DOMY LOUŽNICE 31 -40

Domy v Loužnici: popisné číslo: 31.
„V chaloupce“ Původně zde žila rodina Loumová, potom rodina Soldátová, jež se sem z Jílového roku
1777 přistěhovala. V držení měla tato rodina domek ještě roku 1896. Z jejich rodiny pocházela Františka
Berntová rozená Soldátová *1874, maminka Mnislava Bernta, dcera Jáchyma Soldáta, jež se později odstěhoval
s druhou ženou do Držkova. Po roce 1900 se zde střídalo více rodin. Dříve malý domek, později nově
přestavený patřil rodině J. Pospíšila – ševce a jeho dceři Zdeňce provdané Daníčkové. Rodina Daníčková, dům
vlastní do dnešní doby. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ
Matěj Číla

1788

Jan Louma

1800

František Soldát

1837

Karolína Hušková – rozená
Soldátová
Josef Soldát

1847

J. Pospíšil
Zdeňka Daníčková
2009

Pavel Daníček

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Domy v Loužnici: popisné číslo: 32.

„U Vítů“

název z dávné doby. Dům byl vystavěn ještě na sklonku 18. století a byl součástí Vondrova
statku. Pak byl prodán. Kolem roku 1907 vyhořel a již nikdy nebyl obnoven. Stál před domem V.Lufinky a přes
silnici před vilou rodiny Linkovy a
Hrubé. Dnes je zde jen sklep a
stodola dosud stojí, je poslední
roubenou stodolou ve vsi (ze starých
knih). Toto popisné číslo dostalo
později hospodářské stavení Miloslava
Linky, který tento pozemek se
sklepem koupil.

„Stavení“ jest oplocený komplex budov, rodinná vila
Miloslava Linky a dále budovy sloužící hospodářství – byty pro
čeleď, stáje, kůlny a stodoly. Na místě, kde stojí vila, stával
dům paní Marie Hnykové- Holubářky, který byl vystavěn v
roce 1909 a v roce 1912 vyhořel. Hospodářský dům, v roce
1907 vyhořel.
ROK

MAJITELÉ

2009

Miloslava Hrubá

Ze vzpomínek pana
Miloslava Linky: „….V roce
1922 jsme poblíž našeho
podniku koupili, vyhořelý,
jednoposchoďový dům.
Zdálo se, že je to výhodná
koupě, ale adaptace by si
vyžádala slušný obnos, snad tolik, že by za úpravu a nutné změny
byl postaven dům nový. Když byl dům v prvním poschodí i s
nábytkem zařízen, domníval jsem se, že pro tak naši početnou
rodinu z nevyhovujícího starého domu se přestěhujeme do nového.
Všichni jsme rodiče přemlouvali, ale vše bylo marné. Já když jsem
se oženil, nastěhovali jsme se do třech místností v přízemí, abych
nechal první poschodí pro rodiče.
V mém bytě jsem měl zařízenou kuchyň a ložnici, na obývací pokoj
otec stále pro mě peníze neměl, přes prázdný, nezařízený pokoj
jsme chodili do ložnice po dobu pěti let. Náš otec všem prohlašoval, že podnik peníze dal, z něj že se peníze
nesmějí vytahovat „jinak bysme dlouho neobchodovali“.
Do nového domu chodily spát, než se provdaly, moje sestry, ale rodiče zůstali po dobu jejich života věrní starému
domu. Starý dům byl jen o dvou místnostech, ale všichni a velmi rádi ještě nyní mile vzpomínáme na vše tam
prožité, zvláště na Vánoční svátky nás bylo vždy plno kolem stolu.
Náš otec musel vidět, kdo a kdy vchází a vychází do podniku a koně, než vyjeli, měl tak naučený, že museli dostat
cukr a být pohlazeni. Nebyl-li někdy otec doma, musela cukr přinést maminka…..“Více kniha: Život se sklem –

Miloslav Linka

Domy v Loužnici: popisné číslo: 33.
„U Holých“ starý roubený dům, který v roce 1934 vyhořel a
postaven byl dům nový. Vedle domu přes cestu stojí stodola. Dům patří
rodině Eduarda Loumy z Brodu, který byl muzikantem a hrál na klarinet.
Starý dům v roce 1934 vyhořel a pak byl vystavěn nový dům na gruntu
„Lídinu“ panem Šimůnkem na sklonku 18. Století. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ
Eduard Louma
Zdeněk Holý

2009

Ing. Michal Zamrazil,
Naděžda Zamrazilová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 70. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………
Aneb jak se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války

Domy v Loužnici: popisné
„Jindrovo“ menší zděný
domek. V roce 1903 domek vyhořel
a byl znovu postaven.
Domek ševce Jindry, pod Boučkovým
hostincem u potoka. Údajně asi
v roce 1903 vyhořel a byl znovu
vystavěn na témže místě z cihel a
kamene.
V roce 1942 zemřela v tomto domě
Anežka Jindrová narozená 1858.
ROK

MAJITELÉ

2009

Humpolíkovi, Iva
Čubová

číslo: 34.

Domy v Loužnici: popisné

číslo: 35.

V roce 1938 se v tomto domě narodil manželům
Vítovým syn Slávek, v roce 1945, se rodina
Bohuslava Víta odstěhovala do Lučan.

ROK

MAJITELÉ
Opočenský
Šimůnkovi

2009

Ivana Vébrová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ- Z LOUŽNICKÉ HISTORIE: 72. DÍL
BABIČKO, POVÍDEJ, JAKÉ TO BYLO, KDYŽ JSI BYLA MALÁ…………
Aneb jak se žilo v Loužnici od počátku osady do II. světové války

Domy v Loužnici: popisné

číslo: 36.

Starý domek u potoka, mezi domy čp.54 (Šimkovi) a čp.10 (Morávek – Kumpáni) zde žila původně rodina
Soldátova, potom Pavlatova, která domek vyměnila kolem roku 1830 s rodinou Adamičkovou za čp.6 (Novotný).
V majetku Adamičků byl až do smrti Josefa Adamičky roku 1931. Poté jej vdova prodala a odešla z Loužnice.
V roce 1947 se domek strhl a v roce 1948 byla vila čp.74 (Rogers) i s tímto pozemkem domu čp.36 znárodněna.
Po roce 1990 potomci majetek restituovali a poté zase rozprodali.
ROK

MAJITELÉ

2009

nestojí

Domy v Loužnici: popisné

číslo: 37.

„Starý dům“ dům
patřící rodině Vojtěcha
Linky, stával na dvoře
u firmy Linson. Po
znárodnění komunisty,
v roce 1948, byl dům
zbourán.

„ U Blažků“ Toto číslo popisné bylo později
přiděleno budově firmy pana Františka Blažka, který
dům vystavěl v letech 1942, v roce 1948 mu dům byl
komunisty znárodněn, po dlouhá léta zde byla
rozdělovna návleku a od roku 1980 zde mělo ŽBS
projekční kanceláře. V roce 1990 byl dům navrácen
v restituci rodině pana Františka Blažka a následně jeho
syna Ing.Tomáše Blažka.
ROK

MAJITELÉ

2009

Ing. Tomáš Blažek –
firma Glass beads s.r.o.

Domy v Loužnici: popisné

číslo: 38.

Jest to menší, zděný domek, který roku 1910 vyhořel. V tomto domku bydlel Bedřich Matoušků, ve válce zde bydleli a
hospodařili Janatovi, Pak zde bydleli Oldřich a Milouš Sochorovi. Od roku 1962 zde byla přidružená výroba JZD –pletení
košíků a užitkových předmětů z proutí.
ROK
MAJITELÉ
Pak tento dům koupila rodina Hlůžova.

2009

Miroslav Hrabě

Domy v Loužnici: popisné
„V Rathouzi“ (rathauz - v překladu

číslo: 39.

– radní dům - radnice) malý domek se
zděným přístavkem, jehož majitelem je rod
Bohumila Opočenského – rodiče paní Marty
Šimůnkové.
ROK

MAJITELÉ

2009

Jaromír Nikl, Věra
Niklová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 40.
„ Ve Frajtrovně“ ( frajtr - v překladu – svobodník, voják) byl to malý domek patřící Pravoslavu
Šůrovi, koupený pak Prokopem Rezlérem a zbourán a znovu postaven.
ROK

MAJITELÉ

2009

Jaromír Tomášek

