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Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí:
10:00 - 14:00 hodin
1. pondělí v měsíci - neúřední
Středa:
10:00 - 14:00
Čtvrtek:
10:00 - 12:00
1. sobota v měsíci 10:00 - 12:00
Polední pauza
12:00 - 13:00
Adresa:
E-mail:
Loučná č.e. 89
ou.loucna@tiscali.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
474 396 262
417 633 196
http://www.loucna.eu
Ordinační hodiny praktického lékaře:

Historie našeho města
– na pokračování
Historie a založení královského
horního města Loučná

Středa:
12:30 - 13:00 hodin
Nejbližší zasedání zastupitelstva
Úterý 10.12.2013

7. pokračování ……

od 17:00 hodin

Loučná po 1. světové válce
Po vytvoření Československé republiky
v roce 1918 začaly české orgány dosazovat na
území s německou většinou českou správu.
Začala tak, podle německého výkladu, čechizace
německých území. Komunální zákonodárství bylo
z části změněno. Nejdůležitějším příjmem obcí se
staly přirážky k daním z příjmu a tzv. obecní
poplatky (daň ze zábavy a daň přírůstku
hodnoty). Ze zákona byl zdaněn i prodej
pozemků. Obce dále mohly vybírat poplatky
z nájemného, psů, nápojů, vody apod.

Informační centrum
Otevírací hodiny
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin
Adresa:
E-mail:
Loučná č.p. 322
infocentrum@klinovec.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
+420 474 396 236 http://www.klinovec.cz
Otevírací hodiny Galerie Gustava Zindela
Čtvrtek:
1. sobota v měsíci

Za doby ministra financí dr. Rašína byla
zavedena česká měna a na jaře r. 1919 bylo
provedeno okolkování rakouských bankovek,
čímž byla podstatně snížena jejich hodnota. Za
10 rakouských korun se dostala 1 koruna
československá.

10:00 - 12:00 hodin
10:00 - 12:00 hodin
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Poslední dny před připojením Loučné k Říši

Těsně po válce bylo velmi mnoho
nezaměstnaných, ale mezi lety 1920-1925
pracovních míst uspokojivě přibývalo, takže
v roce 1926 bylo dosaženo skoro plné
zaměstnanosti. Poté začala zaměstnanost prudce
klesat. Podpora v nezaměstnanosti činila tehdy
částky:
1. Ženatí muži denně 10 korun
2. Manželky denně 2 koruny
3. Každé dítě denně 1 korunu
Od roku 1926 bylo vypláceno 10 korun týdně.

Události léta a podzimu roku 1938 se
blížily k vyvrcholení. Sudetoněmecká strana
získávala stále více přívrženců. Velké vzrušení
vyvolalo, když po vyhlášení stanného práva byla
do Loučné přeložena česká četnická jednotka
o síle 20 mužů. Dne 23. 9. 1938 vyhlásil prezident
Beneš všeobecnou mobilizaci. Mnozí loučenští
obyvatelé, zejména mladí muži, na které se
vztahovala branná povinnost, uprchli za hranice,
aby se vyhnuli mobilizaci. Také odešli i některé
starší osoby, které se obávaly zatčení nebo
odvlečení. Dívky byly odsunuty až kamsi
k Lineburským vřesovištím, kde o ně bylo dobře
postaráno. Chlapci a mladší muži byli zařazeni do
tvořícího se „Sudetendeutsche
Freikorps –
Svobodného sudetoněmeckého sboru“ a začleněni do polovojenských oddílů v Augustusburgu
v Sasku.

V roce 1931 byl na náměstí postaven
pomník z přírodního kamene obětem 1. světové
války. Padlo tehdy 17 občanů z Loučné. Dnes již
bohužel neexistuje. Někdy v rozmezí let 1990 –
2000 byl odstraněn místním podnikatelem, na
jehož pozemku se nalézal.
Roku 1928 získal vejprtský „Skiklub“ proti
hostinci „Lesní Zámeček“ u klínovecké silnice
pozemek o výměře 3 000 m2 a postavil tam
„Vejprtskou lyžařskou chatu (v místech dnešního
tzv. B) Weiperter Skihütte“. Ještě v témže roce
byla otevřena. Lyžařům se zde poskytovalo
pohodlné ubytování. V létě chata sloužila
turistům. Od roku 1941 sloužila k pobytu dětí
z měst ve staré Říši, ohrožených válkou. Po roce
1945 zde pobývala skoro deset let česká strážní
jednotka.

Incidenty a výpady na hranicích
Loučenská
četa
sudetoněmeckého
Freikorpsu se přibližovala stále více k Loučné.
Byla ubytována v hostinci „Rotes Vorwerk“
a nakonec v Eschenhofu nad Oberwiesenthalem.
Odtud podnikali špatně vyzbrojení výpady do
Českých Hámrů a oblasti Klínovce. České
četnictvo a finanční stráž se z Loučné stáhlo
a spojilo se s českou armádou postupující z údolí
Ohře. Dne 27. září 1938 nastoupil Freikorps
z Oberwiesenthalu proti Čechům, kteří obsadili
výšinu nad Loučnou. Proti přesile dobře
vyzbrojených obránců neměli šanci a proto se
stáhli zpět. Při tom zůstali dva příslušníci oblečení
do uniforem SA pozadu. Byli to bratři Frankovi
z Lipska, kteří se vydávali za údajné sudetské
Němce. Erich Taschner, velitel čety Freikorpsu se
znovu vydal na Zieroldberg (dnešní Kozí plácek).
Dostal se při tom do palby kulometu z českého
postavení na výšině nad Loučnou. Nejdřív byl
zasažen do kolena, načež se zhroutil. Jako ležící
byl později zasažen do jater, následkem čehož
vykrvácel. Četa Freikorpsu se stáhla, aniž by se

V roce 1922 byl ve „Fuchslochu“
vybudován přírodní skokanský můstek zvaný
„Keilbergschanze“. Ve své době to byl se svými
parametry
jeden
z nejlepších
přírodních
skokanských můstků v Evropě. Povolení k jeho
stavbě dal majitel tamních lesů hrabě Heinrich
Buqnou z Hanensteinu. V zimě 1937/1938 se
v Loučné konal pro učitele kurz cvičitelů lyžování.
Willi Dick z Vejprt vedl v letech 1930 až 1940 na
Klínovci lyžařskou školu. Ve třicátých letech
vytvořil skokem údajně 56 m světový rekord. Po
válce byl odsunut a usadil se v GarmischPartenkirchenu, kde dělal lyžařského instruktora
a okolo roku 1973 zde také zemřel.
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o cokoli starala. Teprve ráno, když se česká
armáda stáhla, našel kdosi z Zieroldbergu na poli
Taschnerovu mrtvolu. Později byli v bramborovém
poli nalezeni oba bratři Frankové, taktéž mrtví.
Všechny tři mrtvé dopravili do Oberwiesenthalu,
kde byli 30. září 1938, za nezvyklé účasti
obyvatel, pohřbeni s vojenskými poctami do
čestného hrobu.

U vstupu do bývalé osady na konci
úvozové cesty tak lze prostudovat nejen
dosavadní informace o přírodních hodnotách PR
Königův mlýn, ale již také o historii staveb, které
se zde uchovaly. Informační tabule vznikly díky
finanční podpoře Cíle 3 a Česko-německého
fondu budoucnosti.
Instalace panelů představuje oficiální
stvrzení hodnot, které se ukrývají v údolí Černé
vody. Nebylo by to ale možné bez zahájení
spolupráce s majitelem pozemku – s Lesy ČR,
a.s. Na schůzce, která instalaci předcházela, se
vyrýsovala spolupráce Lesů ČR, a.s., sdružení
DoKrajin, které organizuje práce na uchování ruin
Königsmühle, města Loučná pod Klínovcem
a odboru životního prostředí Ústeckého kraje. Na
základě dohody o spolupráci bude možné na
pozemcích Lesů ČR, a.s. udržovat pozůstatky
kulturní krajiny v Königsmühle. Důležitou součástí
dohody je přesun termínu konání Land and Art
setkání do začátku srpna a zklidnění večerního
programu přímo v údolí. Výměnou za tento
kompromis Lesy ČR, a.s. nabídly spolupráci
v managementu krajiny. Jedná se o udržování
mostku přes Černou vodu a postavení malého
turistického přístřešku za budovou bývalého
statku. Na vlastní nebezpečí bude možné zastavit
stárnutí obvodových zdí hlavního objektu v bývalé
osadě opláštěním korun zdí dřevěným obkladem
a částečné svázání zdí svislými dřevěnými profily
zevnitř budovy. Na zakreslení budov do map
budeme spolupracovat s Národním památkovým
ústavem v Ústí nad Labem.

Uprchlí Loučenští občané se navrátili zpět
a 5. 10. 1938 vpochodoval Celní ulicí do Loučné
německý Wermacht. V roce 1939 byla na domě
č. p. 78 umístěna měděná pamětní deska:
Rodný dům
Ericha Taschnera
Za svobodu vlasti padl na Zieroldbergu
*11. 3. 1915 † 27. 9. 1938
Pavel Zelenka

Königsmühle má svoji pracovní
skupinu a vizi pro další roky.
16. 11. 2013 v pravé poledne proběhla
v Háji a v Königsmühle vcelku nenápadná, ale
o to důležitější akce. V nádherném dni plném
slunce a nesmělé mlhy truhlář René Vaněček
z Volyně společně s asi deseti dobrovolníky
nainstaloval dva venkovní panely o historii
zaniklých obcí a hlavně o samotném
Königsmühle.

Další možnou činností v rámci let 2014
a 2015 může být i obnova infrastruktury tamní
kulturní krajiny. Jedná se hlavně o obnovu
bývalého vodního příkopu a mlýnského rybníčku,
který je v krajině stále zřetelně pozorovatelný.
V tomto smyslu budou probíhat přípravné práce
na další letní týdenní setkání v Königsmühle
v roce 2014.
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V rámci instalace panelů jsme si všimli, že
údolí funguje galerie pod širým nebem, která se
stává cílem turistů, kteří se zajímají o křehkou
krásu Krušných hor. Potkali jsme zde skupinu,
která se věnuje tzv. Ekopsychologii – tedy
návštěvám silných přírodních míst a naslouchání,
co s námi takové místo po duševní stránce udělá.
Zdá se, že Königsmühle rozechvívá struny
většiny návštěvníků, kteří se sem rádi a často
vrací. Tento fakt nám potvrdil i zájem na německé
straně o lokalitu a aktivity s ní spojené. Na
promítání filmu o zaniklé obci a předčítání z knihy
paní Ernst přišlo v pátek 15. 11. v městečku
Crottendorf přes 300 návštěvníků.

Rádi bychom pro spolupráci získali
obyvatele samotné Loučné pod Klínovcem. Tomu
chceme pomoci vytvořením stále se doplňující
výstavy o historii a dílech v Königsmühle, která
bude každoročně od konce ledna instalována
v budově městského úřadu Loučné pod
Klínovcem až do samotného konání letního Land
and Art setkání.
Na podzim 2014 by se mohlo podařit vydat
knihu paní Rosemarie Ernst „Cesta do mého
dětství“ i v českém jazyce. V ní popisuje život
v Königsmühle a okolí a také odhaluje
dobrodružný příběh jejího dědečka, člena
antifašistického odboje.
V rámci sdružení DoKrajin se vytvořila
akční skupina, která se bude věnovat ochraně
místa v dalších letech. Jejími členy jsou:
Jan Kulhánek – Boží Dar
Jan Kašpar ml. – Boží Dar
Václav Havlíček – Boleboř
Milan Bezaniuk – Chomutov
Michal Prokeš – Chomutov
René Vaněček – Volyně
Marek Moudrý – Chomutov
Petr Mikšíček – Praha

Podobná návštěva byla i týden předtím
v Bad Schlema.

Za sdružení DoKrajin
Petr Mikšíček

Rádi v našem týmu uvítáme další členy z Loučné
pod Klínovcem a z okolí.
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Logo města Loučná pod Klínovcem

Nová rubrika / 11

Milý čtenáři,

Znáte dobře své město a jeho nejbližší okolí?

v předminulém čísle jste měli možnost hlasovat
a vybrat turistické logo našeho města.

Oprava:
V předminulém čísle (č. 14) nebyl na fotografii
kamenný pomníček u Meluzíny, jak jste nás
mnozí upozorńovali, ale hraniční kámen z Božího
Daru. Jsme velmi rádi, že jste se nenechali zmýlit
a vážíme si toho, že naše noviny bedlivě
sledujete, čtete a okolí našeho města dobře
znáte.
Na fotografii je ………

Největší počet hlasů od Vás dostaly varianty loga
4 a 6. Tyto varianty postupují do finálového kola,
v kterém máte opět možnost rozhodnout a to na
webových stránkách našeho města.
Hlasování ukončíme s koncem roku 2013
a vítězné logo bude pak město Loučná pod
Klínovcem
používat
na
propagačních
materiálech, mapách atd.

Logotyp 4

Logotyp 6

Kde se nachází tento kříž?
Na cestě do Königsmühle

mulouč
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„Mikulášský bus“

Město Loučná pod Klínovcem
ve spolupráci s hotelem Star 4,5

Jízdní řád
Vás zvou
na
„Mikulášskou zábavu“
dne 7. 12. 2013 v 18:00 hodin
Hotel Star 4,5 (Hotel Zámeček)
tanci a poslechu zahraje kapela
„Krušnohorský výběr“
Básničky si poslechne
Mikuláš s andělem a čertem

Háj – Hotel Star 4,5
Zastávky
penz. Hraničář
penz. Kodera
penz. U Janičky

17:00 17:30 18:00
17:03 17:33 18:03
17:06 17:36 18:06

Loučná – Hotel Star 4,5
Zastávky
U hranic
penz. ANNA

17:15 17:45
17:17 17:48

Odvoz od hotelu

Na akci jsme připravili
„Mikulášský bus“

Hotel Star 4,5 - Háj

20:15 20:45 21:15

Hotel Star 4,5 - Loučná

20:30 21:00 21:30

Další odvoz zdarma individuálně na domluvě
s řidičem/ředitelem hotelu
Jan Náhluk, mobil: 733 188 736

Rodiče prosíme o přihlášení dětí nejpozději
do 5. 12. 2013 na tel: 602 455 211, 702 007 900
nebo e-mail: ou.loucna@tiscali.cz

Pozvánka na vánoční výstavu

PF 2014

Vážení spoluobčané, přátelé,
zveme Vás co nejsrdečněji na
vánoční výstavu,
kterou jsme pro Vás uspořádali
ve dnech
7. prosince 2013 – 5. ledna 2014
od 10:00 do 17:00 hodin
ve výstavní síni Městského úřadu
v Loučné pod Klínovcem.

Všem obyvatelům,
chatařům
a chalupářům
z Loučné pod Klínovcem
a Háje
přejeme za redakci
krásné prožití Vánoc
a smělý,
pohodový vstup
do nového roku

Přijďte se podívat a inspirovat
slavnostně prostřenými stoly
a nápady na vánoční výzdobu
Vašich domovů.
Vstupné dobrovolné

2014
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