudu s. Petrlák Jaroslav.
Do MNV bylo zvoleno celkem 19 členů, kterými byly
svěřeny následující funkce:
Bartoníček Ladislav – náměstek předsedy kulturní komise
Bernt Mnislav – člen komise pro výstavbu
Číla Josef – šlen komise zemědělské
Farský Vlastimil – předseda komise pro veřejný pořádek
Hanšpach Bohuslav – člen komise sociální
Hlůže Antonín – člen komise pro výstavbu a pro veřejný
pořádek
Hnídek Dobroslav – předseda zědělské komise
Dr. Hrubý Miroslav – předseda komise pro výstavbu
Jenčková Jana – člen kulturní komise
Kodejš Ladislav – člen komise pro výstavbu
Kopal Luděk – člen komise pro veřejný pořádek
Kurfiřt Jaromír – člen komise finanční a sociální
Laurin Josef – předseda komise finanční
Novotná Jarmila – předseda komise sociální a zdravotní
Pavlata Bohuslav – tajemník – člen komise finanční
Petrláková Marie – šlen komise zemědělské
Sluková Božena – člen komise zemědělské
Sochor Oldřich – člen komise pro veřejný pořádek
Špidlenová Marie – předseda MNV a člen komise sociální a kulturní
Rada MNV je pak složena z těchto občanů:
Bartoníček Ladislav, Farský Vlastimil, Hnídek Dobroslav, Hrubý Miroslav,
ovotná Jarmila, Pavlata Bohumil, Špidlenová Marie

Foto: Marie Špidlenová při slavnostním otevření Kulturního domu v roce 1964,
pohled na „školu“ (sídlo MNV a volební místnosti), v popředí je napuštěný
rybník.
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KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST
11.1. se konal u nás první „Balonkový ples“, na kterém hrál taneční orchestr z Jablonce n.N. „Bicman“ – jenž je ve
veliké oblibě mezi mládeží. Zárověń
s hudbou však přišla i parta
jabloneckých „chuligánů“, kteří za
hudbou všude táhnou.
Návštěva byla veliká a ples se jako
takový vydařil, ale konečná bilance byla
velmi špatná. Způsobené škody byly
dosti veliké: úplně rozbité pianino,
doslova vyrvané ze zdi a rozbité
v koutech na zemi malé postranní
lampičky na hořením sále, jakož i
prokopnuté dveře na malý sál. To vše
dovedli „chuligáni“ provést v několika
hodinách zábavy. Oblíbená hudba přišla
tedy velmi draho.
15.2. se konal Hasičský ples, na kterém
účinkovala Motejlkova dechovka a jako
každý rok, byl i letos tento ples
navštíven hlavně staršími páry a značně
veselý.
14.3. se konal již tradiční „Haluškový ples“ pořádaný asi po páté a těšící se stále veliké oblibě u mladých i starých.
Halušek napekly členky výboru žen dostatek, takže byli snad všichni zájemci o ně spokojeni.
Haluškový ples u nás získává dobrou pověst a stává se úplně samozřejmým k návštěvě stejně jako třebas
bratříkovský „Čepeček“ nebo „Šibřinky“. Více plesů se u nás letos nekonalo.
1.5. pořádali včelaři první „Jarní prolet“, jak si to
sami podle svého oboru nazvali. Hrála taneční
skupina z Polubného, návštěva byla dobrá,
medoviny sladké i hořké dostatek.
4.7. se konala Pouťová zábava, k tanci hrál
orchestr Astra ze Železného Brodu – byla
navštívena hlavně mladými.
9.8. se konala první „Staročeská pouť“, o které
bude zmínka dále.
7.11. – posvícenská zábava, k tanci hrál orchestr
ZK Desná
31.12. – pořádali včelaři jakýsi rodinný Silvestr i
s tombolou.

Foto: výbor žen, při aluškovém bál, Staročeská pouť.
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DIVADLO

11.dubna měla premiéru „Paní Marijánka, matka pluku“,
kterou divadelní kroužek sehrál v tento den 2x.
Dopoledního vystoupení pro školy se zúčastnilo asi 250
dětí a večer pak asi 240 dospělých.
Pohostinsky sehrál tuto hru náš kroužek 25.dubna ve
Vlastiboři (asi 80 lidí) a pro úspěch se opakovala ještě
jednou 26.dubna v neděli v Loužnici, kde ještě byla o
něco menší návštěva, jen asi 70m lidí, což je na třetí
opakování na naši obec poměrně hodně.
Na podzim začal divadelní kroužek nacvičovat novou hru
„V 7 budete za mřížemi“ (mimo jiné byla uvedena asi před
dvěma měsíci v televizi pod názvem „Past“), kterou uvedl
o vánočních svátcích a také se velmi líbila.
V této hře vystupuje pohostinsky i jeden ochotník ze Zásady –
pan Sl. Tomeš.
KNIHOVNA
Knihovna byla přemístěna do nové místnosti v národní škole a
celá byla nově zrekonstruovaná a uspořádána.
Funkci knihovníka převzal Rudolf Smetana a věnuje se
knihovně s náležitou péčí. Knihy se půjčují každou sobotu.
Knihovna se běžně doplňuje novými knihami.
Během roku byly uspořádány 3 zdravotní přednášky, beseda
s požárníky a beseda o založení požárního sboru a kronika
obce.
Dále se uskutečnily dvě přednášky s filmy o ovocnářství a
včelařství spojené
s výstavou ovoce.
Oslavy celostátního
významu byly
zajišťovány.
1. Máj se konal
v Zásadě a z naší
obce se zúčastnilo
28 mladých a 60
dospělých a 20
požárníků v krojích.
Účast byla z důvodu
nepříznivého počasí
slabší než jiná léta.

Foto: divadelní představení „Paní Marijánka, matka pluku“.
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STAROČESKÁ POUŤ

9. srpna uspořádal výbor žen první staročeskou pouť.
Do práce se zapojila většina žen z naší obce. Po průvodu se konala staročeská slavnost, kterou nacvičovaly po
celý měsíc červen a červenec.
Přes nepřízeň počasí byla návštěva překvapující a všem se u nás líbilo.
Nedostával se však pardubický perník, který objednaly a při večerní zábavě vyčerpala kuchyň poslední zásoby a
tak nezbyly ani ty chutné halušky.
Z celé pouti bylo předáno mnoho pamětních snímků, které budou umístěny v pamětní knize.
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STAROČESKÁ POUŤ

Foto: Staročeská pouť
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POŽÁRNÍ JEDNOTA

Požární jednota nevykazovala v tomto roce zvláště
velikou činnost.
15.2. uspořádala „Požárnický ples“, který se
vydařil k veškeré spokojenosti.
8.1. se zúčastnilo 10 členů jednoty, pohřbu bratra
Josefa Daníčka a 12.2 se zúčastnilo 16 členů
pohřbu manželky předsedy místní požární jednotky
paní Františky Tomové.
20.3. zemřel jeden z členů místní jednotky – bratr
Bohumil Šourek a jeho pohřbu v Liberci se
zúčastnilo 22 členů.
Jako každoročně se zúčastnili požárníci oslav
Svátku práce v ásadě a to v počtu 20 lidí.
12.6. zorganizovali praktické cvičení zásahového
družstva spojené s čištěním koupaliště a opakovalo
se 2x.
U příležitosti 100 letého výročí založení sboru byla
uspořádána přednáška, která byla doplněna
požárními filmy.
Během roku bylo
organizováno 9
výborových schůzí a 4
schůze členské.

Foto: Požárníci
Loužnice rok cca 1964.
Foto 1. Špidlen Pavel,
foto 2: Špidlen Pavel,
Slavomil Tomeš,
Vladimír Bartoníček, ?,
Jaroslav Hnídek
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ROK 1965
Skončili jsme rok 1965, který byl bohatý na
významné události, z nichž mnohé budou míti
základní význam pro příští vývoj naší socialistické
společnosti.
V mezinárodně politické oblasti byly to více události
ne dobré, které způsobily další zostření mezinárodní
situace. Vystupńování agrese a dnes ve válečné
akce Spojených států amerických proti lidu jižního
Vietnamu, dále pak válečné napětí a jižní Asii, Indie
– Pákistán.
Je to dvacet let po skončení druhé světové války,
kdy byly přijaty různé mezinárodní dohody, které
měly zabránit válce a vytvořit podmínky ke
svobodnému rozvoji všech národů.
Také po první světové válce v roce 1918, byla
přijata mnohá mezinárodní opatření a slibovalo se,
že se udělá všechno, aby lidstvo již žádnou válku
neprožilo.
A za 20 let na to, československý lid stál tváří v tvář
fašistické sgresi mocného německého státu, který
bez ohledu na mezinárodní úmluvy naši svobodu a
nezávislost likvidoval a postupně tak činil i s jinými
národy.
Dnes také máme 20 let po druhé světové válce a
řada národů musí i se zbraní v ruce bojovat za svoji
svobodu a svrchovanost, musí bojovat proti
rasismu.
Ostře odsuzujeme nelidskou agresi Spojených států
amerických ve Vietnamu, kterou pokládáme za
porušení všech základních mezinárodních práv za
agresi silného proti slabému.
Také vývoj u našeho západního souseda dvacet let
po válce nejde jinak, než šel po první světové válce.
I tehdy byla budována vojenská moc tak, jak je
budována dnes. Dnes vermacht Německé spolkové
republiky je už v západní Evropě nejsilnější
vojenskou moci, vybavenou moderními válečnými
prostředky.
Spolu s revanšismem znovu nejvíce ohrožuje mírový
vývoj v Evropě a může to být příčinou nového
válečného konfliktu, nové světové války.
Připomeňme si hrůzné minulé doby – koncentrační
tábory a miliony bestiálním způsobem umočených a
zabitých lidí, které do těchto koncentračních táborů
nacisté vehnali.
Nebylo to jenom ubíjení lidí, bylo to hromadné sadistické mučení, na němž se podíleli tisíce a tisíce Němců, kteří
byli organizováni v oddílech SS, gestapu a v jiných zločineckých organizacích.
Mnoho lidí v západním Německu zapomnělo na to, co bylo na vinu za to, co na druhých národech napáchali. Lépe
by bylo, kdyby si to němečtí militaristé neustále připomínali, znovu nezačínali s přípravou války a nepřivedli znovu
německý národ tentokrát do mnohem větší katastrofy. Dívejme se reálně na vývoj ve světě a nepropadejme do
iluzí, že když my jsme mírumilovní, že jsou mírulilovní i druzí.
Je to nesprávný názor, kterému nesmíme podléhat. Nesmíme zapomínat na naši obranu a naši mládež vychovávat
ji v duchu vlastenectví a pevného odhodlání bránit svoji vlast, bojovat za pokrok, za mír.
Naše největší síla je v kolektivní obraně, v obranné síle států Varšavské smlouvy.

107

OBYVATELSTVO
Ku dni 31. 12. 1965 měla obec Loužnice 318 obyvatel.
Z tohoto počtu jest 135 mužů a 183 žen, asi 80 důchodců a 77 členů mládeže.
Nejstarší obyvatelkou jest i nadále Františka Šourková čp. 44, narozena 11. 10. 1865.
NAROZENÍ
Šorm Pavel 16.4,
manželům Aleně a L. Kopalovým druhý syn Tomáš 11.5.,
manželům Šikolovým Miroslav 25.6.
Anně Černé syn Miroslav 31. 12. 1964
SŃATKY
27.3. Tomeš Mnislav s Jiřinou Preisovou
z České Lípy
17.6. Berntová Dagmar s J. Kubát
z Řestavlk
22.7. Havlová Jana a Jan Paldus z Alšovic
14.8. Černá Anna aj. Slavík
18.9. Špidlenová Marie a Lad. Beneš
z Proseče
23.10. Bartoníček Vlad. a Jana
Lapáčková ze Železného Brodu
11.12. Bernt Jaroslav a Marcela Farská
ÚMRTÍ
21.2. Urbánková Božena narozena
31.12.1895
1.3. Jahodová Anna, narozena 4.5.1895,
zemřela v útulku
29.3. Blažek Josef, narozen 1905
12.5. Jírová Věra, stáří 28 let
3.4. Bartoníček Ladislav narozen roku
1905
20.5. Šourek Jiří, žák 8 třídy
28.5. Daníčková Marie
1.9. Pavlatová Barbora, stáří 88 let
6.12. Hnyková Anežka

Foto: pohled na „školu“ a „Pavlatovo“ v zimě
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 11. 5. konaly se doplňující volby

do CVL za zemřelého poslance s.
Müllera, zvolen byl s. Petrásek,
podnikový ředitel Jabloneckých
skláren, nositel řádu práce.
 Volby skončily v 11 hodin za
100% účasti voličů.

 9. 5. konala se oslava 20. Letého

výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou. Kulturní
program předvedli žáci ZDŠ ze
Zásady, pěvecký kroužek OB a
hudební kvarteto z Mladé Boleslavi.
 6. 6. zúčastnilo se zásahové

družstvo naší jednotky ČSPO,
hasičské soutěže v Jílovém u
Držkova a umístilo se na třetím
místě.
 4. 7 konala se III. Celostátní

spartakiáda v Praze, z naší jednotky
Jiskra se nikdo nezúčastnil, ani se nenacvičovalo.
10. 7. oficiální otevření výstavy skla a
bižuterie s mezinárodní účastí v Jablonci nad Nisou
„Jablonec 65“.


15. 8. konalo se námětové cvičení naší
jednotky ČSPO.


19.9.konala se staročeská pouť, kde hrála
kapela Karla Motejlka, průběh slavnosti byl velmi
zdařilý, různé atrakce doplňovaly sólové vystoupení
mládeže i dospělých.


28. 9. projížděli obcí dva nadšenci fotbalu
ze Smržovky na trakaři do Prahy, tento sportovní
výkon vznikl ze sázky mezi dvěma soudruhy Pavlíček
– slávista a Fr. Pacák – sparťan.
Událost tato prošla i v tisku, takže soudruzi měli
náležitou reklamu.
Při projíždění každé obce, stovky lidí lemovali silnici i
z okolních obcí, každý je chtěl vidět.


26. 9. konala aplikační cvičení NPJ zapálen
neobydlený dům v dezolátním stavu, který byl určen
ke zbourání.
Cvičení se zúčastnily jednotky ČSPO z Jablonce nad Nisou, Jílového, Radčic, Loužnice a Zásady. Zbytky
domu rozebírá a upravuje terén s. Číla Josef.
V X. měsíci skončila pokusná těžba osinku. Byly vykopány dvě štoly 100 m dlouhé. Po ukončení vchod
byl uzavřen.





Foto: 1 - projíždějící obcí dva nadšenci fotbalu ze Smržovky na trakaři do Prahy, aplikační cvičení NPJ
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ZVLÁŠTNÍ ÚKAZY NA OBLOZE
28.10 zjištěna
a viditelná
pouhým okem
v blízkosti
slunce kometa.
V tomto roce,
pozornost
vzbudila
zpráva, která
zveřejněna
tiskem,
sledována
velkým
zájmem.
Na různých
kontinentech
naší
zeměkoule,
byly viděny
záhadné
létající talíře.
Za zmínku stojí
příhoda zaznamenána nad pařížským letištěm Orly, 20. února. Jedenáct operátorů zachytilo na lokátorech krátce
před 23 hodinou neznámý objekt, který setrval nad letištěm plné čtyři hodiny. Technici se pokoušeli s tělesem
navázat kontakt v různých světových jazycích i pomocí mezinárodních kódů.
Odpověď pochopitelně žádná.
Pulsující rudá koule pohybovala se v okruhu dvaceti kilometrů, její rychlost při občasných změnách polohy byla
vypočtena na 3.600 km v hodině. Po marných dorozumívacích pokusech dostaly přepadové tryskové letadla
rozkaz ke startu. Jenomže ani jeden motor nenaskočil, pokud byl záhadný talíř nad letištěm. Když zmizel, daly se
stíhačky nastartovat. Touto záhadou zabývali se odborníci i vědci, však vysvětlení skončilo jen na dohadech.
Zvykli jsme na zprávy, které k nám přicházejí tiskem, radiem, televisí, o úžasných vědeckých pokusech,
zkoumáním vesmíru a cizích planetách prostřednictvím vypuštění různých planet. Americká kosmická sonda
Mariner 4 se ve středu 7. července dostala do gravitačního polem planety Mars, k níž směřuje již od listopadu
minulého roku 1964. V noci ze 14 na 15.7 vyšlou kamery 21 snímků povrchu planety pořízených ze vzdálenosti asi
9000 km.
Tyto snímky skutečně byly učiněny a všichni jsme měli možnost je viděti v televizi.
Na to zase následuje úžasná zpráva ze SSSR. Očekává se nový let do vesmíru, gigantickou kosmickou lodí,
s několika člennou posádkou. Nevylučuje se dokonce, že se bude skládat ze čtyř až šesti kosmonautů.
V informovaných moskevských kruzích se připouští, že pilotem této lodi bude jeden ze zkušených kosmonautů,
přičemž nejčastěji se uvádí jméno prvního kosmonauta na světě Jurie Gagarina.
20. července byla vypuštěna v SSSR na oběžnou dráhu kolem slunce automatická stanice „Sonda 3“.
Odstartovala z paluby těžké družice „Země“ jež byla na oběžnou dráhu uvedena vícestupňovou kosmickou
raketou. Stanice má vyzkoušet v reálných podmínkách dlouhodobého kosmického letu zařízení stanice a má
pokračovat na vědeckém výzkumu meziplanetárního prostoru. Tyto technické pokusy uvádí laika jako jsme my
lidé v úžas, co technická věda dokáže a čeho jest schopna učiniti. Pevně věřím, že naše generace ještě se dožije
toho, by na cizí planetě přistáli lidé z naší Zeměkoule.
Foto: žáci „devítileté ZDŠ v Zásadě“ kteří tento rok ukončili studium, tato třída je také hvězdným úkazem, protože
se scházejí s velkou pravidelností, celá ta léta od ukončení školní docházky v Zásadě. Z naší obce byli v této třídě:
Hrubá (Rajtrová) Alexandra, Daníček Pavel, Maturová (Vébrová) Ivana, Šourková (Doležalová) Marie, Novotná
Jarmila (Bachmannová), Eva Sochorová (Havrdová).
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VÝKAZ ČINNOSTI KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ V ROCE 1965

23. I. – Ples požárníků (pořádala NJ ČSTV)
28. II. – oslava vítězného února (pořádaly všechny složky N.F.)
7. III. – Haluškový ples (pořádal Výbor žen)
8. III. – Oslava MDŽ (pořádal KNV a VŽ)
15. IV. – dvě zdravotnické přednášky, shodou okolností v jediný den: MUDr. Kučera: Srdeční choroby a poruchy
krevního oběhu – v Kulturním domě
Druhá v národní škole: Přednáška dětského lékaře. Pořádal ČSČK.
25. IV. – přednáška s. Fr. Klazara na téma, Zajímavosti ve včelařství.
4. IV. – Odpolední čaje pro mládež, pořádal O.B.
1. V. – oslava 1.máje v Držkově, zúčastněny všechny složky
1.V. – N.F. součastně pořádal ZV Čs. Svazu včelařů prvomájovou veselici
9. V. – slavnostní akademie k 20 letému výročí osvobození naši vlasti Sovětskou armádou.
Pásmo žáků ZDŠ Zásada, účast pěveckého kroužku O.B, koncert Mladoboleslavského kvarteta. Pořádal MNV a OB
15. V. – Jarní vínek, pořádala TJ Jiskra
10. VII. – pouťová zábava, pořádal OB
29. VIII. – staročeská pouť pořádal VŽ
16. X. – MLK zahájila svoji sezonu
6. XI. – oslava s filmem VŘSR a zahájení Měsíce
československo sovětského přátelství, pořádaly
složky (SČSP, KSČ a OB)
4. XII. – Poslední leč pořádala Čs. Myslivecká
společnost
12. XII. – divadelní hra „Smrt prochází tmou“,
hostoval soubor „Jirásek“ z Kokonína (pořádal OB)
31. XII. – Silvestrovská beseda (pořádal ZV Čs svazu
včelařů.
Během roku se konalo školení členů zdravotní hlídky
Byl propůjčován sál Kulturního domu k podnikovým
akcím ŽBS Pelechov a 2x Technosklo Držkov.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor konal svoji obvyklou činnost, vítání nově
narozených občánků, účast na rodinné slavnosti
stoletého jubilea narození babičky Františky Šourkové
z čp.44.
Narodila se 11.října 1865. Sto let má za sebou, ne
vždy šťastného, ne vždy bez odříkání a s jeho
polovinou práce ve svárovské textilce, kam denně
docházela ze Zlaté Olešnice.
Dožila se požehnaného věku a do dalších let života ji
přejeme stálé zdraví. Její fotografie na titulním listě v
dokumentárním albu.
Dále se sbor rozlučoval se zemřelými občany a
podobně.
KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A BYTOVÉ PŘI MNV
Komise se scházela pravidelně měsíčně za plné účasti členů. Kromě běžných úkolů se zaměřila její činnost
především na zvýšení nízkých důchodů
Během roku podala ve spolupráci s obvodním lékařem tři žádosti o zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost.
Foto: paní Šourková z čp. 44 (u Malých, paní Šourková byla maminkou paní Malé)
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KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A BYTOVÉ PŘI MNV
Komise se scházela pravidelně měsíčně za plné účasti členů. Kromě
běžných úkolů se zaměřila její činnost především na zvýšení nízkých
důchodů
Během roku podala ve spolupráci s obvodním lékařem tři žádosti o
zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost.
Jednalo se o Žofii Hertlovou, Jitku Studničkovou a Františku
Šourkovou. Ve stejné souvislosti doporučila komise i žádost Josefa
Krupky o zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost Marie Krupkové.
Všechny tyto žádosti byly kladně vyřízeny. Rovněž kladně byly
vyřízeny žádosti o opakovaný příspěvek pro Petra Jindru a Jana Toma.
Zvýšením těchto uvedených důchodů bude nyní nejnižší důchod v naší
obci činit 400,- Kč měsíčně. Tím se podstatně zlepšila situace pro
rozdělování částky z doplňkové péče, pro příští rok, která činí pro naši
obec 3.000,- Kč. Je rozdělována čtvrtletně.
V rámci kontroly příjmu v případě soužití vdovy s druhem provedla
komise šetření v jednom případě a to u Ludmily Svobodové. Hlášení o
výsledku bylo postoupeno ke konečnému rozhodnutí sociální komisí při
ONV s doporučením, aby vdově byl důchod ponechán, vzhledem ke
zdravotnímu stavu Svobodové a k celkové výši společných příjmů.
V měsíci březnu a září provedli členové komise hygienickou prohlídku
místní prodejny a pohostinství. Nebylo shledáno závad, až na známé
nedostatky, vlhkost a nedostatečné skladovací prostory v potravinách
a nevyhovující zařízení v hostinci.
Během roku byla soustavně sledována situace zásobování obce. Až na
malé nedostatky v zásobování zeleninou, bylo celkem uspokojivé.
V jarních měsících se konaly dvě lékařské přednášky. Členové
zdravotnické hlídky se zúčastňovali školení v Držkově,
vedených dr. Kučerou.
V bytovém pořadníku jsou k dnešnímu dni dvě žádosti o
byt. Na prvním místě je L. Kopal a na druhém Ludmila
Svobodová. Jar. Novotný žádost zrušil, protože dostal
byt na Pěnčíně.
Na žádost státního polesí v Navarově byli v měsíci
červenci přechodně ubytováni tři lesní dělníci, asi na
dobu tří měsíců.
V březnu byl přidělen byt o jedné místnosti Zd.
Kolaříkovi v domě čp.96 (dnes Nechanický, pozn red.).
Na jeho žádost byla v tomto bytě provedena prohlídka
pracovnicí okresní hygienické stanice v Jablonci nad
Nisou.
Byt byl shledán nezpůsobilým pro rodinu s děckem.
V době. Kdy byl byt přidělen, žadatel byl bezdětný.
Stanice v Jablonci odebrala vzorky pitné vody z deseti zdrojů. Stalo se tak 8.XI. Výsledky šetření nejsou ještě
oznámeny.
Členové komise se zúčastňují kromě práce v komisi i všech akcí pořádaných MNV a ostatními složkami. Podíleli se
také na jarním úklidu obce.
Odpracovali na něm 89 brigádnických hodin.
Sběr odpadových surovin byl proveden 2x.
Komise tato pracuje aktivně, jak vykazuje jejich činnost v roce 1965. Plné uznání patří předsedkyni J. Novotné.
Foto: Potraviny a hostinec
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KOMISE PRO VÝSTAVBU PŘI RADĚ MNV
Její činnost se zaměřovala v roce 1965 na přípravu a plnění
těchto úkolů:
1. rekonstrukce místního koupaliště
2. výstavba prodejny potravin a přestavba bytové jednotky.
3. stavba přístřešků na stanicích ČSAD v Loužnici
4. veřejné osvětlení
5. Dokončení omítky na Kulturním domě
Bod 1. - Rekonstrukce místního koupaliště se neuskutečnila,
jelikož stavba nebyla zařazena do akce „Z“ 1965.
Po řadě jednání v příslušných komisích, podána odboru pro
výstavbu ONV v Jablonci nad Nisou, žádost o zařazení
stavby do akce „Z“ 1966.
Bod 2. – Poněvadž I.,II. a III. čtvrtletí tohoto roku
probíhala jednání o výstavbě nové prodejny potravin
v budově školy v přízemí a v té souvislosti přemístění
bytové jednotky do I.patra školy,
Nebylo započato se stavbou v tomto roce, z důvodu
pokročilé doby a zjištění potřebného materiálu k této
stavbě.
Materiál byl také do konce roku dovezen, aby práce mohla
býti započata v prvních měsících roku 1966.
Bod 3. – V letních měsících se provedla stavba dvou
přístřešků na stanici ČSAD, křižovatka Držkov – Zásada.
Bod 4. – Provedena oprava veřejného osvětlení.
Bod 5. – Otázka dokončení omítky na Kulturním domě byla
několikrát projednána během roku 1965 s odborem výstavby
při ONV. Dohodnuto podati žádost o zařazení této akce
k realizaci v roce 1966.
Komise pro výstavbu v čele s předsedou dr. M. Hrubým
pracuje velmi aktivně, bohužel však realizace těchto úkolů
podléhá schválení odboru pro výstavbu při ONV v Jablonci
nad Nisou.

Foto: oprava veřejného osvětlení
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ZEMĚDĚLSTVÍ V OBCI
Soukromě zemědělský sektor v naši obci je
převážně v drobné držbě půdy do třiceti arů, na
které již nelze rozepisovati dodávkové úkoly.
Poslední zemědělec Karel Hnídek
obhospodařující výměru 5 ha. Vlastní pozemky
vzdálené mezi lesy taktéž luka má bažinaté,
splašné u potoka.
Předepsané úkoly v dodávkách vzhledem
k jeho zdravotnímu stavu se snaží pokud
možno plniti.
Vlastní posledního koně v obci, s kterým
obdělává políčka po své práci těm, kdož se
snaží vypěstovati si část vlastních brambor.
Hospodaření Státního statku v naší obci.
50 kusů hovězího dobytka (jalovic) z farmy Jílové vypásaly po dobu čtyř měsíců 20 – 25 ha luk aj.
Na výměře dvou ha vysázeny brambory
výnos……………………….. 90q
Žito utrpělo na ztrátě vymrznutím
výnos 1 ha 9q………………18q
Obilní směs, oves s ječmenem 5 ha
výnos 1 ha 12q…………….60q
Sláma žitná, ovesná a ječná ……………………………………………………………. 200q
Sena a jetele v sušárně uskladněno ………………………………………………… 500q
Sena vykoupeno od drobných držitelů půdy………………………………………146q
Zesilážováno zeleného jetele…………………………………………………………..500q
Odvezeno do Jílového na siláž a zase zpět……………………………………….300q
Zavedena v naší obci dokrmna hovězího
dobytka (býků). Krmné dávky jsou
v dostatečné zásobě, vedeni a ošetřování
je ve schopných a poctivě spolehlivých
rukou Dobroslava Hnídka, vykazuje
vysoké přírůstky na dobytku.
V roce 1965 dodáno 25 býků většinou ve
třídě A., v celkové váze 135q.
Bilance od roku 1963:
1963 dodáno 14 býků
1964 dodáno 19 býků
1965 dodáno 25 býků

Foto: sklizeň sena v Loužnici
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TJ JISKRA
Nevykazuje žádnou činnost

JEDNOTA ČSPO

Jednota čítá 68 členů, činnost její jest
zaměřena na předepsané své hlavní
úkoly, které jsou nemalé a mají ve své
podstatě důležitý význam pro naše
celostátní hospodářské výsledky. Za
minulý rok vzniklo na území našeho
státu celkem 6.631 požárů, které
bezprostředně zničily za 190 milionů
Kč hodnot. To znamená, že každým
dnem vzniklo v naší socialistické
republice průměrně 18 požárů a škody
činily 521.143 Kč. Kromě těchto
majetkových ztrát přišlo při požárech celkem
130 osob o život a 916 jich bylo zraněno. Tato
otřesná bilance hybnou silou jest k aktivní
činnosti v naší jednotě. Jenž tím jest hodnocena
práce a činnost, že byl OV. ČSPO udělen diplom
a plaketa za příkladnou práci a též u příležitosti
100 letého výročí založení hasičských sborů
udělen KV. ČSPO diplom a 11 členů
diplomované uznání.
Nejvyšší uznání pak se dostalo jednotě od ÚV
ČSPO v Praze, diplom čestného uznání za
příkladnou práci.
Oceněni toto bylo uděleno v kraji Ústeckém
jenom 10 ti jednotkám. To znamená, že naše
jednota jest v deseti nejlepších v severočeském
kraji.
Též dvěma členům a jedny člence naší jednoty
byla předána plaketa za výstavbu Jablonecka,
jsou to Hlůže Ant., Bernt Mnislav a předsedkyně
MNV Špidlenová Marie.

PŘEHLED ČINNOSTI JEDNOTY ČSPO:

Vlastní plán úkolů předepsaných OV splněn na
100% a vlastní plán a závazek k výročí
osvobození naši vlasti Sovětskou armádou
splněn vysoko nad 100%.
Přehled práce:
301 hodin odpracovaných na úpravě
prostranství před zbrojnicí, údržbě výstroje a
výzbroje.
94 hodin stavba sušárny na hadice, za účasti 10
členů
60 hodin různé práce
235 hodin odpracováno v zemědělství
Celkem odpracováno 690 hodin.
Bilance jasně ukazuje, že činnost jednoty ČSPO jest na vynikající úrovni.
Foto: ČSPO Loužnice
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

Zajišťuje pravidelné půjčování knih pro všechny
občany.
V letošním roce 1965 měla 53 čtenářů, kteří během
roku vypůjčili 657 svazků, přepočteno na jednoho
obyvatele, 2 svazky ročně.
Knižní fond v knihovně obnáší 1.055 svazků, sloučením
bývalé knihovny žákovské a učitelské se zvýší asi na
1500 svazků.
Knihovna v příštím roce se přemístí do kulturního
domu, nynější místnost jest naprosto nevyhující a
přemístěním bude nutno ji materiálně vybavit.
Komise kulturně – osvětová a OB jest hybnou silou
kulturního a společenského života, činnost její se
projevuje v celém veřejném životě naší obce.
Na všechny akce a údržbu provozu jako knihovny,
kulturního domu a jiné, jest dotována ONV třemi tisíci
Kč, což postačuje domovníkovi a otop v kulturním
domě.
Jest obdivuhodné, jak tato komise vychází finančně, při
tak omezeném příjmu a poměrně vysokém vydání.
Vedeni této komise jest ve spolehlivých, schopných a
obětavých občanů.
Předsedou komise jest učitel L. Novotný.

Foto: flašinetář v Loužnici, Loužničtí občané při otevírání Kulturního domu.
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POČASÍ V ROCE 1965
Začátek roku se vyznačoval mírnou zimou s častým sněžením.
Teploty se pohybovaly kolem 0°C. Sněhová pokrývka asi 40 cm vlhkého sněhu. Po vánici přibylo sněhu na 60 cm.
Sněhové přeháňky pokračovaly až do poloviny března. Od druhé poloviny nastává tání, takže koncem měsíce je
sníh jen na zastíněných místech.
V květnu přišlo období chladného a
deštivého počasí.
Celé léto mělo jen málo slunečních
dnů, zato hodně dešťových srážek.
Nejpěknějším měsícem roku bylo září.
Počasí v tomto měsíci bylo suché,
slunečné a ustálené.
Zimní období nastalo již 11. listopadu,
kdy napadl sníh, a začaly mrazy,
které vyvrcholily ojediněle poklesem
na 17°C.
Konec listopadu a celý prosinec byl
ovlivněn prouděním oceánského
vzduchu.
Teploty kolem 0°C ve dne časté
oblevy se sněhovými přeháňkami.
Souvislá sněhová vrstva o síle asi 30
cm se udržela až do konce roku.
Celkové hodnocení:
Pozdní nástup jara, během roku nadměrné množství srážek, málo slunečního svitu.
Nepříznivý rok pro zemědělství a včelařství.
Slabá úroda ovoce a veškerých plodin.
Neuspokující počasí v době závodních dovolených.
Foto: 1. - pohled na Liškův háj, Posranou hrobku a dál na Pěnčín, 2. – Kulturní dům
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SKLÁŘSTVÍ OD SVÉHO VZNIKU AŽ PO SOUČASTNOST

Sklářství v našem kraji je základním průmyslem.
Ostatní odvětví jsou méně významná a představují 44% celkového počtu zaměstnanců závodů a podniků.
Celkový podíl zaměstnanosti v průmyslu podle jednotlivých odvětví:
Sklo a bižuterie ……………….56%
Strojírenský průmysl….…….26%
Textilní průmysl………………12%
Ostatní průmysl……………….6%
Historická tradice sklářské a bižuterní výroby vtiskla našemu kraji
zvláštní charakter, nejen v rámci našeho národního hospodářství,
ale v důsledku vysokého podílu vývozu tohoto zboží. Naše okresní
město Jablonec n.N navštěvují ročně desítky zahraničních
zákazníků a nákupčích.
Chtěl bych doplnit zápisy o sklářské výrobě našich předků sklářů, o
jejich životě plných strastí v boji za skývu chleba.
Již kronikář Josef Novotný popsal těžký život v naší obci loužnické,
kde lidé žili výhradně ze zemědělství.
Později, když naskytla se příležitost obchodu se sklem a
v německém Jablonci nad Nisou byla možnost nákupu bižuterie,
korálek a hlavně dutého skla, napodobovali naši občané jiné
podnikavé skláře z okolí, hlavně ze Zásady, kde tento způsob
obchodování snad prvně začal, že sklářské výrobky rozváželi po
cizích zemích. Náklad vozili na trakaři a cestovalo se pěšky. Byl to
těžký život, bohatý na různé příhody, někdy až velmi dramatické.
Sklo, které jest známé šest až osm tisíc let, zdomácnělo v Čechách
ve čtrnáctém století. Sklářská výroba na severu Čech začíná
prakticky v patnáctém až šestnáctém století. Je dokázána existence
první jablonecké huti ve Mšeně n.N. již v roce 1548.
Koncem 18.století dochází vedle dutého skla ke zpracování
drobného zboží, především skleněných korálků. Zde tedy jest
předpoklad počátku výroby české bižuterie.
V naši obci pověsti a první záznamy o skle pochází asi z 18.století.
Vlastní výroba spadá asi do let 1860-70 a to, sekání a broušení
drobných korálek ručně, na tak zvaným cojku, kterým nožním
šlapáním poháněl se do pohybu brus.
Na ostré hraně sekaly se korálky, ze slabých dírkovaných tyčinek,
které dováženy byly z hutí Rýdl z Polubného a hutě Breita
z Wiesenthálu.
Tyto pak předány domáckým sekáčům, kteří byli součastně brusiči.
Celou výrobu vedli faktoři, hotové pak prodávali exporerům v Jablonci n.N. Tato výroba mizivě malá, ale i tak si
vydělali skláři velmi slušné peníze.
Dobré výdělky, které byly příčinou k návštěvám plných hostinců, tam zapomínalo se rychle na doby plné odříkání
a strádání.
Zemřelá moje matka narozená 1860, vášnivá čtenářka, nezapomenutelná vypravěčka pohádek, starých pověstí i
událostí, sama brousila 40 let, tvrdila, že při stavbě železniční tratě ze Železného Brodu v létech asi 1887 tuneláři
byli vesměs Italové. Byli to mladí lidé, ve volných dnech chodili po vesnicích, hledali zábavu, snad za děvčaty.
Přišli do sousední obce Bratříkov, viděli brousit korálky, ručně na jehlách. Vyprávěli, že doma v Itálii se též brousí,
tak zvané morčata (mořské korálky) však jiným způsobem. Korále se navléknou na měděné neb mosazné dráty až
10 m dlouhé, gumou se přitlačí na brusný kotouč, zvolna se protahuje a za krátkou dobu se celá délka obrousí
bez námahy. Dali se do práce ihned a pokus se plně zdařil. První brusiči vydělali veliké peníze, brousilo se tajně,
ve sklepích v zavřených komorách apd. Výroba zůstat nemohla dlouho utajena, poněvadž brusič odváděl faktorovi
až sto násobně více práce. Následek, stálé snižování cen, až na bývalou úroveň výdělku……….
Foto: brusič skla
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V roce 1888 – 89 nastala reorganizace strojového
sekání korálek ve firmě Breit ve Wiesenthále. Tato
událost byla tragickou pro skláře a brusiče.
Nepomohlo rozbití strojů dělníky, technika šla ku
předu. Co však zůstalo po dnešní dobu, památka po
Italech, broušení na drátech. Tento způsob
broušení plně vyhovuje ještě dnes i při velké výrobě
strojové.
Ve sklářství se zase živořilo až do sklonku 19 století,
kdy zavedena v několika brusírnách výroba bengles
(kroužků). Vývoz určen hlavně do Indie, kde bylo
veliké odbytiště.
Bengles byly v Indii kultem náboženství.
Tato výroba byla postupně omezována, následkem
konkurence Japonské, až úplně zašla v době druhé
světové války.
Po první světové válce zde v obci vzrostla výroba
korálek o nový druh, tak zvaný rocail. Firma Linka a
synové v Loužnici byla v tu dobu
největší výrobní kapacitou v celém
okrese. Po znárodnění v této
továrně se pracovalo ještě několik
roků, pak veškerá výroba drobných
korálek rocailu koncentrována do
nově postavené továrny v Zásadě.
Touto koncentrací výroby místní
občané musejí dojížděti do práce
jinam a zdejší továrna zůstává
nevyužita.
Většina dělníků loužnických je
zaměstnána po celém okrese.

Foto: vzorník Linka a syn, reklamní
leták, kroužky - bengles
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KATASTRÁLNÍ SMĚNY OKRESU
K závažným a podstatným změnám dochází v roce 1960, kdy v rámci nového územního plánu – uspořádání státu,
okres Jablonec nad Nisou, dostává další obce z okresu Semily, Turnov, Liberec, Jilemnice a Frýdlat v Čechách.
Touto úpravou došlo také k podstatnému zvětšení jak rozlohy i počtu obyvatel okresu.
Počet obyvatel před rokem 1960 byl 69.000. Stav po roce 1960 83.841.
Hustota obyvatel na 1 km2 činí 208, čímž převyšuje jak hustotu obyvatel Severočeského kraje, která činí 139, tak
téměř dvojnásobně průměrnou celostátní hustotu obyvatel.
Největší počet obci byl připojen z okresu Semily: Alšovice, Besedice, Bratříkov, Bzí, Držkov, Horská Kamenice,
Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada,
Železný Brod a část Smrčí – Pelechov.
Tímto připojením tolika obcí v jeden celek se upravil na 37.
Pro sklářské dělnictvo existují nyní zájmy v rámci celého okresu.
Dnes okres Jablonec nad Nisou je převážně průmyslový, s některými specifickými zvláštnostmi, které vycházejí
z jeho vývoje a struktury. Průmysl má pro okres rozhodující význam, neboť v něm nachází obživu 83 tisíc
obyvatel, plných 96 procent, zatím co v zemědělství necelá 4 procenta.

Foto: mapa z 19. století, ještě s německými názvy
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Vedoucím průmyslem jest
sklo a bižuterie, ostatní
odvětví jsou méně
významné. Největší počet
zaměstnanců má sklářský
průmysl a to 56 %.
Pro přehled přibližný
počet výrobců a
zaměstnanců ve sklářství
po roce 1945.
Obdobně o obchodem se
zabývalo přes 500
exportních závodů.
Toto odvětví se stalo
přitažlivým pro snadnou
možnost obohacení
v sestavených národních
správách.
Ve výrobních i vývozních
podnicích se mnohde
usadily a zaujaly vedoucí
postavení různé elementy
a podle toho vypadalo
hospodaření. Místo
údržby a renovace již tak
opotřebovaného starého
zařízení, staraly se tyto
živly především o to, jak
z podniku co nejvíce
vytěžit a tak docházelo
k hospodářským ztrátám i
úniku deviz.

Foto: přehled - přibližný počet výrobců a zaměstnanců ve sklářství po roce 1945.
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V těchto letech nastává další problém, spojený s odsunem
Němců. Výroba hotové bižuterie byla především
soustředěna v německých rukou. Vždyť také na místní
umělecko-průmyslové škole byla až do roku 1945
vyučovacím jazykem pouze němčina. Čím obtížnější se zdálo
řešení vzniklých problémů, tím větší byla snaha poctivých
českých dělníků osídlit jabloneckou oblast s úmyslem
poctivého budování.
Situace v roce 1948
Podmínky pro uskutečnění plné obnovy sklářského a
bižuterního průmyslu byly dány únorovým vítězstvím, kdy
také bylo s definitivní platností možno odstranit nepřátelské
živly. V procesu znárodňování průmyslu kolem roku 1948
byly vytvořeny tyto národní podniky: Sklárny a refinerie,
Dolní Polubný, Spojené sklárny jablonecké v Jablonci nad
Nisou, Jablonecký sklářský průmysl v Jablonci nad Nisou,
Skleněná bižuterie, Preciosa v Jablonci nad Nisou, Kovová
bižuterie v Jablonci nad Nisou, Kristalerie Jablonec,
Železnobrodské sklo, Železný Brod.
V průběhu roku 1949 došlo ke zřízení akciové společnosti
Skloexport pro vývoz jabloneckého zboží, zaručující
monopolizaci jablonecké bižuterie a skla. Tímto opatřením
byly sice utvořeny velké výrobní společnosti a podniky,
avšak charakter výroby zůstal stejný. Rozdrobenost
výrobních kapacit roztříštěnost sortimentu, zastaralé výrobní
zařízení.
To byly i nadále charakteristické znaky
výroby, především potom pro nejasnou
perspektivu byla v padesátých letech, ke
škodě poctivé snaze a samotnému významu
sklářství pro národní hospodářství,
uplatňované neblaze proslulá likvidátorská
teorie o našem průmyslu sklářském, jako o
„zbytečných podnikatelích“, které budou
v dohledné době vůbec zrušeny, nastalo
chmurné ovzduší pro skláře, kteří ve sklářství
vyrostli a žili ve svém.
Tato perspektiva měla za následek, že
mnoho sklářů své děti nenechali pracovat ve
sklářství a dávali je učit jiným řemeslům, pro
jejich zabezpečení.
Věková hranice jest povážlivě vysoká u
mačkářů při peci v tomto sektoru pracuje na
40% důchodců, ten to stav vede
k zamyšlení.

Foto: mačkárenská pec, vzorník rokailu
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OBDOBÍ PRO X. SJEZD KSČ

V dalších letech na základě závěru sjezdu KSČ dochází ke konsolidaci oboru sklářské a bižuterní výroby. V rámci
národního hospodářství získává opět uznávané postavení. Přistoupilo se k rozsáhlé investiční činnosti při
průběžných vnitřních reorganizacích. V roce 1958 se vytvářejí samostatné národní podniky, sdružené ve výrobně
hospodářské jednotce „Sdružení podniků jablonecké bižuterie“. Sklo a bižuterii vyrábí pět národních podniků:
Jablonecké sklárny, Železnobrodské sklo, Brusírny kamenů, Skleněná bižuterie a Bižuterie.
Od roku 1954 se rozšiřuje výrobní základna jablonecké výrobky. Vyrostla rozsáhlá kampaň pro výrobu kovové
bižuterie v bývalém závodě Silka
Mšeno, byl zrekonstruován závod na
výrobu skleněné bižuterie a kamenů
v Líšném. Do provozu dány nové
objekty ŽBS Zásada, ŽBS Pěnčín,
závod Těpeře a další.
V průběhu roku 1965 byla postupně
zaváděna výroba v novém
bižuterním závodě v Jablonci nad
Nisou, který svým rozsahem a
technickou úrovní nebude mít ve
světě obdoby.
Do provozu bude uveden i závod
národního podniku Železnobrodské
sklo na břehu Jizery.
Jablonecké sklárny dají do provozu
novou hutní halu. Rozšiřování
výroby a růst nových kapacit má
význam při dalším zabezpečování
růstu a 14 bronzových medailí.
Zároveň byla oceněna práce československých škol a to: 2 zlaté medaile obdržela vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze, 3 zlaté medaile střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném brodě a 2
zlaté medaile střední průmyslová škola v Jablonci nad Nisou.
Úspěch výstavy byl veliký a oceněn nejen u domácích, ale i zahraničních návštěvníků.
V současné době se konala v Železném Brodě v průmyslové škole sklářské, též výstava, pod názvem „Železný
Brod Českému sklu“. Tyto dvě výstavy byly přehlídkou vývoje dvaceti let práce našich dělníků, techniků a
ostatních pracovníků, kteří postupně získávají našemu sklu a bižuterii takové místo na zahraničních trzích, jaké ji
patří.
Sektor ŽBS závod Pěnčín udělil u příležitosti výročí 20 let ČSSR osvobození sovětskou armádou za dvacetileté
budovatelské úsilí ve sklářském a bižuterním průmyslu, diplomované čestné uznání s knižní odměnou zasloužilým
sklářům. Z naší obce Loužnické byli vyznamenáni Antonín Hlůže, Josef Číla, Milka Blažková a pisatel této kroniky
(Rudolf Smetana, pozn. redakce)
Dnes vlivem rozvinuté sklářské a bižuterní výroby se staví náš okres Jablonec nad Nisou v celostátním měřítku
mezi okresy s nejvyšší zaměstnaností. Obor tento poskytuje zaměstnání plné čtvrtině obyvatel okresu. Zvláštností
je, že výrobu zajišťuje převážná většina žen, jejíž podíl v bižuterní výrobě je vyšší než 60%.
Dnes již zajišťuje okres odborníky z vlastní základny, kterou tvoří sklářská odborná škola v Železném Brodě,
průmyslová škola v Jablonci nad Nisou i odborné učiliště v rámci oboru pro různé profese.
Jasná perspektiva sklářské a bižuterní výroby, pevně opřená o investiční rozvoj, vývoj techniky postavené na
vlastní výzkumně – vývojové základně a odborná výchova potřebných pracovníků vytvoří trvalou a pokrokovou
materiálně technickou základnu oboru, především v našem okrese Jablonec nad Nisou.
Snažil jsem se popsati v krátkosti vývoj, současnost a perspektivu ve sklářství, hlavně od roku 1945. Byly to
někdy chmurné předpoklady, udržíme-li sklářství v našem kraji vůbec.
Po X. sjezdu KSČ se situace vyjasnila a dnes můžeme s plnou jistotou tvrdit, že sklářství u nás nezanikne nikdy.

Foto: Sklářská škola Železný Brod
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ROZVOJ VNITŘNÍHO OBCHODU A SLUŽEB

Rozvoj národního hospodářství, rostoucí zaměstnanost a zvyšující se příjmy, ovlivňovaly růst osobní spotřeby
obyvatel i společenské spotřeby. Tyto skutečnosti se zvláště projevovaly v našem okrese s nadprůměrnou
hospodářskou intensitou. Proto úroveň obchodu, služeb, dopravy, jakož i zdravotnictví, školství a kultury neustále
byly středem pozornosti široké veřejnosti a národních výborů v okrese.
Nejvýrazněji se to projevilo právě ve vnitřním obchodě. Téměř tři čtvrtiny příjmu vydávali pracující ze zboží
v prodejnách státního a družstevního
obchodu. Proto došlo v posledních dvaceti
letech k významným změnám ve všech
oborech činnosti vnitřního obchodu. Po
osvobození v roce 1945 se vnitřní obchod
v našem okrese (tentokrát Semily) vyvíjel
obdobně jako v celém státě. Obchodní síť
byla neúměrně rozdrobená a zatížená
zvláštními úkoly, které ji byly přisouzeny
jako aparát distribuce. Prodej zboží byl
uskutečňován na základě lístkového
systému. Existoval rozvětvený černý obchod
a na stránkách tisku jsme se často dočetli o
šmelinářských aférách. Cenová hladina byla
rozvrácená. Celý tento stav byl vyvolán
nedostatkem zboží v obchodech a silnou
kupní silou z příjmu rodin i z úspor z let
1939 – 1945, což vyvolávalo silné inflační
tendence. Ti, kdo se na černém trhu
podíleli, měli zájem na udržení toho stavu,
aby mohli vnucovat spotřebitelům neúměrně
vysoké ceny.
Takto ukazují vybrané příklady cen,
úředních a černého obchodu, viz tabulka.
Tyto nedobré poměry máme za sebou, náš
kraj přestává být místem dělníků a boháčů. Přestává být místem, kde byl český živel vystavován tlaku
germanizace po dlouhá staletí. Přestal být místem, kde bída, stávky, závislost na majitelích továren a závodů
ostře kontrastovala s bohatstvím a zábavou přístupnou pouze „vyvoleným“.
Dnes můžeme přehlédnout zpět dvacet roků a zamyslet se nad dobrými výsledky, ovšem také nad tím, co se nám
nepodařilo tak jak bychom si přáli. Chyby byly, jsou a budou, jsme přeci lidé, jenom lidé. Snažme se nadále,
s novou chutí a elánem konati dílo, které roste před námi a přináší spokojenost všem lidem. Na závěr zápisu
děkuji všem spolupracovníkům, kteří přispěli k doplnění svými příspěvky, které jsou pro kronikáře nedocenitelné.
Mnohotvárnost a složitost současného života již dávno nelze zachytit jen jedním párem očí – kronika se stává
dílem společným, dílem kolektivním. Z toho vyplývá,
že morální povinnost zachycovat budoucím
generacím epochu, kterou právě prožíváme.
Spolupracovníci kronikáře:
Především MNV v čele předsedkyní Marií Benešovou,
učitel Novotný Ladislav a jeho manželka J. Novotná,
předsedkyně komise sociální, zdravotní a bytové při
MNV, dr. M. hrubý, předseda pro výstavbu při radě
MNV, Dobroslav Hnídek, předseda zemědělské
komise při MNV, dále Jiřina Kramářová.
Použito výpisu z Muzea skla a bižuterie v Jablonci
n.N. a vlastivědného muzea v Železném Brodě.
Tím skončen zápis za rok 1965
R. Smetana
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Po více než 40 létech mého odchodu do Jižní Afriky, jsem opět na návštěvě v rodné zemi, mi tak milé vsi. Mnozí,
kdo mě byli blízcí, odešli, ale přeci ještě nalézám zde dosti těch, s nimiž jsem zde trávil mládí a chodil do školy.
Mnoho se změnilo, lecos k lepšímu, ale též mnohé postrádám.
Zmizely domky u Berntů, Rokolů, u kovářky, prostředních Vašků, není již staré sokolovny a z Liškova statku
zůstává část.
Přece však je tu nový krásný Kulturní dům a pole, i když někde bez mezí a lesy a louky zůstaly. Tyto mám
obzvláště rád.
Přeji Vám všem, aby
škola opět ožila
štěbetáním a
smíchem dnes tak
krásných a zdravých
dětí, aby za večerů
ves se rozhlaholila
zpěvem mládenců a
děvuch, jak bývalo
dříve, tělocvična
obživla ruchem
cvičenců a Vy všichni
lnuli k sobě
přátelstvím a láskou
k prospěchu a zdaru
milé mé Loužnice.
Vítězslav Tomeš
V Loužnici 10.
července 1966

Foto: z leva: Alexandra Hrubá, Růžena Linková, její sestra Anežka Tomešová s manželem Vítězslavem Tomšem.
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ROK 1966
POLITICKÉ UDÁLOSTI

Svět, v němž žijeme, svět, který budujeme, zaznamenává tak rychlý a
bouřlivý vývoj, že naše síly jsou příliš slabé, než aby byly schopny ve
všech oblastech pochopit a vidět jeho vzestup. Mohutný rozvoj vědy a
techniky ozbrojil člověka k dobývání kosmických prostorů, nutí stroje
mnohem produktivněji vyrábět, přetváří přírodu a spolu s tím i člověka
samého a mnohé z toho, co obvykle označujeme jako jeho hmoznou
kulturu.
Ve společenském vývoji se budování socialismu, vybroušený a mlhavý
cíl našich předků, má stát skutečnosti, inspirující nás k dalšímu
postupu k dosažení kladných vztahu mezi lidmi. A v této velké dílně,
naplnění patosem tvořivé práce, se přetavuje i myšlení a jednání lidí,
zakaluje se jejich charakter a v kristalicky čisté formě se objevuje nyní
najednou tak blízký, filosofy dříve těžko řešitelný problém smyslu
života. Doba v níž žijeme, má tak rychlý běh, že pohádková fantazie o
sedmimílových botách byla poprvé v dějinách prakticky předstihnuta.
Je však zcela přirozené, že tento proces lidí a jejich myšlení není
zdaleka rovnoměrný. Posuďme jak v uplynulém roce velmi málo se
změnilo ve světových události v úsilí na cestě k dosažení světového
míru. Války zuří dále a napjaté situace v ruzných státech stále ještě
jsou výstražným mementem, který hluboko zasahuje do dalšího
vývoje světového konfliktu. Jestliže hodnotíme mezinárodní situaci ve
všech souvislostech, vidíme, že trvalý mír není dosud zabezpečen, že
není odvráceno nebezpečí války………

Foto: Ostře sledované vlaky – film natočený podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, v roce 1966.
V roce 1967 získal film Cenu Americké akademie filmových umění a věd - Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
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Reakční síly budou chtíti i nadále bránit rozvoji socialismu a pokroku a
to i za cenu rozpoutání nových válečných dobrodružství. Velmi nás
nutí znepokojovat úsilí militaristických a revanšistických sil našeho
souseda NSR, charakterizované výraznou snahou získat jaderné
zbraně a prosadit požadavky revize výsledků druhé světové války.
Toto úsilí je vážným nebezpečím pro mír v Evropě. Zároveň je však
nutné říci, že i v ostatním světě se mezinárodní situace zhoršila
v důsledku stále stupňovaných útočných akcích světového dění.
Čas plyne stejně jako jarní vody vždycky bouřlivě, nic ho nezadrží a
nezastaví. Odnáší z paměti mnoho dat, události a setkání. Mnoho ale
ne všechny. To co jsme prožili naše generace, dvě světové války, to se
zapomenout nedá. Čas zhojí mnohou ránu, ale tuhle né. Bude krvácet
dlouho a bolet velmi bolet, až u srdce a připomínat tu obludnou
zvířeckost, které se říká fašismus, fanatismus a všechno nač lidstvo
nemá právo nikdy zapomenout.
Válka jest nejhroznější ze všech zel.
Hlad a epidemie jsou jen přirozené nedostatky, které civilizace stále
víc a více přemáhá.
Ohně, bouře, zemětřesení a záplavy to jsou více méně jen místní a
nedlouhotrvající hrůzy, kterým není možno někdy
čelit. Ale válka jest lidským výmyslem, je to úmyslný
neomluvitelný počin barbarství.
Je to masové vraždění, masové mrzačení a spousta
jiných zločinů jedné skupiny normálně mírumilovných
lidí proti jiné.
Žádné skupiny normálně mírumilovných lidí proti
jiné.
Žádný trest není dosti hrozný pro ty, kteří ji
způsobují, nebo pro ty, kteří politickými machinacemi
a zvraty válku zakrytě vyvolávají.
Však proti tomu v celém světě tvoří se silné šiky bojovníků různých národů a ras, bez ohledu politického
přesvědčení stojících v předních řadách v zápase o velké ideály našeho věku.
Náš socialistický řád má silné šiky bojovníků
uvědomělých, jejichž ideologické dozrávání je
bezpodmínečným požadavkem současnosti.
Myšlenka socialismu, která se v létech druhé
světové války stává pevnou páteří všeho reálného
humanismu naši doby, tato ideologie, očištěna od
deformací období tak zvaného kultu osobnosti,
musí býti schopna v dnešním světě stále
ohrožovaném válkami a politickými zvraty, být
lidstvu oporou budoucnosti bez válek a hladu.

Foto: poštovní známka z roku 1966, mince 3 Kč z roku 1966, auto Škoda, model 721, celkový objem produkce
modelu překročil v roce 1966 78 tisíc kusů.
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STAV OBYVATEL

K 31.XII.1966 jest v obci 286 obyvatel. Nejstarší občankou, která se dožívá 101 let jest doposud Františka
Šourková čp.44.
Sńatky nebyly žádné
ÚMRTÍ
27.1. – Havlová Pavlína, důchodkyně, nar. 23.11.1884, z čp.7
1.2. – Hnídková Marie, v domácnosti, narozena 10.10.1872, z čp.52
22.3. – Havel Josef, důchodce, narozen 1.12.1902, z čp.3
23.5. – Blažek Miloslav, důchodce, narozen 4.2.1915, tč. Kosmonosy
4.7. – Hertová Žofie, důchodkyně, narozena 16.1.1881, z čp.55
VÝSTAVBA
OBCE
Provedena omítka
kulturního domu
v celkové hodnotě
Kč 25.000,-, za
pomoci vojáků a
místních
brigádníků.
Velmi aktivně se
podílel výbor žen,
který zajišťoval
stravování po
sobotách a

nedělích.
Dále proveden nátěr oken a
dveří v kulturním domě
v hodnotě 6.500,- Kč.
Postaveny brigádnicky sva
přístřešky na stanovištích
autobusů a 1. Čekárna na
rozcestí k Zásadě se železnou
konstrukcí.
Bylo započato s přestavbou
místnosti v budově MNV
(bývalá škola) a to: přemístění
úřadovny, bytu domovníka a
příprava na zřízení prodejny
potravin v této budově.

Foto: „Škola“ – před
přestavbou na obchod, pohled
na Loužnici a silnici I/10.
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VÝKON ČINNOSTI KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ












29. 1. – ples požárníků pořádala MJ ČSPO
24. 2. – oslava vítězného února, pořádaly všechny složky NF
30. 3. – haluškový ples, pořádal Výbor žen
2. 5. – přednáška s. Kozlovského z Radčic na téma jeho cesta po Africe
5. 5. – májová veselice pořádala OB
2.7. - přednáška zdejšího rodáka V. Tomše na téma Jižní Afrika
9. 7. – taneční zábava pořádala TJ Sokol
3. 9. – taneční zábava pořádala TJ Sokol
8. 10. – taneční zábava „Vinobraní“ pořádal VŽ
16. 11. – posvícenská zábava pořádala OB
6. 11. – oslava velké říjnové revoluce pořádaly všechny složky NF
TJ SOKOL
V tomto roce slavila 80. leté výročí svého trvání.

V roce 1955 byla
jednotka zrušena,
začlenila se do DJO
Jiskra.
Posledních několik
let však stagnovala,
její činnost byla
stále klesající,
tělovýchova upadla
vůbec.
Předseda jednotky
s. Mnislav Bernt,
snad aby probudil
tradiční činnost
jednoty, která vždy
v minulosti byla
vedoucí složkou pro
kulturu v obci, jak
po stránce
tělovýchovy,
divadelnictví a jiné,
podal žádost, aby
jednota zase byla

nazývána TJ Sokol.
Žádosti bylo vyhověno, proto na počest 80 letého trvání jednoty pořádány tradiční šibřinky. Dále upravila jednota
sportovní hřiště u kulturního domu, nákladem 5.000,- Kč.
Lze tedy očekávat, že činnost TJ Sokol se bude rozvíjet, věnovat se tělovýchově a sportovní zdatnosti mládeže.

Foto: lyžařské závody u Kulturního domu, oslava v Kulturním domě
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VÝBOR ŽEN PŘI MNV
Ve výboru žen je zapojeno 16 členek.
Kromě MJPV jsou činny ve všech
složkách NF. V radě MNV zasedají 2
členky, plenu MNV čtyři. Ale i ostatní
ženy, které nejsou přímo ve funkcích,
pomáhají kde je potřeba.
VŽ se scházel během roku na
schůzích podle potřeby. V době
brigád se řešily z pravidla i
organitační otázky, přímo na
pracovišti bez zápisu o schůzi.
Činnost VŽ se soustředila do těchto
hlavních úkolů: Na zajištění finanční
základny v měsíci březnu pořádán
haluškový ples, na podzim vinobraní.
Největší záležitostí bylo omítání
kulturního domu. Ženy zajiš´tovaly
stravování brigádníků. Po 14 dnů
pracovních obstarávaly nákupy a
vařily.
V měsíci dubnu byl proveden jarní
úklid návsi a veřejných prostranství.
Na oslavu MDŽ byla uspořádána
slavnostní schůze. Občanky starší 70
let byly obdarovány malou
pozorností. Navštívily je v jejich
bytech dvojice členek VŽ. Finanční
prostředky, kterými VŽ disponuje
jsou používány na úhradu dárku pro
přestárlé občanky, na akce Sboru pro
občanské záležitosti, na drobné
výdaje v kulturním domě (nádobí
apd.) s větší čáskou je počítáno jako
příspěvek divadlu k zakoupení opony.
Na všech těchto jmenovaných akcích
odpracovaly ženy brigádnicky 950
hodin. Činnost VŽ v naší obci jest
velmi záslužná. Na své poslední
schůzi se usnesly, že vzhledem
k tomu, že za uplynulých 10 let své
činnosti nepodnikly žádný kulturní
zájezd, neb akci pro sebe, pozvou
všechny ženy z obce na společný
výlet, nebo návštěvu divadla
v některém městě.

Foto: na výletě
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KOMISE SOCIÁLNÍ

Zdravotní a bytová
komise se scházela
pravidelně jednou
měsíčně za účasti všech
členů, pracovala podle
pololetních plánů.
Částka na doplńkovou
péči byla rozdělována
pravidelně v termínu, tj.
čtvrtletně (5 občanů)
Pravidelně bylo
sledováno zásobování
v obci, zejména
zeleninou a ovocem.
Dvakrát v roce byla
provedena hygienická
kontrola v prodejně
potravin, v místním
pohostinství a
v kulturním domě.
Komise opatřila poukaz
na lázeňskou péči pro
Mnislava Bernta
(důchodce).
Během roku bylo žádáno
o zvýšení důchodu pro s.
Marečkovou a Zd.
Daníčkovou st. (sociální
důchodce). Žádosti s.
Marečkové bylo
vyhověno, žádost o
zvýšení soc. důchodu
pro s. Daníčkovou bylo
dávkovou komisí ONV
zamítnuto.
Na příkaz ONV – soc.
odboru prošetřila komise
vdovské důchody v obci
(soužití s druhem).
V září tohoto roku
požádala komise soc.
odbor ONV o zvýšení
částky na doplňkovou
péči o jeden tisíc Kč

ročně, takže by pak disponovala částkou 4.000,- Kč ročně.
Nízké důchody, u kterých by bylo možno požádat o zvýšení, v obci nejsou. Občané pobírající nízký důchod budou
vykryti částkou z doplňkové péče.
Sběrový referent s. Hanšpach prováděl během roku sběr odpadových surovin. Stálým problémem zústávají
nevyhovující prostory pro uskladnění sběru.
Členové komise se zúčastňovali všech akcí, které byly pořádány jinými složkami NF. Odpracovali brigádnicky na
omítání kulturního domu značný počet hodin, ženy zajiš´tovaly po celou dobu stravování (9 sobot a nedělí)
Foto: na výletě, pohled od kulturního domu ke koupališti
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JEDNOTA ČSPO

V tomto roce oslavila své 80leté roční trvání, čítá 64 mužů, 6 žen, celkem 70 členů.
Mnoho obětavé práce se vykonalo ve prospěch spoluobčanů na ochranu jejich životů a majetku.
Přes veškerou snahu proti – požární prevence, na našem okrese bylo 87 požárů,škoda na hodnotách činí
258.546,- Kč. Včasnými a dobře provedenými zásahy požárních jednotek byly v roce 1966 při požárech uchráněny
hodnoty ve výšce 24.259.000,- Kč.
Došlo při tom k pěti zranění požárníků. Tato bilance jasně ukazuje obětavou a dobře řízenou práci požárníků
v našem okrese.
V naší obci požár nebyl žádný. Činnost jednoty za uplynulý rok jest tato:
Plán hlavních předepsaný OV ČSPO splněn na 100%
Na úseku pomocí zemědělství odpracováno v senoseči, kosení luk 50 hodin, usušeno a dodáno 37q sena.
Na dalších akcích omýtka Kulturního domu a jiné úpravy odpracováno 103 hodin.
Na údržbě výstroje a výzbroje požárnické odpracováno 190 hodin.
Sebráno 10q kovového šrotu.
Na okrskové soutěži zdatnosti požárnické, umístilo se naše družstvo na třetím místě, vykazuje to dobrou úroveň.
Praktické a teoretické cvičení prováděno pravidelně v časových intervalech, k plné spokojennosti vedoucích
okresu ČSPO.
Domovní prohlídky proto požární prevence provedeny ve všech obytných domech, každá závada zjištěna a
hlášena komisy bezpečnosti při MNV.
Foto: ČSPO LOUŽNICE – Jan Tomíček, Petr Šourek, Pavel Špidlen, Zdeněk Urbánek, Josef Daníček, Miroslav
Kramář, Milan Šourek, Jiří Motejlek, Jarka Belda, Slavomil Tomeš, Vladimír Bartoníček
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LIDOVÁ KNIHOVNA

Československé knihovnictví má slavnou tradici, má
nobyčejně vyspělé zákonodárství. Prostředky, které
socialistická společnost vynakládá na školství a
kulturu, silně ovlivńuje společenský vývoj.
Nelze je proto zjednodušeně považovat za zbytečné
a neproduktivní výdaje.
V minulých letech naše knihovnictví poškozovaly
prvky dogmatismu a kultu osobnosti. Jestliže se
uvedená slova týkající celé oblasti kultury, tím více
platí pro naše knihovnictví.
Součastná doba potvrzuje, že jsme vstoupili do
období, kdy musí všechny stupně řízení od shora
dolů přehodnotit svůj dosavadní vztah ke
knihovnictví a vynahradit této oblasti takové přední
místo, které knihovnictví po právu patří.
Charakteristika pojmu kultury, umožńuje pochopit
funkci především v oblasti knihovnické.
V letošním roce nastaly v naší lidové knihovně
podstatné změny, byla přemístěna do místnosti kulturního
domu, prostorné místnosti, odpovídající plně svému
poslání.
Dík MNV jeho finanční podpoře zřízeny nové skříně a
různé doplňky, které doplňují účelný a líbyvý vzhled.
Sloučením učitelské knihovny, knižní fond se zvětšil na
1500 knih.
Nově vytříděná literatura, vyřazeny neaktuální knihy,
které si vyžádala Okresní knihovna v počtu 53 svazků,
které ve své knihovně v Jablonci nad Nisou mohou při
velkém počtu čtenářů najít uplatnění, nebo poskytnout
jiným knihovnám v našem okrese, které mají zájem o tuto
literaturu. Vedení okresní knihovny velmi bedlivě sleduje
činnost lidových knihoven na vesnicích, je jim morální
oporou a ve své možnosti je různě podporuje.
Vyžaduje spolehlivé vedení, které každoročně kontroluje a
sleduje vývoj vesnických lidových knihoven. Za jejich
vedení v čele s ředitelem s. Škopánem se velmi dobře
knihovníkům na vesnici pracuje.
Na plenárním zasedání MNV, dostavili se zástupci okresní
kulturní správy a okresní knihovny, předali naší knihovně
okresní uznání ve formě diplomu za mimořádnou úroveń

jejího vzestupu.
Tím se místní lidoví knihovna zařazuje mezi pět nejlepších z 50 knihoven v okrese.
V tomto roce bylo výpůjček knih 1100 a příjem za vypůjčení knih činní 250 Kč, za které budou nakoupeny nové
knihy.
Přejme si jenom to, aby neochladl zájem MNV o knihovnu a nadále pamatoval ve svém rozpočtu finančním na
zvelebování místní lidové knihovny pro své občany, potud, než bude rozhodnuto v okresní správě o osamocení
knihoven v celém správním okrese, se svým vlastním rozpočtem, finančním plánem, sanovaném okresní správou.
Do roku 1970 má býti tato otázka rozřešena.

Foto: vchod do budovy „školy“ v době cca 1930, kde je ještě vidět upravený vchod i s deskami se jmény padlých
v I.světové válce a bustou TGM Masaryka. Vchod do „školy“ budovy MNV v roce 1966, kdy je deska odstraněna a
jsou zde cedule: Státní spořitelna, Místní Národní Výbor, Veřejná obecní knihovna.
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STRUČNÝ PŘEHLED POČASÍ ZA ROK 1966
Na začátku ledna byla obleva, pak tři týdny mraky. Ke konci
měsíce opět obleva.
Únor se vyznačoval přeháňkovým počasím.
20.února letní teplo, které potrvalo až do konce měsíce.
Vzhledem k tomuto teplotnímu zvratu prorostly květné pupeny
ovocných stromů, listy, stromy málo kvetly a bylo pak také
málo ovoce.
V celku byl pěkný měsíc červen.
Oba prázdninové měsíce, červenec a srpen byly ve svém
průměru dosti chladné a deštivé, rovněž i měsíc září.
Začátkem října nastalo krátké babí léto, ale dvě poslední
dekády tohoto měsíce byly s přeháňkovým počasím.
První mráz -2°C byl v noci z 28. na 29. října a z 29. na 30. října
klesla noční teplota na -8°C.
1.listopadu poprvé sněžilo.
Konec roku se vyznačoval stálým a dosti vydatným sněžením.
Byla silná vrstva sněhu. Vzniklo mnoho škody na telefonním
vedení a v lesích hodně polomů.
Celkové hodnocení: Byl to nevyrovnaný a nadměrně mokrý rok.
Bylo málo ovoce.
Brambory silně trpěly hnilobou a byly i značně poničeny od
myší, které se tohoto roku velmi rozmnožily.
Medná snůška byla jen nepatrná.

Foto: zima roku 1966
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VÍTĚZSLAV TOMEŠ

V letních měsících tohoto roku navštívil zase po letech zdejší rodák Vítězslav Tomeš svoji rodnou obec Loužnici.
Ač stár, bez mála 70 let, zdraví chatrné, ještě
přijel z Jižní Afriky, aby prožil několik týdnů ve své
vlasti a rodné obci.
Využil jsem této příležitosti a požádal ho, aby do
naší obecní kroniky napsal své dojmy a též jak na
něho působí nynější změny v naší obci, během
40ti let jeho odchodu do ciziny. Text je napsán
před úvodním listem zápisu tohoto roku. Pozn.
red. viz. LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ 37/2014
S velkou láskou mluvil o své rodné obci, vzpoměl
na dobu svého mládí a jinošských let v době první
světové války, kde hlavní a jedinou zábavou byly
v letních měsících pro dospělejší mládež
procházky po vesnici i mimo obec v podvečerních
hodinách.
Při takových procházkách zpívali se písně
vlastenecké i dobové. Často loužnická, redčická a
bratříkovská mládež se sešla, procházela se mezi
Radčicemi a Loužnicí, jejich sborový zpěv a
ozvěna se nesly nad údolí a strání do širokého
okolí, byly to chvíle krásné. Z těchto vzpomínek
vyzařovala láska ku své vlasti, jakoby slovy
básníka chtěl říci: „Nikde mě tak libě nezavoní mateřídoušková mez, nikde mě tak krásně nezazpívá skřivan, jako
v rodné vlasti.“
S ochotou poskytl mě informace o dálné Africe, které jsem doplnil z poslechu jeho přednášky v našem kulturním
domě.
Do Afriky odjel v roce 1925 z důvodů zdravotních, kde se mu naskytla příležitost zaměstnání u svého příbuzného,
tamějšího obchodníka, Ladislava Boučka, též zdejšího rodáka, který v Africe jako tradér na své obchodní stanici
několik desetiletí působil. Po svém osamostatnění přesídlil do nejjiýnější Afriky v rezervaci Transkei, kde dosáhl i
jako rádce X bosů, velké obliby a všestranné důvěry.
Ze skromnosti o tom mlčel, ale zřejmé z jeho vyprávění, že při náboženských slavnostních tancích, různých
rituálních obřadech a podobně byl přítomen v jejich středu, to nebylo dovoleno každému bělochu.
Ovládal prfektně jejich řeč. Na jeho veřejné přednášce, kterou měl v našem kulturním domě i v jiných obcích
v okolí byla veliká účast. V diapozitivních barevných obrazech se nám jevila pohádková rezervace jižní Afriky,
jejich obyvatel, náboženských slavnostech, zvyků a význačných událostí, které byly zachyceny mistrně snad ve
stech obrazech. Viděli jsme Africkou květenu, nesčetné památky na arabské, indické, perské a portugalské kupce
a mořeplavce, na arabské a jiné otrokáře a jejich oběti – otroky pocházející snad ze všech afrických zemí.
Zanzibar lze nazvat skutečnou tavírnou národnosti a ras.Jméno ostrova pochází z perského slova, které znamená
„Černé pobřeží“. Málo se ví o bohaté historii tohoto ostrova, jež je často legendární. „Ostrov hřebíčku“ byl vždy
branou do Afriky a opěeným bodem dlouhých cest mezi Afrikou a Asií. Když byla objevena porugalcem námořní
cesta do Indie, Portugalci se rozhodli obsadit východoafické pobřeží, což se jim násilím podařilo, ale později
většinu opěrných bodů zase na nich Arabové dobyli. Nad Zanzibarem a protilehlým pobřežím pevniny však vládli
Portugalci, celá dvě století. Největším vývozním artiklem jest hřebíček. Zanzibar s Pembou dodává většinu světové
produkce.
Pěstuje se tu také mnoho kokosových palem (kopra se vyváží) i jiné koření a silice. Město Zanzibar, v němž žije
více než pětina z celkového počtu obyvatel Zanzibaru a Pemby, přes 300.000, takže tam je ještě větší hustota
zalidnění než v ČSSR, to je spleť úzkých uliček, tmavých schodů zamřížovaných oken, tajemných schodišť do
nádherně zdobných dveří.Některé jsou tak krásně vyřezávané, že byl vydán zákon pro zákaz jejich odvážení do
zahraničí. Tak se líbí bohatým turistům. „Dům zázraků“ dřívější palác sultánův, soustřeďuje nejnádhernější
z těchto vyřezávaných dveří. Řezby jsou často pozlaceny a po stranách vidíme citáty z koránu. Dnes již nikdo
neví, co měli takové dveře symbolizovat. Tuto historickou nádheru jsme viděli na barevných obrazech.
Nezapomenutelné dojmy si každý posluchač odnášel z této přednášky.
Foto: Vítězslav Tomeš, uprostřed a manželé Novotní
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DÁVNÁ MINULOST NAŠEHO KRAJE

Jednou z oblastí, kde můžeme na základě dochovaných památek a pramenů sledovat vývoj osídleí od pravěku až
po naše doby., je i náš kraj.
Je ovšem třeba si uvědomit, že dnešnísprávní hranice okresů uměle oddělují od sebe místa, která v minulosti
prožívala společný vývoj, takže do minulosti nelze těmito umělými dělítky omezovat či zužovat.
První kronikář Josef Novotný popisuje vznik naší obce do neznámých dov. Obec Bratříkov, Loužnice a Zásada byla
jedna katastrální obec.
V Zásadě byla založena rytířská tvrz za pánů buď z Ralska nebo Valdštýna.
V dějinách z roků 1360 připomíná se Petr a
Jan Čuch ze Zásady.
Poslední byl maršálkem krále Václava a sídlel
na Lobkovicích.
Dle těchto záznamů byl dnes Městys Zásada
založen o několik století dříve než byla
založena osada Loužnice a kdy je neznámo.
Stopy nejstaršího, to jest pravěkého osídlení
dochovaly si v hojné míře především
v Pojizeří na dnešním Turnovsku a
Mnichovohradišstku.
Jde hlavně o pozůstatky z mladší doby
kamenné, tedy přibližně ze 3 tisíciletí př.n.l.,
které byly odkryty mezi Turnovem a Svijany,
ale také na sousedním Českolipsku
s Stvolinek.
V pozdní době kamenné (kolem 2000 let
př.l.) vystoupil do popředí Kozákov a sídliště
na Mužském.
V následující době bronzové pronikl do Pojizeří lid popelnicových polí a ojediněle snad i do poříčí Nisy, jak to
dosvědčují nálezy z Pilinkova pod Ještědem.
Hlavní střediska tohoto lidu však byla tehdy v oblasti Mužského, Mašova, Prachovských skal a četné nálezy ze
slezko – platenického období byly skryty u Svijan.
Na Turnovsku se tak dochovaly stopy keltského vlivu od 4.století př,n.l. Na rozhraní letopočtu pronikli do
severních končin Čech Germáni, jak dokazují nálezy u Chocnějovic a Českodubsku i z Jestřebí u České Lípy. Styky
s provinciemi římského impéria prokazují nálezy římských mincí z Frýdlanska, i další nálezy římských mincí
z Frýdlanska, i další nálezy z Českodubska, z okolí Hodkovic, Hamru na Jezeře. To všechno však nemění na
skutečnosti, že největší část našeho kraje byla tehdy ještě pokryta hlubokými lesy a nebyla soustavně a trvale
osídlena.
Teprve slovanské obyvatelstvo, které od VI.století do našich zemí pronikalo, položilo na příhodných místech
základy souvislého a trvalého osídlení, jak ukazují nejen archeologické nálezy, ale i dochovaná místní jména,
zejména na Frýdlansku např. Háj, Loučná, Černousy, Boleslav, Ves, Srbská, Předlánce.
Dějiny našeho kraje v období raného feudalismu, tj. do počátku XIII století prožívaly naše země období rušné
kolonizační činnosti a také náš kraj zaznamenal vznik nových osad a příchod nových osadníků ze sousedního
Německa. Český král Přemysl Otakar II. prodal v roce 1278 Frýdlantsko německému šlechtici Rulkovi Biberštejna
a jim se dostává do zdejšího kraje dostává rod, který tu vládl až do poloviny XVI. Století. Středem frýdlantského
panství byl pevný hrad Frýdlant, pod nímž postupně z podhradí vzniklo v dalším období městečko Frýdlant. Okolí
Hrádku nad Nisou ovládal z hradu Grabštejna rod pánů z Donína.
Cestu podél Nisy do Žitavska střežil hrad Hmrštejn nedaleko Liberce. Zmínka o Liberci spadá do doby kolem r.
1352 ovšem jako o malé středověké vesnici. Na Českodubsku byla državou církevního řádu ratířů sv. Jana, který
měl v Dubu (dnes Český Dub) svoji opevněnou komendu. V držení těchto představitelů vládnoucí feudální třídy
vstoupil náš kraj do pohnutých let husického revolučního hnutí.
Bezprostřední blízskost katolické Lužici tamních bohatých měst, která se spojila ve svaz, zvaný Šestiměstí (Žitava,
Budyšín, Zhořelec, Kamenec, Lubaň, Luby) působila silně na vývoj v severních čechách, které hospodářsky v této
době spolupracovaly……
Foto: osada Loužnice
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Císař Zikmund měl v Lužici věrné spojence proti husitům a
také Biberštejnové, Dovínové s dalšími panskými rody se
postavili na jeho stranu. Hrozila tedy odtud husitům ve
vnitrozemí hrozba ozbrojeného vpádu a to tím spíše, že
přes pomezní hvozdy byly důležité cesty. Cesta z Pojizeří
od yturnova přes Hodkovice – Dlouhý most – Liberec –
Chrastavu – Hrádek nad Nisou – Žitavu a dále na sever.
Ještě čtyři cesty vedli přes pohraniční hory k Žitavě vesměs
všechny důležité. Vzhledem podmínkám hospodářským i
zeměpisným měly obě bojující strany, které se v husitských
válkách utkaly, zájem na tom, aby pevně držely přechody
přes pomezní hory. Tam kde ne měli přímo svoje posádky,
vydržovala si lužická města svoje špehy a zpravodaje, kteří včas podávali informace o pohybech a úmyslech
husických vojsk.
Všechna tato opatření nemohla zastavit naši oblasti husitům pronikání na sever. V nastalých drobných válkách od
roku 1420 byly vesměs vítězné pro husity. Poslední rok Žižkova života přivedl i tohoto slavného bojovníka do naši
těsné blízkosti.
Ještě před tím v únoru 1424 vpadl Boček z Poděbrad až k Žitavě a dobyl i nedalekého hradu Karlspriedu. Mezi
naši šlechtou nastalo při tomto překvapivém tažení zděšení.
Nejmocnější z nich Jan z Vantenberka na Ralsku se ihned odebral na radu do Shořelce. V polovině března zmocnil
se Žižka Turnova i hradu Valdštejna a upevnil tak na dlouhou dobu pozice husictví v našem kraji.
Skončením husických válek nenastal však hned klid v severních Čechách. Rozbroje mezi šlechtou, boje
s Lužickými městy doláhaly i k nám.
V srpnu 1467 vpadlo lužické vojsko do severních Čech a plenilo kraj. Odpovědi na to bylo tažení královského
vojska pod vedením Jindřicha z Michlovic z Turnovska až k Žitavě.
Ještě zhoubnější útok prožily severní Čechy v roce 1468, když se v květnu shromáždilo na 2000 pěších a 1000
jízdních mužů z Lužice a Slezka spojili se s oddíly pánů z Biberštejna a Donina a 29.května vpadli u Hrádku nad
Nisou na české území. Jádro vojska se soustředilo u Turnova, kterého se zmocnilo. Sem přitrhl s českým vojskem
Jindřich z Michalovic a způsobil vetřelcům těžkou porážku. I když tímto vítězstvím byly posíleny pozice Jiřího
z Poděbrad neskončila ještě válka.
Bylo třeba zdolat jednoho z hlavních odpůrců zde na severu,
mocný rod pánů Hásenburka. Proto dal Jiří oblehnout jejich
hrady Kost, Navarov, Hrubou Skálu a Trosky. Na pomoc jejich
posádkám vpadlo na konci srpna 1469 z Žitavska slezské vojsko
u Hrádku a směřovalo proti toku Nisy k obleželým hradům na
pomoc.
Přišlo však pozdě a nejevilo chuti k boji, protože se spěšně
vrátilo, když doslechlo, že se blíží české vojsko. Při své zpáteční
cestě však Slezané ještě stačili vypálit Jablonec, Maršovice,
Jistebsko.
Podobnému osudu neušel ani Frýdlant a Hejnice, když se boje
přenesly zpět na území Biberštejnů. Zbývající léta XV.století
proběhla již v klidu a znamenala nástup k hospodářskému
rozmachu v XVI století. Lze jej pozorovati za posledních
Biberštejnů (vymřeli v roce 1551), ale zejména za pánů
z Rederů jejich vlády v roce 1558 – 1621. Ti podporovali
rozmach svých poddaných městeček v našem kraji, jejich řemesla, podporovali rozmach dolování, těžby mědi,
olova a stříbra u Andělské hory a Panenské Hůrky. V těchto létech vznikla výroba skla v našem kraji, ač výroba
skla v Čechách byla známá již v IXV. Století, což dokazují archeologické nálezy.
Porážka stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře, ukončilo předchozí klidný vývoj a byla počátkem dlouhého
období, charakterizovaného nečekanými zvraty v politické a vojenské situaci, nekonečnými strastmi války se vším,
co k tomu patřilo….
Foto: osada Jablonec nad Nisou, počátek sklářství
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Pánem severních Čech se stal v důsledku
pobělohorských konfiskací Albrecht
z Valdštejna, který dovedl rozhlehlé državy
spojit na konec pod svým vévodským titulem
a vládou. Valdštejn usiloval ze všech sil o
maximální využití hospodářské kapacity svého
vévodství a proto také podporoval na jedné
straně rozvoj všech hospodářských odvětví,
na druhé straně však dovedl také stupňovat
své požadavky vůči obyvatelstvu. V té době
vrcholila konjuktura raspenavského hamru,
dařilo se dolování, rozkvět výroby skla, cechy
soukeníků a pláteníků měly plné ruce práce,
aby stačily požadavkům Valdštějnových
armád.
Jinak však po dobu existence frýdlantského
vévodství zůstal náš kraj ušetřen útrap a
nepřátelských nájezdů s vyjímkou krátkého
saského vpádu v roce 1631.
Od smrti Valdštejnovy v roce 1634 se poměry
zcela změnily. Jeho vévodství se rozpadlo.
Frýdlantsko získal hrabě Gallas, na Grabštejn
se dočasně vrátili dřívější majitelé.
Příštích patnáct let až do míru vestfálského a
vyklizení našeho kraje švédskými oddíly se po
další vývoj projevilo svými důsledky až
osudově.
Zhoubně působilo několik činitelů: neustálé
vojenské průtahy a nájezdy švédských,
saských i císařských jednotek, které se tu
střídaly a nedopřály obyvatelstvu klidu.
V roce 1635 tu byli Švédové, 1636 protáhli
našim krajem Poláci, 1637 plenily zde
jednotky rozkládající se císařské armády,
která se vracela z Německa. V roce 1639 drželi celou oblast Švédové, kteří sem vpadli 1640 znova přes
Chrastavu, Liberec, Jablonec a Hodkovice až ke Svijenům a plenili kam přišli.
Kromě toho vynucovali i placení kontribici stejně jako císařské jednotky, kdykoliv se jim podařilo Švédy zatlačit.
Do roku 1645 ovládali náš kraj Švédové, pak už se udržela švédská posádka na Frýdlantě až do října 1649, kdy od
tud odtáhl poslední Švédský voják.
Dalším nepříznivým činitelem, který se dlouho projevoval, naprostý úpadek zemědělské výroby, pole zůstávala
dlouho neobdělávaná, mrtvý i živý inventář selských usedlostí byl zničen a rozvrácen. Největší pohromou však
byly ztráty na lidech.
Byly způsobeny jednak průvodními zjevy každé války, hladem, nemocemi, jednak a to v největší míře masovým
odchodem obyvatelstva z celého našeho kraje do sousední Lužice.
Foto: Albrecht Eusebius z Valdštejna
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Dálo se tak v důsledku ostrého protireformačního postupu, který uplatńovali vítězství Habsburkové, hlavně po
válce a v němž se vyznamenali obzvláště Jezuité!
V padesátých letech se počet obyvatel snížil na polovinu a některé vesnice byly prázdné. Kdysi rozkvétající oblasti
poměrně hustě osídlené se tak během čtyř desetiletí změnily k nepoznání.
Přechod k typu feudálního velkostatku vyžadoval zvýšené robotní povinnosti poddaných a pro jejich zabezpečení
sahala vládnoucí třída k tvrdému postupu vůči obyvatelstvu. Celé období po třicetileté válce až do sklonku
XVIII.století je proto nazýváno obdobím druhého nevolnictví.
Mírem vestfálským roku 1648 skončila sice třicetiletá válka, ale neskončilo naprosto utrpení českého lidu. Naopak.
Mír utvrdil i mezinárodně vítězství Habsburků v českých zemích a rozhodl na století boj uvnitř třídy feudálu – boj
trvající od dob husických ve prospěch od dob husických – ve prospěch pánů.
Cizácká šlechta obohacena pobělohorskými konfiskacemi zaplavuje a drancuje zemi a deptá lid na všech
panstvích.
Zbaven všech práv a vydán na milost a nemilost všem pánům sahá tento lid k ojedinělým vzpourám, aby hájil
holý život.
Císřští generálové utápějí tyto vzpoury v krvi, snaží se je izolovat, aby se nerozhořely v mohutný požár jako za
času Jana Žižky, jehož památka znovu ožívá mezi bouřícím se lidem selským.
Po Čechách na sever, až do německých krajů naší vlasti se šíří pověst o hrdinném vůdci porobeného lidu
selského, který vykope železnou korunu Přemysla Oráče a zjedná právo a spravedlnost všem poddaným.
Nespokojennost, rozhořčení a odhodlanost poddaného lidu v Čechách donutily císaře Leopolda I., aby roku 1680
vydal v Pardubicích robotní patent, v němž učinil nevolníkům jisté ústupky.
Zůstaly však na papíře a krutý útlak na šlechtických panstvích nepominul.
První povstal lid na Frýdlantském panství Galasově v čele se svým neohroženým vůdcem Onřejem Stelzigem,
kovářem z Řasenice. Vězněn, odloučen od rodiny, mučen při výsleších, ale nezlomen, hájí Sterlzig za všech
okolností právo poddaného lidu.
Odsouzen na deset let nucených prací do uherské pevnosti Rábe, využívá zmatků při vpádu Turků a prchá zpět
do Čech, aby v rodném kraji pokračoval v nerovném boji proti vrchnosti.
Neodvažují se jej poravit, bojí se
mrtvého Sterlziga, právě tak jako
živého a posílají jej znovu na
pevnost, aby tam zemřel. Velký
vůdce poddaného lidu v našem kraji
zmizel, umučen na pevnosti Rábe
v Uhrách, avšak v archivních
dokladech Jablonce a Liberce
nejdeme velmi často zmínku o jeho
působnosti v Jizerských horách,
Maxově a jinde.
Morální povinnosti kronikářů
v našem kraji jest, vskřísit tuto
zapomenutou postavu lidového
vůdce a rebela proti panstvu,
postavu stejně velikou, jako je
Stelzigův chodský součastník Jan
Sladký Kozina…..

Foto: Kovárna Ondřeje Stelziga, Dolní Řasnice
Dolní Řasnice se rozkládá po obou stranách údolí stejnojmenné říčky v severní části Frýdlantského výběžku. Obec
byla založena pravděpodobně v roce 1381, ale první písemný doklad pochází z roku 1409. Byla uváděna pod
původním německým jménem, které získala podle prvního osadníka Ruckera. České jméno získala Dolní i Horní
Řasnice až po druhé světové válce podle říčky, při které byly kdysi založeny.
Dolní Řasnice je proslavena kovárnou Ondřeje Stelziga, který předal císaři petici o nesnesitelném útlaku robotníků
(nevolnické povstání) na frýdlantském panství. Osudy řasnického kováře zpracoval v díle Železná koruna
spisovatel Václav Kaplický, který žil a pracoval v nedaleké osadě Peklo.
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Věrolomnost české šlechty, Bílou horou, krutovládou Habsburků a cizácké šlechty, ale hlavně neutuchajícícm
bojem poddaného lidu proti panské zvůli, je poznamenáno toto z nejtěžších století v životě českého národa.
Protikladem bědného života znevolněného lidu, byl přepychový a rozmařilý život na šlechtických zámcích. Barokní
mόda, vkus a umělecké pojetí vtiskly svoji pečeť tomuto období a zanechaly nejednu památku po sobě až do
dnešního dne. K nejcenějším patří především barokní stavba kláštera v Hejnicích z posledního desetiletí
XVII.století a chrám Navštívení pany Marie v Hejnicích, postavený ve dvacátých letech XVIII.století. Dokladem
tvůrčího nadání lidových umělců se v našem kraji z barokního období zachovalo velmi mnoho. Patří k nim nejen
rázovitá architektura, ale především značný počet barokních soch a sousoší, křížů, sloupů, které dokreslují
výtvarné pojetí této pohnuté a pro venkovský lid tak těžké doby.
Období druhého nevolnictví, které bylo tak příznačně nazváno !dobou temna“, bylo závěrečnou fází vývoje
feudální společnosti.
Pod přežívajícími a vnitřně se již rozkládajícícmi feudálními pořádky rodily se počátky nového společenského řádu.
Pro další vývoj našeho kraje měly blahý i neblahý vliv válečné události v druhé polovině 18.století, které se
částečně odehrály také v našem kraji. V dubnu roku 1757 byla svedena mezi Libercem a Ještědem bitva mezi
pruskou a rakouskou armádou, jedna z bitev, ve kterých Rakousko prohrálo Slezko, jednu z nejprůmyslovějších
oblastí celé monarchie, kde kvetla jak výroba látek, tak skla.
Ztráta Slezka byla pro Rakousko velmi citelná. Proto se snažila rakouská vláda nahradit tím, že plně podporovala
jak výrobu látek, tak výrobu skleněného zboží v hornatých krajích severních Čech. Bylo založeno více manufaktur.
V roce 1775, na soutoku obce Kamenice, hluboko v Jizerských horách byl založen Kristiánov – památník sklářství
v Jizerských horách. Tato sklárna existovala až do roku 1882, však změněné ekonomické poměry druhé poloviny
IXX.století a rozvoj jabloneckého bižuterního průmyslu pro prusko – francouské válce, donutily Leopolda Riedla,
majitele této sklárny, přenést výrobu surového skla do Rýnovic, do blízkosti odběratelů a moderních komunikací.
Vzapomenutí zapadla století sklářské slávy Kristiánova.
Když v roce 1964
byla obnovena
jediná zachovalá
chalupa starého
sídliště, hutní
hospoda Liščí
bouda a
pracovníky Muzea
skla v Jablonci
nad Nisou byl
vybudován
sklromný
památník sklářství
v Jizerských
horách, šlo tu o
projev úcty
k minulé práci a
velkému a
záslužnému dílu
neznámých
generacích
sklářských dělníků
– nositelů těch hodnot, na které bižuterní a sklářská výroba na Jablonecku navázala a dále rozvíjí……
Foto: Kristiánov
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O začátcích sklářské výroby v našem kraji jsme dosti obtížně popisovali v předcházejících zápisech já i
předcházející kronikáři, vra´tme se proto o několik století zpět.
Z dochovaných dokumentů našeho kraje o hraničních přechodech od Turnova do Pruska vedla jedna z hlavních
spojů od Bzí (Nábzí) přes Bratříkov loužnickým katastrem k Vysokému a dále do Pruska.
V archivních dokumentech ze IXV. Století jest zmínka jakou důležitost kladli Lužice těmto přechodům hraničním a
vždy snažili se je míti pod svoji kontrolou.
Někde měli svoje vojenské posádky a kde nebyly, měli svoje špehy, které je předem varovaly před blížícím se
nepřitelem.
Snad podobně byl chráněn i v našem katastru v lese „Kostřavci“ kde dle pověstí stávala hospoda, což odpovídá
pravdě, poněvadž ještě dnes jsou patrny částečné rozvaliny.
Tato hraniční spoj jistě existovala již v dávnověku, když pronikali slované na sever a zakládali souvislé a trvalé
osídlení.
Snad bližším prozkoumáním těchto rozvali by se získaly další informace, kdož ví.
Roky v XVIII. A ještě IXX:století se u nás v Loužnici těžce žilo, lidé odkázání jenom na zemědělství až do roků
1860 - 70 kdy začíná první zmínka o výrobě sklářských různých výrobků.
Foto: stará mapa
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RODINNÁ KRONIKA K.HNÍDKA čp. 1. – 2.

Laskavostí Dobroslava Hnídka dostal jsem k opsání paměti jeho otce Kamila Hnídka, dnes dávno zemřelého, který
celý život šel ve šlépějích svých předků, jako zemědělec v Loužnici v čp. 1.-2. ve mlýně na Kopani. Kamil Hnídek
byl na tehdejší dobu pokročilý rolník, absoloval hospodářskou školu a zemědělství měl v krvy po svých předcích.
Popisuje paměti svých předků z dob roboty, velkou bídu rolníků, když byl neúrodný rok, založení tak zvaných
ěpícharů za císaře Josefa II z let 1770 – 1790, byl špíchary jíž popisuje první kronikář J.Novotný.
Zmiňuje se o dobrodiní pro tehdejší zemědělce stavby železniční tratě z Liberce přes Turnov, Žel.Brod, Starou
Paku do Pardubic v létech 1850, pak stavbu silnice 1862 – 63 ze Železného Brodu přes Loužnici, Držkov, Plavy,
Svárov do Tanvaldu. Na všech těchto stavbách pracovali lidé z Loužnice a okolí.
Eště před léty 1870 z bídy a těžkého života vystěhovalo se několik rodin z Loužnice za lepším chlebem do Ruska,
nejvíce na Volyńsko, kdež dosud jejich potomci žijí. V roce 1870 byla sice nepatrná, skromná příležitost pro
rolníky, kteří měli četnější rodiny vydělati si při začáteční sklářské výrobě pletením různých ozdob jako košíčky,
kabelky, poličky, domečky pro hodinky a podobné jiné z barevných skleněných korálek. S tím zbožím chodili i
menší rolníci do světa, do Německa, Holandska, Belgie, Francie, do Ruska i do Švédska. Mimo to jezdili
s povozem někteří rolníci již dávno před tím do Uher, Chorvatska, Slavonice, Itálie, Španělska a i do Jeruzaléma,
ovšem s lepším zbožím umělé broušené sklenice, vázy apd.
Pěstování lenu v roce 1875 – 1880 zde bylo jen v nepatrných rozměrech a zpracování do nití se již nekonaly, snad
ještě kde se tkalcovalo po domácku na Vysocku a Jilemnicku. Látky ze lnu byly sice hrubé, ale zato velice pevné.
V této době zaměstnávalo se hodně lidí výrobou břidly, kritiny na střechy, která sedovážela daleko do kraje. Břidla
zpracovala se ve skalných lomech na Jirkovsku, Rádecku, Jílovsku, Loužnicku, Bratříkovsku a Těpeřsku……
Foto: Kopań
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Následuje popis
potřeb a nářadí pro
zemědělce. V té době
bylo u nás
hospodaření
primitivní, zaostalé,
nemůže se to však
přičíst nedbalosti neb
nezájmu rolníků o
zemědělství, nebyli
ještě poměry a
příležitosti ku
vzdělávání a pokroku
v zemědělství. Ještě
do roku 1875 se žalo
žito jen srpy. Ženy
chodily žeti žita se
srpy a brouskem, tak
jako zase ku kopání
bramborů s košíkem
a motyčkou. Nářadí
ku přípravě polí ku
osetí a osázení bylo:
dřevěné brány,

jejichž zvané paprsky byly prostršené ostrými jřeby. Brány si zhotovili rolníci sami.
Hakoviště navazující pluh s užší radlicí připevněnou na plazu jen dřevěnými klíny, vyžadovalo při přípravě úhorů
velkou mužskou sílu. Ruchadlo podobné typu ruchadla bratranců Veverků z Rybitví u Pardubic, která se natáčela
malou pákou na hřídeli na pravo i vlevo, půda se jen nakopla, ale neobrátila. S takovým ruchadlem se nechalo
ruchati jen v rovině a v kopcovité poloze, jen dolu z kopce. Když práce s takovým nářadím byla i pečlivě
vykonána, úroda byla skromná. Pěstovalo se zde jen žito ozimné a jarní, oves, málo ječmene, neb jarní pšenice.
Při sklizni obilí sekalo se kosou, zvanou hrabicí, kosa dlouhá 90 cm – 1 metr, připevněná na rovném kosišti. To jíž
se jevil pokrok. Pěstovalo se hodně hlávkové červené zelí, tuřín (dumlík), krmná řepa a řepa vodnice. Zelí po dobu
růstu se velmi pečlivě ošetřovalo, poněvadž bylo výnosné. Rolníci sázívali 120 – 150 kop sazenic tuřínu (dumlík),
se podával i k jídlu. Se zelnými hlávkami jezdili rolníci na prodej do Smržovky, Josefodolu, Wresentálu, Maxova,
Johanesbergu a i ještě dále, každý příjem byl vzácný.
Úhořilo se více, ale udržovala se pastva dobytka, co bylo velmi rozumné. Mlácené obilí se vykonávalo asi do roku
1880 zde jen cepy. Žito se také mrskalo o sud, to však bylo jen na polovic vymláceno, pak se domlácelo cepy.
Mělo to však velkou výhodu, mrskáním se zrno oddělilo jen z velkých stébel, bylo vyvinuté, zase pro příští osivo.
Mlácením cepy byla namáhaná práce 1 mandel žita (15 snopů) vyžadoval nejméně 6 tisíc ran cepem. Z jednoho
mandele žita žaté srpem se vymlátilo až 1 korec (65 kg), žaté kosou však jen 20-22 kg zrní. Mlýny asi do roku
1880, které mlely rolníkům a chalupníkům obilí byly v Loužnici u Františka Tomše na kopani, u Josefa Havla na
obci a Boučka. V Zásadě u Beldy v Zalamání u Urbance v Machlově a u Františka Hnídka v Bratříkově. Mlýny byly
starého typu složení o dvou mlecích kamenech zvané „Klapáčky“ s vyprašovacím pytlíkem na otřes. V těchto
mlýnech byly hrubé pece, menším rolníkům a chalupníkům mlynáři chléb pekli.
Větší rolníci měli velké pece doma. Výnos sklizně obilí býval 5 ti – 6 ti násobný. Ceny obilí a ostatních produktů
byly tyto:
Oves 100 kg ………………….….za 6 zlatých
Žito 100 kg……………………….za 6 ½ zlatých
Brambory 100 kg………………za 1.50 zlatých
Mléko dobré 1 l……………. ..za 8 krejcarů
Máslo 1 kg ………………….….za 90 krejcarů
Vejce 1 kus…………….………za 3 krejcary
Maso u řezníka 1 kg………..za 0.50 krejcarů
Foto: Kopań – pohled ze zamrzlého koupaliště, kde se bruslilo
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Ceny dobytka:
Vůl k tahu schopný 600 kg živé váhy 130 zlatých
Kráva 400 kg živé váhy 85 – 90 zlatých
Ceny obleků a prádla:
Oblek sváteční 10 – 11 zlatých
Košile pracovní 80 – 85 krejcarů
Košile bílá sváteční 1 zlatý
Po létech 1880 v nastalé sklářské výrobě, broušení kroužků a skleněných perlí na drátech, zanikly až na nepatrné
vyjimky mlýny klapačky přestavěly se na brusírny.
V sklářské konjuktuře dělníkům se vedlo dobře a rychle zapomínali na doby zlé, pro rolníky též se zlepšili poměry,
byli spokojenější, namáhali se docíliti větší úrody, nářadí a potřeby se zlepšovali.
Však ku získání větší úrodnosti půdy, bylo potřeba hnojení.
Hnoje chlévského nebylo dostatečně, proto dováželi si někteří rolníci hnůj z továren a měst.
Málo která obec však byla spojena silnicí s městem a po obyčejné cestě nebylo možné s povozy přejížděti, tuto
výhodu měli jenom někteří rolníci. V těchto dobách vyvstali nové buditele pro rozkvět zemědělství, byly to učitelé.
Pořádali veřejné přednášky, vynikal především učitel Mat. Jirout ze Smrčí. Svými přednáškami, které konal
v obcích v Zásadě, v Držkově a jinde, poukazoval na hnojení půdy chemickými prášky, propagoval založení
hospodářských družstev a podobně.
Z počátku s nedůvěrou hleděli naši rolníci na nový způsob hnojení, činili pokusy, když se osvědčily, nastal velký
postup zemědělství u nás.
Zde končí zápisky Kamila Hnídka z dob minulého století až do rozhraní XX. století.
Foto: pohled od Liškova statku na zvoničku a driketu
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VÝROBA BŘIDLY U NÁS V MINULÉM STOLETÍ

Již první kronikář Josef Novotný zmińuje se o výrobě břidly, krytiny střech v našem okolí, která byla velmi
rozšířena od počátku druhé poloviny 19.století, až do roku 1910, kdy výroba zcela zanikla vlivem rychlého rozvoje
sklářské výroby. Výroba břidly podléhala rychlým změnám, byla odkázána více na štěstí, když zmizela dobrá
vrstva, to znamená, břidla, která se snadno štípala na tenké desky. Tu podnikatel byl nucen riskovat, odkrývat
hlušinu tj.vrstvu skály, někdy až do značných hloubek až zase přišlo na vrstvy dobré.
Mnohé velké lomy přestaly existovat, když dobrá vrstva delší dobu se neobjevila. Všechny lomy byly povrchově
odkryté, hloubilo se stále kolmým směrem, velmi často spodní voda zatopila celý lom, pak byl založen tak zvaný
hover, který spádovým vlastním tahem čerpal vodu ze značných hloubek.
Kde nebyly tyto přírodní podmínky, byla výroba v lomu zastavena. Takto čerpat vodu bylo všeobecně používáno,
jiný způsob se snad ani neznal. Dnes vidíme, že lomy byly zakládány výhradně na strmých kopcích s velkým
přírodním spádem, dokumentují to celé hory odpadů. Polohy lomů usnadńovaly též odklízení odpadu, kterého
bylo vždy velké množství. Který lom měl dobré výrobní podmínky, byl vždy žádoucí pro dělníky lomaře, každý
chtěl býti tam zamestnán, zaručovalo mu to stálé zaměstnání i výši výdělku apd.
Jeden z takových dobrých lomů byl na bratříkovsku tzv. „Pirochu lom“. Vyrobena břidlice z tohoto lomu byla
vyhledávána v dalekém kraji, krásně zbarvená, zvaní modrák. Podnikavý majitel Bedřich Piroch zaměstnával
několik desítek lomařů. Zřídil vlastní kovárnu pro potřebu provozu lomu, vlastnil větší hospodářství, na kterém
v případě potřeby pracovali lomaři a jejich ženy.
Držel několik koní, hlavně pro rozvoz břidly, kterou dodával do dalekého kraje, hlavně němec. Ovšem, že též
zařídil dobře prosperujícíc hostinec. Na tehdejší dobu velký podnik. Štěstí mu přálo, hlavní základna lom, velmi
dobře prosperoval, břidla byla stále dobrá, pracovalo se po mnoho roků stále se ziskem, bez investic. První zařídil
čerpání vody na pohon benzinovým motorem, toho času byl to lom nejhlubší lom v celém okolí….

Foto: lomaři, těžba břidlice
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V největším rozmachu však nastaly určité změny ve
složení půdy, dobrá žíla břidly, která se neměnila po
několik let, ubíhala pod kolmou stěnu, kterou stále
sledovali lomaři, takže za krátký čas vysoká 70 metrů
kolmá stěna, byla podkopána. Pak přišla katastrofa.
Byla to náhoda? Shoda okolností? Mnohý tenkrát řekl:
„Zázrak v Pirochovým lomě“.
Pirochův lom je asi ½ km vzdálen od několika domků
na samotě, zvaný Štebrov, v krásném údolí rozšiřuje
se mezi protilehlými vysokými stráněmi bratříkovskými
a těpeřskými až k Alšovicím a Pěnčínu.
Středem údolí vine se potůček od severozápadu,
protíná bývalou hraniční stezku, vedoucí od Nábzí
k Bratříkovu, vlévá se do Žernovníku u Haratiny.
Že tudy vedla hraniční stezka snad to bylo v minulosti
příčinou proč tyto domky byly postaveny v tak
odlehlém místě.
Počet domků se nezvyšuje, spíše ubývá, když vymře
starý rod, žádný nový usedlík nepostaví nový dům.
V jednom z těchto domků od nepaměti žil rod Jiříčků.
Poslední potomek tohoto rodu, byl věhlasný muzikant,
známý v širokém okolí. Jiříček zemřel a na jeho pohřeb
se sešli hudebníci ze širokého okolí v počtu
nevídaném, 70 mužů. Předem se mlivilo ve vesnici
bratříkovské i v okolí o tak velké účasti hudebníků, což
bylo něco nevídaného.
Pohřbu se zúčastnilo několik set lidí, mnoho jich bylo
jen proto, aby slyšeli tak velkou kapelu hrát, po
stráních byli posluchači z jiných obcí. Byla to událost
vyjímečná, kterou mnoho lidí chtělo vidět a slyšet.
Tak i lomaři.
Když zazněla hudba, všichni lomaři, v počtu 30,
opustili lom, odešli na pokraj stráně, vzdálené asi 150
kroků, aby viděli a slyšeli tak nevýdanou událost.
Hlubokým údolím dozněla smuteční píseň a ještě ozvěnou vysokých strání vracely se poslední akordy hlubokých
tόnů, když za zády lomařů, ozval se hromový rachot, půda pod nohama se zachvěla, celý lom zahalen hustou
clonou prachu.
Lomaři v hrůze nemohli se ani pohnout, po rozptýlení prachu spatřili, že lom zmizel, vysoká kolmá stěna ve výši
70 metrů zavalila pracoviště v širokém okruhu. To byl smutný konec „Pirochova lomu“.
A také konec posledního lomu na Železnobrodsku. Výrobou břidly se pak ojediněle zabýval soukromně sem tam
z posledních mohykánů lomařů.
Po vymření posledního lomaře výroba břidly zanikla vůbec, až zase po 50 letech JZD v Jirkově, jako přidruženou
výrobu v několika lidech začínali vyrábět krytinu, která dnes jest velmi vyhledávaná. Zatím plní dodávky jenom
pro státní památkový úřad, pro potřebu hradů a zámků v naší republice. Před deseti lety byl vyslán družstvem
„Žula“ v Jenišovicích, Jaoslav Černý, do bratříkovských lomů, aby se pokusil z odpadové břidly něco vytvořit. Je to
velmi schopný člověk, iniciativní. Po různých technologických zkouškách v laboratoři s rozemletou břidlou na
moučku, chemickým zjištěna použivatelnost do barev, laků, do dehtových lepenek, do asfaltových potěrů ulic a
chodníků, sledují dále použiti ve skle a stavebních hmotách.
Upotřebení jest dalekosáhlé, ve vývoji přichází stále na další možnosti. Dnes výrobní provozovna má produkci
7.000 tun ročně, může však výrobu zmnohonásobit, materiálu jest na několik set let.
Tato výroba má velkou budoucnost, může býti jednou zase dobrodiním pro zdejší kraj, neboť nelze ji přemýstit do
jiného kraje nebo země, jako se může stát s výrobou skla, která nezadržitelně se rozšiřuje po celém světě.
Výrobu z břidly pro různé účely má náš kraj zajištěn do daleké budoucnosti.
Tímto skončen zápis za rok 1966 Zapsal : R. Smetana
Foto: mapa Štebrova, lomaři
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1967
ZAMYŠLENÍ NAD NAŠÍ DOBOU

Osudy Evropy jejího uspořádání mírového soužití dvou společenských
soustav, které zde existují, staly se předmětem úvah mnoha politických
komentátorů celého světa.
Snad každý občan někdy přemýšlí o svém vlastním životě, své vlasti o její
historii o úspěších i nedostatcích dnešní doby. Osobní život nelze oddělit
od života své vlasti, své země.
Na slavnou tradici minulosti naši vlasti můžeme vždy býti hrdi. Ve
světovém pojmu mocí naší vyspělou kulturou jsme byly v předních řadách,
z našeho národa vycházeli lidé které měl v úctě celý svět.
Pak přišla pohroma 300 let v držení Rakousko – Uherskem, po osvobození
rozpadnutím Rakouska samostatni, jako malý stát, hledali jsme záštitu u
světových států západních, výsledkem byl Mnichov.
Nyní jsme ve svazku socialistických států varšavské smlouvy za vedení
dnes velkého Ruska. Jak naše národní budoucnost se bude vyvíjet to
ukáže zase jenom budoucnost. Věříme, že již nikdy nepříjde Mnichov. To
utrpení za německé okupace, kdy celý národ český svržen do nejhlubšího
utrpení, jak duševního tak fyzického. Poslední naše generace jež může se
dočíst co bylo před ¼ stoletím. My pamětníci vratně si zpět pár
listů našeho života a v tiché vzpomínce jenom malý úsek si
připomeneme z utrpení našeho národa „Lidice“.
V letošním roce 1967 uplynulo čtvrt století najhrůznějšího aktu
lidické tragédie, která zůstává stále pro celý svět aktuální. Zde
zastřelili němečtí fašisté 10.června 192 mužů a 7 žen, 190 žen
poslali do koncentračních táborů, kde jich 53 zahynulo a odvlekli
95 dětí z nichž se vrátilo jen 17. Ve dnech 9 -11 června letošního
roku odbývala se v Lidicích velká manifestace, kde byly delegace a
významné osoby z 30 zemí celého světa.
Lidice 1942. To jméno se stalo symbolem pro celý svět. Poutním
místem dějin našeho národa. To co učinili v Lidicích, provedli
nacisté neméně barbarským způsobem ve stovkách obcí v Polsku,
Jugoslávii, v Bělorusku na Ukrajině atd.
Co však navíc šokovalo svět, byla skutečnost, že zkázu Lidic
Hitlerem stát vybubnoval veřejně, dokonce s jistotou arogantní
pýchou jako něco, nač má nárok, co tedy je podle práva.
V prvním výročí této tragédie u prostého pomníčku postaveného
příslušníky gardové jednotky plukovníka Pankova, se sešlo na sto
tisíc občanů snad z celé republiky. Ani jediný nemohl dojetím
promluvit, když přijel autobus, který vezl domů Lidické ženy, které
přežily koncentrační tábor. Ještě netušily jaký pohled je čeká.
Zaslechly sice něco v koncentráku, nikdo však po celou tu dobu
neměl odvahu jim říct pravdu. Až na místě. A jejich pláč promluvil
do svědomí celého světa. Nastalo zoufalé hledání dětí.
Do Německa se rozjíždějí desítky pátrajících skupin. Kolikrát šly za falešnou stopou, vždyť v rozvráceném
poválečném Německu se nacházely tisíce dětí, odvleklých v útlém věku ze všech koutů Evropy. Když přivezli
patnácté dítě, byla to Mařenka Haufová, učesaná dle německého vzoru, navlečená do německé halenky, zamlklá,
plachá. Takových výjevů bylo víc. Vzpomínku na lidickou tragedii uzavřeme několika poznámkami ze závěrečného
aktu, z přelíčení, s těmi kteří je měli přímo na svědomí….
Foto: poštovní známka a denní tisk z roku 1967
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Bylo to na počátku dubna 1946,
kdy do porotní síně v Praze na
Pankráci bylo přivedeno šestnáct
zločinců. Jména neuvádím, jsou
všechny zapsány v soudních
spisech. Co říkali o Lidicích?
Zapírali. Snažili se svalovat vinu
jeden na druhého. Nižší na
vyššího. Nezrcadlí se právě v této
obhajobě zrůdnost nacismu?
Nehájí se podobně všichni
souzení váleční zločinci? Důkazy
a svědkové rozmělnili jejich
obhajobu. V této společnosti
vrahů dominoval též zástupce
domácích zrádců. Továrník Pála
ze Slaného, byl sice souzen
zvlášť, stál však u začátku
smutného příběhu, na jehož
konci byla tragédie Lidice.
Zatahujeme oponu za těmito
zločinci. Pokud jejich jména

budou v paměti a nebudou zapomenuta, budou proklínána na věky.
A Lidice, které před 25 léty chtěli zničit, žijí.
Žijí novým životem nedaleko staré obce, uprostřed rozkvetlých záhonů růží z celého světa. Půda Lidic je prosáklá
krví nevinných mužů i proudy horkých slz nevinných žen a dětí.
Z tak zrosené země ať vzrůstají jen květy a ať všední život nerozpoutává se svými stíny a nevkusy na místech,
které lze světiti jen pietními vzpomínkami.
Ani hrob oběti nebyl otevírán, pokoj dán pozůstatkům padlých, leží v rodné půdě, v české zemi, kterou zpěvem
národní hymny oslavovala jejich ústa. Na místě staré obce dle plánu architekta uměle vytvořena přírodní
rezervace, jakýsi posvátný háj a bylo stavěno co nejméně.
Jen v blízkosti hrobů, důstaojný pomník a jména všech mužů, kteří tu byli povražděni. Na jiném památníku jména
všech žen, které zemřely v koncentračních táborech a jména všech dětí z Lidic, jež krutý osud vložil do spárů
gestapáků a esesmanů.
Úmyslně popisuji tragédii našich Lidic obšírněji poněvadž v součastné době, kdy svět je zmítán událostmi, které
dovedeny až do svého strašného konce, by mohly otřást celou lidskou civilizací. Nežijeme v lehké a snadné éře a
naše století, které za nedlouho vstoupí do své poslední třetiny, se vyznačuje tolika dramatickými událostmi, kolik
se jich neudálo v žádné jiné epoše před tím. Dvě světové války a mezi nimi nástup fašistického moru, pak
mnohaletá studená válka, která každým okamžikem hrozila vypuknout ve válku horkou a nyní stále trvající období
nejistot, co bude zítra, jaká bouře, jaký uragán, rozpoutaný ne přírodou, ale lidmi zachvátí svět.
Kdybychom posuzovali náš život a naše perspektivy jen z těchto hledisek, museli bychom propadnout nejhlubšímu
pesimismu, fatalisticky se smířit s tím, že lidstvu není pomoci, že se vždy znovu a znovu střemhlav řítí do stále
strašnější zkázy.
V dějinách se nejednou prosadilo právo hrubé síly a moci. A bohužel, ani dnes tomu není často jinak. Proti těm,
kdo toto právo považují za právo jediné a rozhodující, nezbývá než opět postavit násilí a moc.
Přesto však všechna naděje nás lidí spočívá v tom, že postupně odrosteme tomuto zvířecímu pojetí a nastolíme
společnost, kde by se člověkovy kvality prosazovaly ve vyšší formě soutěžení, která předpokládá solidaritu a
spolupráci.
Foto: Lidické ženy a děti v roce 1946 na místě vypálených Lidic
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…Nenávidím vojáctví. Jestliže někdo může s potěšením pochodovat při muzice a v šiku už jim opovrhují, ten
dostal svůj velký mozek jen omylem, protože by mu stačila dokonale jen mícha. Tuto starou civilizaci bycho měli
co nejdříve odstranit…..
To jsou názory jednoho z největších myslitelů a genia lidstva, který žil v našem století Alberta Einšteina.
V jeho osobě se zrcadlí hluboké a tragické rozopry celého našeho století. Nakonec on sám, velikosti svého jména,
musel zapůsobit jako hybná páka k zahájení usilovné práce atomových vědců, směřující k výrobě jaderné zbraně
a končící strašlivými výbuchy v Hirošimě a Nagasaky. Jaké je vlastně to naše století?
Je veliké revolučními objevy nebo je temné a krvavé jejich zneužití? Patří jaderným vědcům dík a sláva za jejich
objevy, nebo kletba za strašlivou zbrań, kterou dali lidem do rukou? Žijeme v epoše strašných tragédií provází nás
v posledních létech přízrak úděsné termonukleární apokalypsy, ale žijeme i ve století vesmírného pokroku, v němž
se projevují převratné změny sil různých národů.
Dávno jíž není neotřesitelnou pevnosti americký světadíl, jehož latinskoamerickou části otřásají stále silnější
výbuchy lidového odporu.
Ani v Africe, která ještě zdaleka nestojí na pevných nohou a která má léta dozrávání před sebou, nebude jíž nikdy
nastoupena cesta zpět do područí kolonismu. A kontinent, který jest našim domovem?
Naše stará Evropa, která je neodmyslitelné od budoucnosti celého světa. I tady došlo k výrazným změnám.
Mezi Baltem a Středozemím vznikly nové socialistické státy. Poměe sil se v posledních létech neustále mění. A
nikoliv ve prospěch stále jedné země. Připomeńme si, že přes všechny mraky, které se ukazovaly a ukazují na
politickém nebi, v úsilí evropských národu o upevnění mírového soužití a to i přes hrozbu obnovujícího se
německého militarismu se úspěšně rozvíjí brzy ponese své ovoce. Abychom se však skutečně optimisticky mohli
dívat na vývoj událostí, k tomu je třeba nejen vítat pouhé náznaky ke zmírnění mezinárodního napětí. O to je
třeba i aktivně usilovat, mít důvěru ve vlastní síly, jímž – jak historicky vývoj ukazuje – přes všechny překážky
patří budoucnost.
Foto: Loužnice 1967 Závod Míru
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ČINNOST KULTURNÍ A OSVĚTOVÁ
Leden:
26.1. Požárnický ples
22.1. Výroční a slavnostní schůze svého obvodu, po schůzi taneční veselice. Pořádali myslivci.
Únor:
20.2. Sokolský ples
26.2 Oslava vítězného února, pořádaly všechny složky NF.
Březen:
4.3. Výbor žen pořádal svůj tradiční haluškový ples
Duben:
30.4. Sokolský ples
Červenec:

8.7. Pou´tová zábava
(Osvětová beseda)
Září:
20.9. Ples, pořádali
včelaři
Říjen:
10.10. přednáška
s filmem pořádal OB
Listopad:
13.11. Posvícenská
zábava pořádal OB
24.11. Přednáška
plukobníka Žitného na
téma „Historie
Československého
sboru v SSSR a bitva u
Dukly.“

Foto: Měšťanská škola v Zásadě – absoloventi, rok 1967 - 1968
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ČINNOST SVAZU ŽEN

Členky se scházely téměř pravidelně na schůzích. V uplynulém roce nebyly v rámci obce podnikány žádné větší
akce. Úkolem svazu bylo zajištění služeb v kuchyni při všech akcích, které pořádaly místní složky.
Rovněž přátelský večer, pořádaný okresním svazem včelařů v místním kulturním domě, vyzněl k úplné
spokojenosti.
Vlastní činnost Svazu žen, po mnoho roků, již tradiční, zahájily slavnostní schůzi MDŽ.
Pozváni byli rodinný příslušníci a členové MNV. Při této příležitosti navštívily přestárlé ženy s malou pozorností a
blahopřáním.
V březnu uspořádaly Haluškový ples, z jehož výtěžku kryli všechny akce vlastní a Sboru pro občanské záležitosti.
V dubnu byl za pomoci ostatních občanů proveden generální úklid obce, včetně návsi a hlavní silnice (při trase
E14). Rovněž na hřbitově se uklízelo.
Prvního máje se členky zúčastnily v Železném Brodě.
Koncem června podnikly výlet autobusem. Trasa Doksy, Ploskovice, Terezín, Mělník, Kokořín, Ml. Boleslav.
Pozváni byli i rodinný příslušníci a členové MNV a občané,
kteří nám při různých akcích, pořádaných Svazem,
pomáhají.
Sušení sena na státním statku se zúčastnily členky nebo
jejich rodinní příslušníci.
1.října se uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených
občánků v obci.
Byli celkem čtyři. Jako upomínku na tuto příležitost jim
Svaz žen věnoval vkladní knížku s počátečním vkladem
50,- Kč.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Členky Sboru pro občanské záležitosti v obci jsou jednak
členové národního výboru a jednak členky Čs. Svazu žen.
Proto sbor nesvolává samostatné schůze ani porady, úkoly
se řeší průběžně na schůzích ČSŽ nebo MNV.
Během roku bylo ve všech případech zjištěno rozloučení se
zesnulými na pohřbech nebo kremačních obřadech.
U příležitosti MDŽ navštívily členky přestárlé občanky
s gratulací a malým dárkem. V měsíci červnu byl
uspořádán jednodenní autokarový zájezd společný se ČSŽ,
který popsán ve zprávě Svazu žen.
1.října se konalo slavnostní vítání nově narozených
občánků společně se členy Svazu žen.
Finanční úhradu pro všechny akce poskytuje Čs. svaz žen.

Foto: úklid silnice
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SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A BYTOVÁ KOMISE
Komise se scházela pravidelně měsíčně za přítomnosti všech členů. Pracovala podle pololetních plánů.
Pravidelně bylo
sledování
zásobování
v obci,
zejména
zeleninou a
ovocem.
Pojízdná
prodejna masa
je zpravidla
také dobře
zásobena.
Hygienická
kontrola
v pohostinci
zaznamenala
řadu
nedostatků.
Hlavně vadnou
elektro –
instalaci a naprosto nevyhovující hygienické
zařízení.
V prodejně potravin jsou nevhodné
skladovací prostory, které budou odstraněny
přemístěním prodejny.
Komise žádala o zvýšení částky na
doplňkovou péči ze 3 na 4.000,- Kč ročně.
ONV žádost zamítl. V devíti případech byly
zvýšeny nízké důchody podle vládního
usnesení – v celkové částce 925,- Kč.
Rovněž jedna žádost o bezmocnost byla
vyřízena kladně. Místním rozhlasem byla
vyhlášena možnost koupě domku čp. 96.
V obci nikdo nejevil zájem, proto majitelka
paní Zívrová prodala dům manželům
Nechanickým.
V domě čp. 102 (Tomovna) byl uvolněný byt
přidělen manželům Halamovým.
Během roku bylo dvěma místním důchodcům
poskytnuto lázeňské léčení, rovněž na příští
rok doporučila komise dvě žádosti.
Sběr odpadových surovin nebyl v letošním
roce uspokojivý, i když se sběrový referent
do sběrny pravidelně dostavoval.
Členové komise se zúčastnili brigády při
úklidu obce, senoseči na státném statku a
všech akcí, pořádaných v obci.
Foto: čp. 102 – „Tomovna“, Hostinec

152

ZEMĚDĚLSTVÍ V OBCI

Sklizeno bylo: 600q sena, uskladněno
v dokrmě v Loužnici, 300q sena
odvezeno do Vlastiboře na uskladnění.
220q obilní směsi pro přípravu krmiv z 8
ha jetele odvezeno na krmení a siláž do
Vlastiboře.
Senoseč byla zvládnuta, až na některé
špatnější a nepřístupné pozemky. Státní
statek vykoupil od drobných držitelů
pozemků pouze 44q sena, ostatní asi
120q vykoupiy okolní JZD.
Sklizeń lnu a žně byly provedeny za
pomoci skupinou důchodců z Jílového.
Ještě nikdy nebyly žně zvládnuty tak
brzy jako letos, pokos dvěma kombajny
za pouhé dva dny, sklizeń slámy
s odvozem a uskladněním též za dva dny
ze 22 ha.
Dne 2 února v dokrmě dobytka v Loužnici
stala se katastrofa, bylo usmrceno 12
býků ve váze 5 – 6q v ceně 86.000 Kč.
Katastrofa se stala vinou zkratu
elektrického proudu na pouličním vedení.
Během roku 20 býků, kteří přežili
katastrofu dokrmeno a dodáno na jatky
ve váze 5 – 6q ve třídě A. Pak byl stav
doplněn a to 21 jaloviček a 26 býčků o
váze 1 – 2q.
V soukromém sektoru jíž ani nepřichází
v úvahu nějaké dodávky pro naše
celostátní hospodářství, jsou to již jenom
prvky dob minulých.
VÝSTAVBA
Zřízeno MNV výbojkové veřejné osvětlení
18 světelnými body. Investice v částce
43.000,- Kč.
Pokračovala přestavba místnosti bývalé
školy k přemýstění prodejny potravin a
pošty.

Foto: sklizeń sena, veřejné osvětlení
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ÚMRTÍ 1967
13.6. zemřela nejstarší občanka naší obce, Františka Šourková, ve věku 102 let.
Dále zemřeli: Otakar kramář, ve stáří 65 let, Božena Farská ve stáří 56 let a Jisef Pešata, důchodce, ve stáří 70
let.
JEDNOTKA ČSPO 1967
Akrtivní činnost v tomto roce byla uspokojující. Hlavní pracovní plán předepsaný OV ČSPO splněn na 100%.
Závazek na počest 50 výročí VŘSR a 22 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádaou, že splní všechny
úkoly, které vyplývají z plánů hlavních úkolů na rok 1967 splněn na 100% a některé úkoly vysoko překročily.
Praktické a teoretické cvičení prováděno pravidelně podle plánu.
Proti požární prevenci věnována pravidelně zvláštní pozornost. Prohlídky provedeny ve všech obytných domech a
provozovnách. Každá závada hlášena po upozornění majitelé bezpečnostní komisi při MNV.
Schůzí konalo se 8 výborových a 2 členské celkem 10, účast na schůzích 85%.
Na údržbě výzbroje a výstroje, též údržbě vodních zdrojů a zbrojnice odpracováno celkem 175 hodin. Při požární
prověrce o stavu požární techniky konané 27.7 1967 pracovníky OIPO a zástupců OV ČSPO, též zástupci MNV,
neshledány žádné závady a nebyly žádné připomínky.
Při sněhové kalamitě v zimním období byly konány OIPO předem nehlášené inspekce, naší jednotě bylo uděleno
zvláštní uznání za vzorovou údržbu požární pohotovosti.
O tuto údržbu se především zasloužil materielní referent s. Hlůže Antonín.

Rozbor požárnosti za rok 1967 v našem okrese Jablonec nad Nisou.
Vzniklo celkem 75 požárů se škodou 636.980,- Kč.
Při těchto požárech přišel o život jeden muž – zraněno bylo 7 osob, z toho 4 muži a 2 ženy a jeden požárník.
Následkem popálení z těchto 7 osob zraněných jeden muž a jedna žena zemřeli. V porovnání s rokem 1966 se
počet požárů snížil o 12 případů, ale škoda je vyšší o 378.534,- Kč.
Včasnými a dobře provedenými zásahy požárních jednotek byly uchráněny hodnoty ve výši 7.652,- Kč.
Foto: Požární jednotka Loužnice
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Postižen majetek takto:
národní 52 případů,
soukromý 23, celkem 75
požárů. Přesto, že na
úseku požární ochrany bylo
dosaženo některých
nesporně pozitivních
výsledků nemůžeme být se
současným stavem požární
ochrany v ČSSR plně
spokojeni. Vždyť za období
od 1.ledna do konce září
1967 vzniklo na území naší
republiky 5.983 požárů
představující škodu 174
milionů Kč o 49% větší než
v roce minulém. Při tom
bylo usmrceno 99 a
zraněno 507 osob.
Uvedeným stavem se
zabývala vláda a přijala
usnesení ke zlepšení
požární ochrany, zejména
na závodech.
Při realizaci tohoto
usnesení klade vláda
velikou váhu na posílení
preventivních prohlídek,
prováděny samotnými orgány požární ochrany ČSPO i na zkvalitnění preventivních kontrol a dohlídek státních
orgánů požární ochrany.
Nový zákon o MV rozšiřuje a zvyšuje působnost a odpovědnost NV za stav požární ochrany v jejich obvodech a
svěřuje jim v plné míře správní působnost v oboru požární ochrany.
V souvislosti s tím vyniká i význam a úloha Československého svazu požární ochrany. Náročné úkoly, které bude
nutno v nadcházejících letech, si vyžádá mnoho úsilí a obětavé práce. Půjde především o následující úkoly:
provést opatření vyplývající z nového zákona o požární ochraně, zabezpečit důsledné plnění usnesení vlády
z 26.června 1967 ke zprávě o příčinách požárů a o důsledcích, které byly na základě zjištěných skutečností
vyvozeny.
Důsledně zjiš´tovat příčiny požárů a usilovat, aby se vyvozovaly důsledky vůči těm, kteří z nedbalosti nebo
hrubým porušováním protipožárním předpisu způsobili, nebo mohli způsobit požár.
V poslední době byla přijata celá řada opatření k posílení požární ochrany, ale i sebezlepšení směrnice a opatření
situaci nevyřeší.
Úspěšné zabezpečení úkolu na úseku požární ochrany může býti docíleno jen činorodou prací všech pracovníků
požární ochrany.
Foto: Požární jednotka Loužnice v akci při hašení domu „U ROKOLŮ“, dům se měl bourat a tak byl cvičně zapálen
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LIDOVÁ KNIHOVNA
Naše knihovnictví prošlo za
uplynulých dvacet let údobím
podstatného rozvoje ve všech
složkách. Knihovny svoji práci
zdokonalily, rozšířily i
zkvalitněly. Změnil se podstatně
obsah práce knihoven, knihovny
se z největší míry staly
z dřívějších více méně pasivních
institucí činiteli aktivními, tak
jak to vyžaduje dnešní
charakter skladby naši
společnosti, její roztoucí úkoly.
Naše knihovny všech typů se
takto kvantitavního a kvalitního
vývoje aktivně zúčastňují.
Knihovníci se snaží, aby
zlepšovali vzhled služby, celou
činnost knihoven, to ale
všechno nestačí, pakli určitá
část veřejnosti chová se ke
knihovně pasivně.
Pravda je, že v minulých létech
naše knihovnictví poškozovaly
prvky dokmatismu a kultu
osobnosti, ta doby jsou však jíž
za námi.
Zamyslíme –li se pozorovaně
nad místem a smylem kultury v životě jrdnotlivce i celé společnosti zjistíme, že kultura jako historicky se vyvíjející
proces je utvářena v podstatě několika fázemi. První fázi zaklední je poznávací činnost, vytváření kulturních
hodnot a jejich existence, druhou fází je proces osvojování hodnot člověkem i celou společnost a knečně třetí fázi
tvoří proces cílevědomého využívání kulturních hodnot k rozvoji celé společnosti.
Charakteristika pojme kultury, umožńuje pochopit funkci především v oblasti knihovnické.
Sledují –li vývoj lidových knihoven v malých vesnicích v našem okrese, jsem velmi překvapen, jak vedoucí v obcí
projevují velký zájem o rozkvět své knihovny.
Často přes tísnivé finanční potíže, věnují se rozšíření knihovního fondu značně vysoké částky a i jinak všestraně
podporují svoji knihovnu, to je důkaz, že snaží se dáti svým občanům a mládeži větší rozhled, vzdělávání, zábavu
atd. Dobrá kniha zůstává rádcem učitelem a vždy dobrým přítelem. V naší obci loužnické poslední dobou se
zlepšily vztahy vedoucích činitelů.
V přední řadě dík MNV, které značně přispěl finančně pro zvýšení knihovního fondu, tím projevuje opravdový
zájem o vzestup kultury pro své občany.
Osvětová a kulturní komise má projevovat prvořadý zájem o vzestup kultury našich spoluobčanů prostřednictvím
knihovny, bohužel však těžce zápasí s finančními prostředky, v prvé řadě, pro nákladnou údržbu kulturního domu.
Nesmíme však zapomenout, že knihovna jest zařízením účelovým v oblasti kultury, vědy a osvěty, jsou
institucemi, které především jsou určeny čtenářům, jim poskytují své služby, jim přibližují metodami na úseku
práce, vědění a poznání podstaty pravého života.
Knihovní fond naši lidové knihovny činí 1.603 svazků, výpujček bylo na 900, průměr na jednoho občana je 3
knihy.
S knihovní bilancí můžeme být spokojeni a přejí si, by tendence byla stále stoupající.
Foto: autobusová zastávka v Loužnici - „Dolení zastávka“
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ZÁVOD MÍRU
24.5.1967 projížděl naši obcí závod míru
Varšava – Praha.
Na kolech účastníci všude byli srdečně vítáni,
zvláště v naší obci.
Zásluhou některých občanů, silnice byla
lemována praporky, hudba kapelníka
Motejlka ze Zásady hrála ve středu obce. Na
výzdobu v naší obci byl efektní pohled, což
také bylo oceněno krajským pořadatelstvím
darem 5.000m- Kč MNV.

Foto: Závod míru v Loužnici
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA

30.10.1967 skončila světová výstava Expo 67 v Montrealu v Kanadě.
Zde vystavovalo 61 států své výrobky ve svém pavilonu. Výstavou prošlo 50 milionů návštěvníků. Generální
komisař Čs.pavilonu v Montrealu
M.Galuška poskytl v poslední den
výstavy zpravodajům ČTK
interwiev, ve kterém označil Expo
67 za nepochybně největší a
nejúspěšnější ze všech
dosavadních světových výstav.
K našemu úspěchu řekl, že
odborníci dokonce tvrdí, že se
Československo dostalo
v Montrealu ještě výše než
v Bruselu. Na Expo 67 se
neudělovaly oficiální ceny.
Kritériem úspěchu nebo
neúspěchu je návštěvnost, zájem
a reakce publika, komentáře a
názory tiskových orgánů. Jestliže
vycházíme z těchto ukazatelů, pak
je možno bez přehánění
konstatovat, že byl
československý pavilon
nejúspěšnější ze všech pavilonů.
Této výstavy se pracovně zúčastnil také náš občan Dr. Miroslav Hrubý, který potvrzuje s obdivem vysokou úroveň
našeho pavilonu.
Světová výstava 1967
Logo výstavy tvoří propojené lidské
postavy, dá se v něm přečíst i M
jako zkratka Montrealu
Světová výstava 1967 (také Expo
1967 podle oficiálního názvu 1967
International and Universal Exposition)
se konala v Montréalu od 21. dubna do 17. října pod
heslem „Člověk a jeho svět“. S více než padesáti miliony
návštěvníků je dosud nejúspěšnější světovou výstavou v
historii. Kanaďané ji uspořádali poté, co stáhla svoji
kandidaturu Moskva, a byla součástí oslav stého výročí
sjednocení Kanady. Generálním komisařem výstavy byl
Pierre Dupuy, bývalý velvyslanec ve Francii. Areál výstaviště byl vybudován na ostrovech Ile Notre Dame a Ile
Sainte Hélène, kde vyrostl také futuristický obytný komplex Habitat 67. Na výstavě se prezentovalo 62 zemí,
kromě toho byly otevřeny také nadnárodní pavilony věnované tématům jako zemědělství nebo kosmický výzkum.
Součástí výstavy byl také velký hudební festival.
Aféru způsobila návštěva Charlese de Gaulla, při níž podpořil právo Québecu na nezávislost.
Československý pavilon, který navrhl Miroslav Řepa, byl pátý nejnavštěvovanější. Úspěch měl Třebechovický
betlém, oltář Mistra Pavla z Levoče, kolekce českého skla, ale také nové vynálezy, jako interaktivní filmové
představení Kinoautomat, které moderoval Miroslav Horníček, nebo tapisérie vytvořené technikou art protis.

https://www.youtube.com/watch?v=eg7vkQertkk
http://www.dailymotion.com/video/x26671w_ceskoslovensky-pavilon-expo-1967_news
Foto: JUDr. Miroslav Hrubý na Expo 67 v Montrealu
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NÁVŠTĚVA MINULOSTI

V neděli 11.června 1967 konal se v Železném Brodě strodávný jarmark.
Od roku 1965 koná se tento jarmark každý rok, účast celého okolí jest
obdivuhodná, tisíce lidí přišlo, celé kolony dopravních prostředků.
Pro normální průjezd městem byla doprava velmi ztížená, pořádek a
dozor obstarávali policajti v dřívějších krojích.
Hlavním dějištěm jarmarku byl malý rynk. Zlatý hřeb železnobrodského
jarmarku byl stanoven na nedělní dopoledne v 9 hodin, kdy slavnostní
krojovaný průvod se zastavil před radnicí, aby všichni byli svědky
předání práva městského po dobu trvání jarmarku do vlády purkmistra.
Po té tajemník MNV společně s purkmistrem za doprovodu policajta a
celého průvodu se odebrali na malý rynk.
Vedle velkého
množství
stánků
nabízejících
nejrůznější
zboží,
nechyběli
końské buřty,
panenská
perníková srdce, flašinetáři, housličkáři a šatlava. Bez
povšimnutí nezůstal ani orchestrion z roku 1836.
Aby názvy obchodů nerušily dobový ráz, byly vyvěšeny
firmy dávno zrušené jako: Václav Selér, modní krejčí
pro pány, Jan Knop, mistr pekařský, Čeněk Kašťák,
krupařství, hostinec „U černého orla“, Rychta Brodská
apd.
Odpoledne pak na přírodním divadle předvedli členové
Realistického divadla z Prahy představení o umučení a
slavném vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, která byla napsána v tomto kraji před 200 lety.
Tento starodávný jarmark měl svoji tradici, pro celé okolí
železnobrodska, těch našich malých podhorských vesnic, zde byl
hlavním centrem nákupu, lidé kupovali potřeby pro domácnost,
mnohdy pochybné ceny tak zvané jarmareční zboží, zde se prodalo
vše, dobré i špatné zboží, hlavně, že byla zde láce (tehdejší výraz) při
tom se nechalo smlouvat až do krve.
Spokojenost pak byla oboustranná, obchodníci měli ceny již
nadsazené se slevou již předem, počítáno, inu to přinášel jarmark.
Často vesničtí lidé chodili na jarmark pro nepatrné věci, nebylo
peněz, zato ale na jarmarku bylo také něco vidět, různé atrakce,
zyklosti apd.
Mnohý vesničan, který žil všedním životem střídmě avšak v jarmarku
klopýtal domů s těžkou hlavou za doprovodu své manželky, která
schovívavě mlčela, vždyť byl vyjímečný den – jarmark. A co mládež,
co tu dárků pro zamilované perníkových srdcí apd. Ty
nezapomenutelné cesty domů za tmy, co lásky a slibů bylo
pronešeno, mnohé seznámení na jarmarce vedlo až k pltáři. Jarmark
byl událostí, vždy se říkávalo bylo to před nebo po jarmarku.
Video z Jarmarku 1965 od pana Hromase ze Železného Brodu
https://www.youtube.com/watch?v=iJq60wXeQCw
Foto: Jarmark Železný Brod
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ NAŠEHO KRAJE

Výtvarné umění českého a slovenského lidu sahá svým původem do předhistorických dob. Zároveň s rozdílnou
společnosti na třídy vládnoucí a ovládané stávalo se majetkem poddanských vrstev národa, v jejíž rukou si po
staletí uchovávalo svůj osobitý, od slohového umění značně osobitý ráz.
Čím více k východu, tím méně zůstávalo závislé na slohovém umění.
V karpatských krajinách Valašska a Slovenska jsou oblasti, kde až hluboko do 19
století udržovaly některé pravěké prvky tvarové i dekorativní.
V českých krajích byla situace odlišná.
Těsnější styk lidových vrstev s centry městské, panské a církevní kultury
způsobily, že do lidového umění a lidovou architekturu zapůsobily hluboce
zejména vlivy slohu renesančního, barokního a empirového. Ty se za panskou
kulturou schovávaly až do poloviny minulého století.
Vzlášť jasné jsou tyto slohové vlivy patrné na lidovém umění severních Čech.
Pohraniční kraj, to je náš kraj, vynikající už od konce středověku živým
průmyslem a čilými obchodními styky s cizinou, kraj, v němž od 13.století žily
vedle sebe dvě národnosti, byl přímo stvořen pro vznik neobyčejně zajímavého,
osobitého a rozmanitého lidového umění.
V dobách, kdy doševní život lidových vrstev byl ovlivněn pověrečnými a
náboženskými představami, kdy církve měli lidovou výchovu ve svých rukou,
hrála náboženská a pověrečná tématika velkou úlohu i v lidovém umění. Když
však duchovní moc církve počala ustupovat novým ideologickým proudům,
vyprchával z lidového umění postupně i jeho silný náboženský ráz, na její místo
nastupovaly kvality už čistě umělecké a lidské. Lid si ze slohového umění vybíral jen to, co odpovídalo jeho
způsobu života a tradičnímu vkusu.
Jestliže v nejtarších dobách vznikalo lidové umění zároveň s domácí výrobou předmětu denní potřeby, zde si
uvědomujeme, že hlavním znakem českého lidového umění není vždy to, že vyšlo z rukou lidu, ale že bylo pro
lidové vrstvy zhotovováno a jejím potřebám i vkusu přizpůsobováno.
V Podkrkonoší pracovali například truhláři, kteří dodávali jiný – slohově
modernější nábytek do rodin maloměstských a jiný lidovější a stromodnější – do
rodin venkovských.
Takřka každá lepší truhlářská dílna takto vytvářela si svůj typ, jehož forma i dekor
byly na jedné straně ovlivněny krajovým vkusem a pak schopnosti a zkušenosti
mistra.
K nejhonosnějším nábytkům u nás náležely malované, často modrobílé
mravorované truhly a skříně. Krásné tyto výrobky vycházely z dílen soustředěných
v Pasekách nad Jizerou a v Rokytnici.
Pro naše české umělce lidové je příznačné, že rádi odbočovali z řemeslného oboru
jemuž se vyučili k blízkému, teprve projevili lidovými umělci v pravém slova
smyslu.
Tak na příklad truhláři se s oblibou věnovali řezbářství a výrobě lidových plastik,
kameníci se rádi uchylovali k sochařství apd. Klasickým příkladem takového
všeumělce byl známý žernovský kameník a sochař Jan Zeman.
Tento osobitý lidový umělec, pocházející z Příkrého u Semil, byl původně
truhlářem. Zručný kreslíř a obratný malíř zdobil truhly a skříně bohatým
rostlinným a figurálním dekorem. Motivy později užil na podstavcích soch, křížů a
hřbitovních náhrobků, které on i jeho syn Josef tesali pro venkovské zákazníky
z nejširšího okolí Rovenska, Lomnice, Semil, Turnova a Železného Brodu. Soupis
jeho prací je úctyhodný, jsou mezi nimi díla vynikajícícho uměleckého vkusu.
Z jeho rukou vyšly kamenné kříže, podstavce železných křížů, sochy a boží muka
na návsích i polích, hřitovní náhrobky. Mnohé z jeho prací jsou signovány
půvabným švabachem, vždy s plnám jménem a lokalitou: Pracoval Jan Zeman ze
Žernova. Mnoho jich není signováno. Po jeho smrti pokračoval v jeho šlépějích
syn Josef, který se usadil v Tatobitech, avšak jeho práce nemají takovou úroveń.
Foto: Malovaná skříň s typickým mramorovaným pozadím a dekorem kytic ve vázách a rozích hojnosti, datovaná
1831, kříž nad Plakánkem Jan Zeman
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…někteří umělci svoji práci s oblibou signovali a
datovali.
Lid znal své umělce a byl na ně hrdý. Tesaři psali
svá jména na poklopy pod skosenými střížkami
lomenic tak zvané kabřinci nebo kuklami.
Kameníci podepisovali podstavce soch.
Nejlepší mistr tesařský byl po roce 1800 Jan Šída
z Jesenného, Jiřík Fendrych a Josef stránský
z Nové vsi u Lomnice, Jan Chalupecký z Bozkova,
Václav Bartoš z trávniček a jiní. Jako skvělí
kameníci a sochaři vynikli hlavně Sulíkové
z Koš´tálova a Zemanové ze Žernova a z Tatobit.
Pravé skvosty tesařského a kamenického umění,
kde převládala technika roubení, na prvním
místě v Podkrkonoší kolem Vysokého, Jilemnice,
Nové Paky, pak po celém Českém ráji s Železnobrodskem, Turnovskem, Lomnickem a
Soboteckem. Tváří roubeného domu je štít. Štít je nejcitlivějším určovatelem jeho krajového typu. Na něm se
projeví stavba krovů i tvaru střechy, stejně jako umělecký vkus, zvláš´t bohaté je v tomto směru Vysocko,
Železnobrodsko, Lomnicko a Sobotecko. Výtvarná fantazie severočeských tesařů byla nevyčerpatelná. Ejich
lomenice, pavlače, podpěrné sloupy, dveře i okna vynikají nepřeberným bohatstvím tvarů, profilů, kompozičních
sestav a dekorativních kombinací. Ale není to jen architektura dřevěná (roubená a hrázděná). Z kraje bohatých
pískových lomů vyšly generace obratných, řemeslně i umělecky zdatných kameníků a zedníků, kteří své bohaté
zkušeností získané na monumentálních stavbách církebních, šlechtických a měš´tanských přetvářeli v drobných,
avšak samostatných zakázkách venkovským neobyčejně osobitým, ryze lidovým způsobem. Zprvu stavěli
převážně jen kapličky, sochy a kříže na návsích, při cestách a v polích, od počátku 19 století, kdy se roubení a
hrázdění omezilo vlivem protipožárním předpisům, stavěli ve větším počtu i vesnické chalupy a statky.
V naší obci nemáme zvláš´t pamětihodných staveb, jedině železný kříž s kamenným podstavcem z roku 1876 a
zvoničku pravděpodobně z 18.století.
V našem okrese máme velmi mnoho památek tohoto druhu, které jsou dokladem vyspělé dovednosti venkovských
zedníků, tesařů a jiných lidových umělců. Bylo by nesprávné a nevážené nezaznamenat tyto památky na věčné
časy.
V hluboké úctě se mnohý zastaví někde v poli, kde stojí osamělý
kříž, omšelý staeltím, který se váže na nějakou událost, proč tam byl
postaven. Stačí si zahít do blízkého Držkova na hřbitov, kde stojí
žulový kříž postaven
v roce 1870 na
pamě´t Svárovské
stávky, na sochu
Anděla Strážce u
kostela z roku 1778.
Pře těmito
památkami zůstane
člověk stát
v hluboké úctě, jak
k uměleckému
pojetí, tak k události
samé.
Tyto význačné
dokumenty o tvůrčí
síle našeho lidu v minulých epochách v krátkém popise jak po stránkách historických, uměleckých, dělnických a
technických zaznamenáváme na věčnou paměť….
Foto: zvonička Loužnice, kříž Loužnice, pieta Hrubá Horka, zvonička Jirkov, štít Radčice
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ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
Vrch Špičák, místo manifestací 1.V.1890 prvý Svátek práce, 18.VI 1893 česko – německý tábor lidu za všeobecné
hlasovací právo.
BEDŘICHOV
Lovecký zámeček na Nové louce, postaven roku 1756 pro skláře Kittela. Památka na minulost severočeské
sklářství.
BEZDĚČÍN
Pískovcový sloupek s pannou Marií u čp 38, doklad zručnosti ,ístních kameníků.
OSADA JÍLOVÉ
Kaple Anděla Strážce, postaven 1683 -8, doklad vývoje barokní architektury v severních Čechách.
OSADA LESTROŃOVICE
Předpisné stavení čp. 1 se stodolou a špýcharem, na trámu datováno 1828, doklad lidové zděné architektury
severních Čech. Pískovcový sloupek s pannou Marií v zahradě u čp. 28.
DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH
Památník postaven na paměť protržení údolí přehrady v roce 1916. Roubená chalupa čp. 124, ukázka lidové
architektury v Jizerských horách.
DRŽKOV
Žulový kříž na hřbitově, postaven roku 1870 na paměť obětem
Svárovské stávky. Barokní socha Anděla Strážce u kostela z roku
1778, jedna z nejkrásnějších kamenických památek rustikální
provenience v okrese.
FRÝDŠTEJN
Trosky hradu z 2 poloviny 14.století, hojně navštěvovaná hradní
zřícenina v oblasti Českého ráje. Chalupa čp. 37 z 19.století z první
poloviny. Kaple z roku 1823 malebná skupina v podhradí.
HORSKÁ KAMENICE
Roubené stavení čp. 56, roubené stavení čp. 32, roubené stavení čp.
2, roubené stavení čp. 48 se stodolu, socha panny Marie Bozkovské,
doklad lidové kamenické práce.
JABLONEC NAD NISOU
Socha Jana Nepomuckého z konce 18 století, doklad vývoje pozdně
barokní plastiky v severních Čechách. Alegorická socha Průmyslu,
jedna z mála památek na počátky průmyslového rozvoje Jablonce.
Dům čp. 37/805 v Gotwaldově ulici z roku 1901, doklad prudkého rozvoje Jablonce na začátku 20.století. Dále
budova městského divadla J. Fučíka, budova MNV, náměstí J.Švermy č. 8,9,5 a stará radnice, nový kostel na
Rudém náměstí, starokatolický kostel a kostel sv. Anny.
MŠENO NAD NISOU
Měš´tanský dům čp.90, jeden z mála dochovaných klasicisních domů, pískovcová Pieta před čp.57 z roku 1876,
bývalá huť naproti Jablonexu, technická památka.
RÝNOVICE
Socha J.Nepomuckého u čp. 25, litinová socha z poloviny minulého století – zajímavá práce, kostel a novogotická
hrobka na hřbitově.
Foto: Držkov - Barokní socha Anděla Strážce u kostela z roku 1778
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JANOV n/N
Socha Jana Nepomuckého před kostelem z roku 1831, významná památka lidového kamenického umění,
náhrobek Johanna Friedricha Hütmana na hřbitově z roku 19.století, půvabná práce.
OSADA LOUČNÁ
Boží muka při silnici k anovu z konce 17.století, jedna z nejstarších kamenických památek okresu.
JENIŠOVICE
Kostel sv. jiří a socha svatého Antonína před kostelem z roku 1728 – 44, důležitý doklad vývoje barokní
architektury v severních Čechách, zdaleka viditelný nejkrásnější barokní památka na Jablonecku, dále uděný dům
čp. 12, zvaný Červený dvůr s bránou do dvora, jedna z mála dochovaných barokních farních budov v širém okolí,
založen v 17.století, ukázka panského dvora, sloup se sochou panny Marie v zahradě čp. 6 z roku 1719.
JÍLOVÉ u DRŽKOVA
Železný kříž na pískovcovém podstavci v zahradě domu čp. 48 z roku 1821,
kamenická památka lidové provenience.
JIRKOV OSADA STŘEVELNÁ
Litý kříž na pískovcovém podstavci před požární zbrojnicí z 1 poloviny 19
století – signováno František Prokop Semily.
JOSEFŮV DŮL
Bývalá brusírna čp. 63 s mačkárnou, důležitá technická památka.
KOBEROVY OSADA BESEDICE
Zříceniny hradu Zbiroh, založen v 1 polovině 14 století, doklad gotické
architektury.
OSADA MICHOVKA
Pískovcová socha Jana Nepomuckého při cestě do Turnova z roku 1765,
jedna z nejstarších lidových kamenických prací v okrese.
OSADA VRÁT
Pískovcová socha Jana Nepomuckého mezi čp. 8 a 27 z roku 1833, snad
práce kameníka Ignáce Martince.
KOKONÍN
Roubený dům čp. 148 v Kostelní ulici ukázka úprav roubených domů na Jablonecku v 70 letech minulého století
KOŘENOV OSADA JIZERKA
Dům rodiny skláře Riedla v novější huti z počátku 19. století, důležitý doklad vývoje sklářské výroby v severních
Čechách.
OSADA PŘÍCHOVICE
Rozhledna Hvězda, základní kámen položen roku 1847, jedna z nejstarších rozhleden v širokém okolí, památka na
počátky turistického ruchu. Kostel sv. Víta – pseudorománsého architekta Průvota, pískovcový kříž při staré cestě
z Příchovic z roku 1839, doklad českého kamenického umění. Pískovcová socha Jana Nepomuckého při staré cestě
z Příchovic do Šumburku, velmi dobře situovaná, doklad českého lidového sochařství.
Foto: Jirkov osada Střevelná - kříž
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OSADA REJDICE
Zděná kaplička první poloviny 19.století, pískovcová socha Jana Nepomuckého, nedaleko objevené staré rejdické
sklárny z roku 1793, socha sv. Antonína Padovského při silnici do Zlaté Olešnice z roku 1822.
LÍŠNÝ
Pískovcový kříž před zastávkou vlaku z roku 1807 neporušený doklad lidového sochařství.
Kříž před čp.38 z roku 1842 lidové sochařství v severních Čechách, dílo Jana Zemana ze Žernova.
LUČANY
Bývalá brusírna čp. 192 z poloviny 19 století, doklad domácí sklářské výroby v severních Čechách, pískovcová
socha svatého Františka u čp. 141 z roku 1765 jedna z nejkrásnějších památek baroka na Jablonecku.
MALÁ SKÁLA
Panteon se zbytky hradu Vranova,
významná památka hojně navštěvovaná
turisty. Boučkův statek s výměnkem čp.2
a 12 u mostu přes Jizeru z roku 1831,
jedna z nejkrásnějších památek lidové
architektury v Pojizeří.
Památník Harnkeův na ostrově v Jizeře
mezi Malou Skálou a Líšným z roku 1825
památka na slavného přírodovědce.
Lesní hřbitůvek na pokraji listnatého
porostu nad zámkem založen 1820
empírová památka.
Socha Jana Nepomuckého nad zámkem
při cestě do Sněhova, polovina 18 století,
doklad vývoje barokního sochařství
v severních Čechách.
Socha svaté Aloisie nad zámkem při cestě
do Mukařova z poloviny 19 století. Socha svatého Josefa u čp. 95 z roku 1826, jeden z nejkrásnějších
signovaných dokladů lidového sochařství – dílo voděradského kameníka Ignáce Martince.
Reliefní kříž tesaný do skály pod skalním ostrohem Pantheonu
z roku 1759, zajímavý doklad lidového barokního sochařství.
Zámek ze 17 století.
Bývalý mlýn zvaný Vacardův čp. 21 postavil Petr Nejedlo roku
1783.
Roubená chalupa čp. 8 nad silnicí k zámku 1 poloviny 19 století –
doklad lidového umění, obydlí chudého zemědělského dělníka.
MARŠOVICE
Roubená chalupa čp. 42 začátek 19 století – ryze Jablonecký styl.

lidového barokního sochařství.

KŘÍŽKY
Reliefní kříž při silnici do Turnov z roku 1754, zajímavý doklad

MUKAŘOV
Pískovcový milník před čp. 109 počátek 19 století – doklad vývoje komunikací.
Foto: Malá Skála – zámek a Boučkův statek
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NOVÁ VES NAD NISOU
Kříž s plechovým korpusem naproti čp. 398 z roku 1810 – doklad typu křížů z Jizerských hor. Kříž nedaleko čp.
137 z roku 1829
PĚNČÍN – OSADA ŠUMBURK
Kostel sv. Josefa s areálem bývalého hřbitova, náhrobky
a kříži a kaplí nad studánkou z konce 18.století, doklad
rustikální barokní architektury.
Morový sloup před kostelem z roku 1772 – doklad
barokního sochařství v severních Čechách – jediná
památka tohoto druhu na Jablonecku. Socha sv. Josefa
nad kostelem z poloviny 18 století – doklad lidového
sochařství. Roubený Kittlův dům čp. 10, lidová
architektura z konce 18. století, památka na pověstmi
opředenou rodinu lékaře Kittla. K této pověsti se
vrátíme. Barokní fara společně s kostelem a morovým
sloupem tvoří jediněčně zachovalý celek.
OSADA HUŤ
Památník staré huti zbudován na rozvalinách staré huti
ze 17.století, která zanikla kolem roku 1720
OSADA BRATŘÍKOV
Bývalá rychta čp. 30 se sochami sv. Petra a sv. Pavla a
nimi stojící Pastor Bonus, půvabný celek, stavba dobře
zachovalá.
PROSEČ NAD NISOU
Pískovcový kříž před čp. 4 z roku 1725 – jedna
z nejstarších lidových kamenických památek v našem
okrese.
RÁDLO
Getsemanská zahrada u čp. 67 z roku 1829 – důležitý
doklad vývoje lidového sochařství v severních Čechách.
Plechový kříž u čp. 67 z roku 1828 významná a půvabná
památka- Pískovcový kříž na prostranství před kostelem
z roku 1808 památka kamenického umění

z roku 1798/9

OSADA MILÍŘE
Kaple Sedmibolestné panny Marie, zajímavá stavba

Foto: kostel sv Josefa Krásná – Šumburk, sochy Bratříkov
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RYCHNOV NAD NISOU
Bývalá Schoffelova manufaktura čp 195 (zbourána) pravděpodobně z roku 1780, doklad lidové architektury a
součastnosti vývoje rychnovského průmyslu tabatěrkářského a malířského. Roubené stavení čp 38 u potoka
z počátku 19 století, doklad místního typu lidové roubené architektury. Socha Jana Nepomuckého u školy z roku
1780 doklad lidového pozdně barokního sochařství. Hroby a památník obětem koncentračního tábora na hřbitově.
Železniční most z 1 poloviny 19 století, doklad vývoje komunikací. Kostel sv. Václava z roku 1711.
OSADA PULEČNÝ
Kříž před čp 23 z roku 1828. Pískovcová Pieta na konci vsi, lidové sochařství v severních Čechách.
OSADA PELIKOVICE
Pískovcový kříž z roku 1780 postavený na paměť vozky, zabitého při svážení dřeva. Pískovcová Boží muka,
charakteristický typ pro oblast Jizerských hor.
SMRŽOVKA

Kostel Archanděla Michaela
z let 1765 – 81 doklad
pozdně barokní architektury
v severních Čechách.
TANVALD
Kaplička svaté Anny při
cestě ze Smržovky u čp 62
počátek 18 století, jedna
z nejpúůvabnějších
drobných památek
v Jizerských horách.
Pískovcová socha sv. Josefa
u čp 166 z roku 1777 –
doklad lidového sochařství.
VELKÉ HAMRY
Svárov předmostí u závodu
národního podniku Seba
z roku 31.3.1870, krvavá
stávka textilních dělníků, při
srážce zabito 6 dělníků.
Pískovcová Pieta u čp. 46
z první poloviny 19 století.

ZÁSADA
Kaple sv. Prokopa u hřbitova z roku 1748 – 9 původní interiér
ZLATÁ OLEŠNICE
Kostel sv. Martina z roku 1776 – dominanta v horské krajině doklad pozdně barokní venkovské architektury.
Pískovcová Pieta před čp 170 z konce 18 století, Česká práce.

Foto: Zásada – kaple svatého Prokopa
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OSADA STANOVÝ
Roubený dům čp. 46 rodný dům spisovatele Antala Staška počátek 19 století jedna z nejlépe dochovaných staveb.
Roubená chalupa počátek 19. století, dějiště románu Antala Staška „O ševci Matoušovi“. Pískovcové sousoší
Nejsvětější trojice u čp 54 z roku 1836 – autor J. Sucharda ze Staré Paky.
OSADA NAVAROV
Zřícenina hradu, první zmínka z roku 1380 na císařský rozkaz zbořen roku 1644 – doklad středověké hradní
architektury. Socha Jana Nepomuckého před zámkem z roku 1733 s mohutnými stromy tvoří malebné zákoutí
před zámkem.
ŽELEZNÝ BROD
Kostel sv. Jakuba Většího s areálem bývalého hřbitova, kostnicí, zvonicí, schodištěm s plastikami, smířčím křížem
a bývalými mastnými krámy. Kostel
přestavěn 1762, kostnice z roku 1761,
významná dominanta v národopisné oblasti
Trávníků a Malého rynku. Budova čp. 132,
bývalá fara – v areálu kostela z roku 1769,
slohově neporušená památka barokní
architektury. Roubený statek Na Bělišti čp. 57
z roku 1807 nejkrásnější objekt lidové
architektury v okrese. V signatuře uveden
mistr tesařský Jan Šída z Jesenného. Průčelý
bývalého městského domu Klemencovsko čp.
197 z roku 1792 poslední roubené průčelí na
železnobrodském náměstí. Roubené stavení
„Jechovsko“ čp. 111 na Malém rynku z roku
1799 bývalé perníkářství.
Kamenný dům „Knopovsko“ čp. 45 na Malém
rynku z počátku 19.století jedna
z nejkrásnějších maloměstských předpisových
staveb. Kašna na Malém rynku z roku 1823
velmi vhodně situovaná do architektury
náměstí. Roubené stavení „Velovsko“ čp 242
na Trávníkách z roku 1808 vysocký typ.
Kamenný dům „Grosovsko“ čp. 262 na
Trávníkách z roku 1826 významná památka
městské architektury. Podezdívka bývalé
šibenice na vrchu „Šibeńáku“ ze 17 století
vzácná ojediněle dochovaná památka. Sloup
při cestě na Šibeńák, naproti hřbitovu, konec
17 století, poslední zastavení na cestě
k popravišti, důležitá historická památka.
Roubené stavení čp. 208 při silnici do
Spálova, roubené stavení „Folkertovsko“
roubené stavení „Huškovsko“ čp 32 a
„“Těprovsko“ dvojice soch sv. Floriána a
Jana Nepomuckého u čp. 59.
Kašna uprostřed náměstí se sochou P.Marie
z první poloviny 18.století, doklad vývoje
barokní plastiky a původního vzhledu náměstí 14 roubených stavení v oblasti Trávníků, Malého rynku a Horské
ulice tvoří typicky a zároveň neobyčejně půvabný stavební celek, kde je třeba chránit nejen významné památky
lidové architektury i z části stavebně porušených objektů, které jasou dokladem původní zástavby.
Foto: Železný Brod
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OSADA BZÍ
Kostel N.Trojice z roku 1692 – 7 jeden z největších farních kostelů na
jablonecku – vzácná dominanta v železnobrodské krajině. Čp 1 fara spolu
s kostelem a kaplankou tvoří zajímavý celek, zděný dům čp. 58 tzv.
Kaplanka konec 18 století – původní architektonický celek, dosud
neporušené stavení maloměstského typu.
MALÁ HORKA
Přízemní roubené stavení čp. 1 a přízemní roubené stavení čp. 3 statky
dobře zachovalé s pěknou lomenicí, pískovcová Boží muka na návsi z 1
pololetí 19 století – typ Božích muk obvyklých na železnobrodsku.
OSADA HRUBÁ HORKA
Skupina 6 roubených stavení čp. 37, 38, 39, 40, 41 a 42. Charakteristická
pro původní zástavbu vesnic kolem Železného Brodu. Pískovcová Pieta při
cestě do Železného Brodu z roku 1776.
Objektů zapsaných do státního seznamu jest 154 a objekty evidované
v okrese je 45. Použití výpisu z okresního záznamu od dr. Schejbala.
ŠUMBURK – DOKTOR KITTL
Šumburská historie jako proslulého léčebného místa zapsaná ve staré
kronice, je spjatá se jménem zázračného doktora Josefa Antonina
Kittla, rodáka šumburského národnosti německé. Doktor Kittl byl
proslulí lékařským uměním po celých Čechách. Komu nepomůže Kittl ,
nepomůže nikdo, platilo od Ještědu k Praze i v celých Čechách. Založil
vlastní botanickou zahradu, kde pěstoval léčivé cizokrajné a z našeho
okolí a celých Jizerských hor snad nebylo jediné bylinky, která by
nebyla v jeho botanické zahradě zastoupena.
Byla zde též studna s léčivou vodou, ba dokonce i trs snědku odvislého.
V té době léčivá bylina našich krajů, byla to vzácná bylina, které
přisuzovali lidé až zázračnou moc. Ze všech těchto bylin připravoval
mnoho svých léků, které jeho umění lékařské rozšiřovalo věhlas jako
zázračného lékaře. Jeho umění lékařskému přisuzovali lidé nadpřirozenou
moc, i jeho dům působil svým šerým zjevem a před ním kamenná zeď,
která podle pověsti není dílem lidských rukou, ale kterou postavili zlí
duchové proměněni v černé ptáky sloužící doktoru Kittlovi.
Tyto faustovské pověsti zaznamenány v šumburské kronice a ještě dnes
jsou v paměti starých lidí, které se dědí z generace na generaci, až do
dnešních dob.
Společenský styk doktora Kittla se svým okolím byl velice omezen, ba zdá
se, že doktor Kittl byl odkázán na úzský okruh svých přátel. Nebylo to
jeho vinnou, lidé z okolí se mu vyhýbali vlivem faustovských pověstí ,
vyhledávali ho jenom, když potřebovali lékařské pomoci, kterou nikdy
neodmítl, jak vznešenému, tak chudému. Chudého po nejvíce léčil
zdarma. Jak morální vysoká hodnota se projevovala u doktora Kittla, když
poznal, že lidé z okolí se ho stranili, ba dokonce když ho měl někdo potkat na jeho procházkách, uhnuli daleko
z cesty.
Proto měl doktor Kittl pacienty vesměs s těžkými případy, to proto, že přicházeli pacienti obvykle pozdě až když
léčení jiného lékaře bylo bezvýsledné. Doktor Kittl však vždy pomohl. Toto zázračné uzdravení v každém případě,
šířilo jaho věhlas široko daleko. Byl to velký člověk, ze svých finančních prostředků s malou pomocí svých
známých v Jablonci a ve svém okolí dokončil stavbu kaple v polovině 18 století, tím vlastně posílil německou
národnostní otázku, neboť až do té doby museli šumburští Němci docházet do českého kostela ve Bzí. Kaple byla
vysvědcena v roce 1760 turnovským děkanem vikářem Antonínem Tlampkem.
Foto: Bzí, Hrubá horka, Šumburk – Krásná
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….Téměř po dvou desetiletí zásluhou Kittlova věhlasu našel se mecenáš, který za vyléčení těžké oční choroby
z vděčnosti postavil ke kapli kostelní věž.
Oním štědrým mužem nebyl nikdo jiný, než sám probošt
hradčanského dόmu, František Kazimír Strachovský ze
Strachovic, který se již domníval, že není žádné záchrany
pro jeho těžce nemocný zrak, zvláště když tehdejší
lékařské kapacity se takto vyslovili.
Teprve se seznámením s nejstarším synem Kittelovým,
tehdy studentem lékařství v Praze, Josefem Pavlem
Kittelem, ho přivedlo do Šumburku. Jiskřička naděje
poloslepého hodnostáře nebyla marná. Operace
doporučena Šumburskou kapacitou, se zdařila a vděk byl
náležitě prokázán. Dr. Kittl velmi vzdělaný člověk, proto
záleželo mu, aby jeho dětem se dostalo co nejlepšího
vzdělání. Protože až do roku 1750 nebylo v Šumburku
veřejné vyučování svěřil výchovu svých dětí Janu W.
Weisnerovi, bývalému dvornímu vychovateli ve Vídni,
weisner trpěl plicní chorobou, kterou dr. Kittl vyléčil a
Weisner z vděčnosti a pravděpodobně také proto, že
horské klíma mu prospívalo zůstal v Šumburku na trvalo
a začal vyučovat i ty děti, které měly o studium zájem.
Ještě jednoho význačného pacienta měl doktor Kittl, byl
jím Kristián Richter, nedávno povolaný do Prahy
hrabětem Mannielim, aby se ujal funkce správce lékárny
v klášteře sv. Benedikta. Z vděčnosti za zázračné
uzdravení vyjádřil dr. Kittlovi Kristián Richter tím, že
postavil v Šumburku roku 1771 školu.
Dávný sen dr. Kittla se splnil, Šumburk měl vlastní školu a kostel.
Se smrtí dr. Kittla zanikla sláva Šumburku jako proslulého léčebného místa. Z jeho dětí se pak v Šumburku žádný
neusadil, snad vlivem pověsti a pověry v nadpřirozené síly jejich otce, velikého lékaře a lidumila. Nechtěli žít
v místech kde jejich otec tolik dobra vykonal pro celé okolí a při tom místo uznání byl označován za
nadpřirozenou bytost spolčenou s tajemnými silami.

Foto: staré pohlednice Šumburku
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JABLONECKÁ BIŽUTERIE A SVĚTOVÝ MONOPOL

Vznik světového monopolu bižuterní výroby u nás a nynější situace.
Jablonec byl před první světovou válkou označován jako monopolní výrobce
bižuterie ve světě. Rovněž v období mezi prvou a druhou světovou válkou
zůstává monopolním výrobcem v některých artiklech (strojní broušené
kameny, cínové perle, ohňovky).
V některých artiklech svůj monopol ztratil. Výrobu voskových perlí, kde do
popředí se dostalo Japonsko. V lampových a rocailových perlích vedeme boj
s Itálií, která byla původcem této výroby a odtud byla tato výroba přenesena
do Jablonce. Vzniká otázka jak je možné, že si Jablonec vybudoval postavení
monopolního výrobce ve světě?
Byl to proces dlouhodobý k jehož vývoji přispěly některé skutečnosti.
Především oblast Jizerských hor měla vyvinuté sklářství. Základem rozvoje
sklářství v Jizerských horách v minulosti byl dostatek dřeva pro vytápění
sklářských pecí. Když však přešly sklárny na topení uhlím a na generátorový
plyn docházelo k úpadku sklářství pro vysoké náklady doprava uhlí výhodu
měly sklárny poblíž dolů, jako Teplice a Libochovice.
Tato situace nutila zdejší skláře zaměřovat se na výrobu takových
skleněných předmětů, které by nebyly tak objemné a přitom v nich bylo
ztělesněno co nejvíce lidské práce, takže odlehlost výroby a zvýšení
dopravní náklady nehrály při vysoké ceně výrobku takovou úlohu. Něco
podobného vidíme ve Švícarsku při výrobě hodinek.
Další významnou skutečností byla
blízskost Turnova, který byl již z dob
Přemyslovců známý broušením
drahokamů a polodrahokamů.
Technika přešla později do Jablonce
a spolu se sklářskou výrobou, je
základem výroby skleněných
kamenů a broušení skleněných perlí
jako dalšího základu pro výrobu
bižuterie. Tyto skutečnosti, spolu
s pracovitostí zdejšího lidu by možno
říci celého obyvatelstva s jeho
podnikavostí a jeho výtvarným
nadáním, přispěly k rozvoji a
monopolu bižuterní výroby. Byly
pokusy a snahy o přenesení výroby
do ciziny Jabloneckým zbožím, ale
každý pokus takový končil
neúspěchem. Co bylo příčinou?
Jablonci v té době měl obrovskou
výhodu, které nikdo nemohl
dosáhnout. Měl na jednom místě
výrobu skla v obrovském m,nožství,
barvách a tvarech měl zde na svou
dobu nejmodernější nástrojárny,
lisovny, galvanizovny, měl zde všechny nutné profese, jako mačkáře,
brusiče, listaře, lampače, voskaře, pasíře, rytce, formaře a jedna výroba
doplňovala druhou. Proto jakýkoliv požadavek, změna mόdy, mohla býti
ihned podchycena a vypracovány nové vzorky.
Foto: vzorkovnice skleněných knoflíků, staré pohledy Jablonec nad Nisou
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Druhá světová válka a doba
po ní pořádně zamíchala jak
s technickými tak i
s ostatními podmínkami
bižuterní výroby ve světě.
Konec jabloneckého
monopolu představuje několik
skutečností. První výnamnou
okolností je odsun Němců
odborníků znalých bižuterní
výroby z našeho kraje Němci
odcházejí do Bavorska a
Rakouska, kde se vzájemně
doplňují všechny profese jak
tomu bylo dříve v Jablonci.
Jablonec sám prodělává
těžkou dobu. Nenachází
pochopení v novém
hospodářském zaměření ve
vývoji není vůbec
podporován, nikdo si
neuvědomuje, že jedna
bedna skla může mít
hodnotu jako vyvezené auto,
ovšem s tím rozdílem, že ty
skleněné kameny představují
pouze domácí suroviny.
V Jablonci se rozrůstá jiný
průmysl, kde pracovníci jsou
lépe placeni než v bižuterním
odvětví. Ke změnám dochází
až po roce 1957, kdy se
těžce dobývají zpět ztracené
pozice, kam se mezitím
pevně usadila zahraniční
konkurence. Ztratili jsme
mnoho, to co děláme my
dělají i jiní. Mačkání perel,
broušení, broušení kamenů a
celá výroba bižuterní není ve světě tajemstvím. Na víc u některých profesí, jako mačkář u peci, dnes vážný
problém. Uvedu příklad, jsem rodákem obce bratříkovské, před 30 léty jsem přesídlil do jiné obce. Při mém
odchodu pracovalo v obci bratříkovské 80 mačkářů jako domácí dělníci, snad z každého domu byl mačkář. Dnes
pracuje v obci 10 mačkářů a to přestárlých, žádný mladý muž nechce být zaměstnán u skla, nedůvěřuje sklu. To
jsou skutečnosti se kterými se nedá nic dělat. Bižuterní výroba se ve světě rozšířila i proti naší vůli. Je nutno si to
uvědomit bez zbytečného pesimismu. Ve světě zájem o bižuterii roste a stal se nutným doplňkem mόdy. Nejsme
již sice monopolní výrobci ve světě, přesto jsme jedni z nejdůležitějších. Máme některé nevýhody, jako dlouhé
dodací lhůty, ale máme zase mnoho výhod, které nemůže poskytovat žádný jiný výrobce.
Máme stále bohatší sortiment všech polotovarů a ovládáme všechny bižuterní technologie. Máme velkou bižuterní
tradici a celou sklářskou výrobu z minulosti, která nás zavazuje a posiluje naši práci.
Bohudík že nebezpečná léta 1952 – 5, kdy se z nepochopitelných důvodů usilovalo snad až k úplné likvidaci
sklářské výroby. Těžký průmysl měl tenkrát prestižní přednost před každou jinou výrobou. Snad z těchto důvodů
byla zavedena ve Mšeně u Jablonce nová výroba v rámci těžkého průmyslu odvětví automobilu nazvaná „Liaz“.
Dělníci byli dobře honorováni přestupovali ze sklářského průmyslu rádi, hlavně mladí lidé, tam nacházeli lepší
podmínky životní. Sklářskému průmyslu se přstávalo věřit. Ještě dnes jsou poci´továny následky ukvapeného
nerozmyšleného jednání.
Foto: Železný Brod, Jablonec nad Nisou
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Kam by vedla v tom směru ekonomika naší země poznali naši vedoucí hospodářtí činitelé velmi brzy a proto nastal
částečný zvrat v jejich hospodářské politice.
Mnoho se píše, mnoho se diskutuje o našem sklářství o jeho
perspektivách, nikdy však již nesmí přijít doba taková, aby se
uměle brzdila naše sklářská výroba. Problémy které
nezavyněně v některých profesích nastaly, nedostatek
pracovních sil apod., musíme usilovně odstrňovat.
Chceme a musíme do budoucna na základě nových
ekonomických zásad odbourat skleníkovou atmosféru nad tou
částí výroby, která je nerentabilní. Tuto zlepšit, nebo
přistoupit i k případné její likvidaci a k převodu našich sil na
to, co nám ze světa více přinese.
Nejsme již v těžké situaci naší výroby z let 1952. Mnoho se
změnilo. Máme nové továrny, nové mladé pracovníky a hodně
předpokladů k další úspěšné práci. Málo kdo si uvědomuje, že
bižuterie je jeden z nejobtížnějších prodejních artiklů.
Skleněná váza, porcelánoá mísa, potraviny nebo stroje
nemění tak často svoji tvář. Pěkně broušená váza je dobře
prodejná jak v létě, tak v zimě a je velké pravděpodobnost, že se dá
prodat i za 3 roky. S bižuterií je to daleko horší. Dojde-li jen o dva
měsíce později, pak může býti naprosto neprodejná. Zvláště jedná-li
se o bižuterii, která je určena pro jaro, ale která přijde do obchodu až
v době, kdy se již nosí plavky, pak se může celá zásilka rovnou
zahodit. Mόda se velmi rychle střídá a že dochází stále ke zrychlení
moderních cyklů.
Na mόdě se nechá hodně vydělat, ale také hodně prodělat. Vše záleží
na přizpůsobivosti, podchycení mόdy a rychlé dodávce. I v tomto
směru musí spojení výroby a prodeje sehrát důležitou roli, především
v průzkumu, předvídání a přípravě pro další sezonu.
Ze skutečnosti našich expertů, z jejich mnoha článků uvádějících
v odborných pojednáních jak mnoho hospodářsky nerozvinutých zemí
se brání dovozu bižuterie, aby nevydávaly zbytečně devizy za dovoz
zbytečného zboží.
Všechno ve světě se mění i naše sklářská výroba i její prodej a je
nutné abychom si uvědomili co nejdříve, že se starým způsobem
výroby a prodeje již nevystačíme.

Tím skončen zápis za rok 1967

Foto: mόda z roku 1967
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