Domy v Loužnici: popisné číslo: 50.
„U Trdlů“ malý zděný domek, již starší. Dříve byl majitelem František Trdla z Bratříkova.
ROK

MAJITELÉ

2009

Musil

-------------------------------------------------------------------------------------------

Domy v Loužnici: popisné číslo: 51.
„U Václavů“ „U Prokopů“ „U Doleních“

------------------

jest to dřevěný dům, patřící ½
Dobroslavu Prokopovi, toto stavení má dvě čísla popisná 29 a 51, tj. v držení rodiny Václavů
ROK

MAJITELÉ

1637

Adam Adamička

1653

Jakub a Kateřina
Adamičkovi
Jan a Matěj Adamička

1717
1719
1741

Václav Adamička, Václav
Louma, Jan Kubáček a
Alžběta
Matěj Kubáček

1762

Jiřík Louma

1775

Josef Kopal

1805

Prokop Kopal, Vojtěch Kopal

1817

Petr Kopal

1825

Marie, vdova po V.Kopalovi

1825

Josef Kopal

1860

Od tohoto roku v držení
rodu Kopalů
Emil Halama, Magda
Halamová

2009

Domy v Loužnici: popisné
„U Lídů“ Starší hospodářské stavení
na polovic roubené, v majetku Marie
Hnídkové, rozené Ducháčkové, která dům
zdědila po rodičích. Původně býval v majetku
rodiny Pavlatové. Později zde žil Milouš Hnídek

ROK

MAJITELÉ

2009

MUDr. Martin Malý,
MUDr. Kateřina Malá

číslo: 52.

Domy v Loužnici: popisné číslo:
„U Hujerů“ Jest to velká průmyslová budova
s mačkárnami, brusírnou a stodolou. Původní budova byla
postavena kolem roku 1863 a až do roku 1910 zde byla
hospoda, téhož roku vyhořela a v dražbě byla prodána
Josefu Kodejšovi z Jablonce, který vše prodal Františku
Prokopovi ze Zásady v jehož majetku je doposavad.
František Prokop byl podnikatel ve sklářství a veliký
nimrod. S manželkou adoptovali dceru Marii Jirákovou
provdanou Hujerovou (ze starých knih)

ROK

MAJITELÉ

2009

DANA PERLE s.r.o

53.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 54.
„Kopalovi z meze“ Kamenný dům, již starší,
jednopatrový, v majetku Josefa Kopala, hrál na housle. Ten měl
tři syny: Vlastik, Luďa, Jiří (Čurda). Jeden čas v tomto domě
bydlel Jarka Krupka – svobodný mládenec, nazývaný
„Kryštušánek“, jeho maminka chodila prodávat cukroví.
ROK

MAJITELÉ

2009

Milan Šimek, Eva
Šimková

Domy v Loužnici: popisné číslo: 55.
„Šourkovo“nebo „Pulinčin“ menší dům, zděný, v roce 1913 po požáru byl obnoven
majitelem Františkem Šourkem ze Záduší.
Bydlela zde i Loužnická žebračka –
Mařenka Nejedlová. Byla zde jeden čas i
škola: Z Loužnické kroniky: „Do roku 1810
nebyla škola ani v Zásadě. Kdo chtěl umět
psát a číst, musel děti posílat do školy do
Držkova. Teprve roku 1810 byla zřízena
v Zásadě první škola, která byla dřevěná a
děti z Loužnice a Bratříkova do ní chodily
do roku 1866. Prvním učitelem zde byl Josef
Rydval. V Loužnici tehdy bylo ve školním
věku 37 dětí. Protože děti v zimě nemohly
chodit do Zásady, musely si obce najmout
pomocníky. Učilo se po domech, děti seděly
na zemi nebo na peci. Učitel sám toho moc
neuměl a podle toho pak vypadaly i výsledky. V roce 1866 byla povolena
pro Bratříkov a Loužnici společná jednotřídní škola. Dne 25. května 1868
byl položen základní kámen, škola byla postavena mezi oběma obcemi a
takto sloužila do roku 1898. Prvním učitelem byl Štěpán Kotek. V roce 1904
byla podpálena a již nikdy neopravena. V roce 1878 byla rozšířena na
dvoutřídní a roku 1886 na trojtřídní. Třetí třída byla umístěna v Loužnici čp.
55. Desetiletým vytrvalým bojem se občanům loužnickým podařilo domoci
si vlastní školy a roku 1898 byla odevzdána svému účelu. Budova byla
postavena podle plánů stavitele Vodseďálka a stavbu prováděl stavitel
Fišer ze Železného Brodu. Prvním učitelem byl Jan Hlaváček, proti němu
někteří občané zvedli odpor, protože nechtěli, aby byl učitelem jejich dětí,
ale bez úspěchu. Pan učitel Hlaváček se zasloužil o to, že se Loužnice
domohla samostatné, pěkné školní budovy. Úspěchy lze přičíst veškerému obyvatelstvu, ale obzvláště pánům
Josefu Čílovi, Jáchymu Linkovi a Josefu Krupkovi, kteří několikrát byli u zemské školní rady a zasloužili se o rychlé
a příznivé vyřízení podaných žádostí.

ROK

MAJITELÉ

2009

Šourkovo - nestojí

Domy v Loužnici: popisné
„V Turbíně“ Jest to brusírna s vodním
pohonem, původně v majetku rodiny Liškové, pak
Ludvíkové. V roce 1939 byla koupena Josefem
Vobickou ze Smržovky (jeho dcera Ema se vdala do
statku ke Krupkům). Dnes se zde dělá kristalérie.

Pan Vobicka zde roku 1948 zemřel. (ze starých
knih)
ROK

MAJITELÉ

2009

David Skrbek, Kateřina
Skrbková – „Kovárna“

číslo: 56.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 57.
„Kovárna“ později získalo čp „U Pekařů“ Dům, který stával naproti „škole“ a kvůli stavbě silnice
musel být zbourán. Toto číslo popisné dostal později dům rodiny Šourkové (u rybníka)

ROK

MAJITELÉ

2009

Jan Šourek

Domy v Loužnici: popisné číslo: 58.
„Ve škole“ Byla zde jednotřídní škola, pošta, kampelička, obchod,
Národní výbor, Obecní Úřad.
ROK

MAJITELÉ

2009

Obecní úřad Loužnice

Domy v Loužnici: popisné číslo:
„U Linků“ Kamenná budova, hostinec a smíšený

59.

obchod, postaven roku 1900 Jáchymem Linkou, v jehož majetku
se dodnes nalézá. (ze starých knih).
Rodina Linkova odešla z Loužnické hospody a tím i poslední člen
rodiny Jáchyma Linky z Loužnice, v roce 1946, kdy zemřela
manželka Jáchyma Linky, Marie. Jáchym Linka (zemřel v roce
1948) se pak odstěhoval ke své dceři Jaromíře Bílkové na Malou
Skálu (majitelé hotelu Bílek) a Loužnickou hospodu měli
pronajatou Hlůžovi. Po Hlůžových přešla hospoda pod
restaurace a jídelny, kterým později dědici (syn a
dcery Jáchyma Linky) více méně z nutnosti hospodu
za směšnou cenu prodali.

ROK

MAJITELÉ

2009

Alfons Bém

Fotografie z roku 1928, rodina Linkových: Marie, Emilie,
Jaromír ml., Jaromír st., Jáchym.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 60.
„U Laurinů“ Zděný dům, postavený asi v roce 1905 Josefem Šídou, od něj pak dům koupil Ladislav
Ducháček z čp.52 „U Lídů“ a po jeho smrti převzal dům jeho zeť Josef Laurin ze Zásady
ROK

MAJITELÉ

2009

Ing. Ivo Laurin

