DOMY LOUŽNICE 61 – 70

Domy v Loužnici: popisné číslo: 61.
„U truhlářů“ Menší domek, který stával v bezprostřední blízkosti „staré sokolovny“dříve v tomto domku bydleli
Bartoníčkovi a pan Bartoníček byl truhlářem. Později si jeho syn postavil dům nad tímto domem. Dům byl poté v majetku

dcery pana Bartoníčka – Marie – provdané Hujerové v Bratříkově.
ROK

MAJITELÉ

2009

Ing. Vladimír Stehno,
Maruška Stehnová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 62.
„Ve mlejně“ Průmyslová budova, knoflíkárna a dříve brusírna kroužků, postavená bratry Jáchymem a
Miloslavem Linkovými. V roce 1912 budova vyhořela a byla opět postavena. Byla zde i turbína s rybníkem u „křížku“. Po

zabrání majetku Komunisty zde byl majitelem Čechofracht – logistická firma. Od roku 1989 jsou majiteli
manželé Rathouský.
ROK

MAJITELÉ

2009

Bedřich Rathouský, Olga
Rathouská

POHLED NA RYBNÍK

Domy v Loužnici: popisné číslo: 63.
„Hoření vila“ jest to nepodsklepený dům s přízemím, s dvěmi
patry, a půdou. Oplocený kompex budov s vilou a budovy sloužící
hospodářství, byty pro čeleď, stáje, kůlny a stodoly. Pozemek, na kterém
„Hoření vila“ stojí, koupil od Marie Hnykové rozené Matouškové pan
Miloslav Linka. Dům postavil v roce 1922 Miloslav Linka na místě jiného
domu, který v roce 1909 paní Hnyková, postavila a v roce 1912 dům
vyhořel. V roce 1945 se z tohoto domu odstěhovala rodina Herbova (Pan
Herb byl zahradníkem) do Pěnčína a přistěhoval se pan Švec s rodinou a
pracoval u Linků jako kočí. (ze starých knih)
… V roce 1922 jsme poblíž našeho podniku koupili, vyhořelý, jednoposchoďový dům. Zdálo se, že je to
výhodná koupě, ale adaptace 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…. (Miloslav Linka – Život se sklem)
ROK

MAJITELÉ

2009

Jana Matěásková,
Miloslava Hrubá,
Alexandra Rajtrová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 64.
„U Blažků“ později „U Hrachů“ Kamenný dům
s mačkárnou, postavený panem Blažkem v letech 1899 - 1901. Z tohoto
domu pochází rod rodiny Blažkových. Pan Petr Blažek si vzal ženu Barboru
rozenou Cvrčkovou a měli spolu sedm dětí ( Miloslava-pozdější majitel
domu, Vladimír, František – nyní dům čp.94, Vlasta – vdaná Kurfiřtová,
Josef – čp.87 - Sochorovi, Růžena – vdaná Čílová, Věra – vdaná Jůnová).
V roce 1945 z tohoto domu se vystěhovala rodina Prchalova do České
Lípy a rodina Boženy Havlové do Huti. Později byl dům prodán a bydlela
zde paní Stáňa Hrachová s rodinou, paní Hrachová byla léta hospodskou
„U Linků“ či „Pod lipou“.
ROK

MAJITELÉ

2009

Milan Vondrouš, Jana
Vondroušová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 65.
„U Pavlatů“ Dům nechal postavit v roce 1911 pro sebe a svou rodinu Josef Pavlata, nájemce brusírny
a mlýna v Haratině, syn Josefa a Barbory Pavlatových z Loužnice čp.49. Plány domu vypracoval architekt a
stavitel František Cikán z Velkých Hamrů a rozpočet dosáhl sumy kolem 16.000,- Korun. Dům byl postaven za
půl roku, na pozemku, který v roce 1843 patřil k domu čp.22. V roce 1945 zde zemřel na tuberkulozu pan Josef
Pavlata – obchodník – narozen 1876.
Josef Pavlata ml., zde léta žil jen se svou sestrou Slávkou Pavlatovou, byl to vynikající fotograf a díky jemu
máme možnost vidět Loužnici v dřívější době, jako první v Loužnici měl televizi. Rodině Pavlatově patřil dům až
do roku 1993, kdy jej syn stavebníkův – Josef Pavlata ml. (*1902) prodal rodině Bedřicha Rathouského.
ROK

MAJITELÉ

2009

Pavel Udatný

Domy v Loužnici: popisné číslo: 66.
„U Matoušků“ pak „U Kramářů“ Dům kde byla mačkárna a byt, který postavil
pan Matoušek, dům projektoval 30.3.1909 František Číla a poté byl v majetku jeho syna Vladimíra.
V roce 1945 se z tohoto domu odstěhoval nájemník Petr Sochor. V Loužnici u Matoušků se kroužky
malovaly pravým, tekutým 13% zlatem a potom se zlato v mufnových pecích zapalovalo.
ROK

MAJITELÉ

2009

Miroslav Kramář

Domy v Loužnici: popisné číslo: 67.
„U Laurinů“ „Kostka“ Dům postavený v roce 1948 byl krátkou dobu využit jako sklad, kancelář
a garáž. Počátkem sedmdesátých let byl stavebně upraven pro bydlení.
ROK

MAJITELÉ

2010

Ing. Josef Laurin Csc.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 68.
„ U Šídů“ „U Studničků“ Dříve rodinný domek postavený
Josefem Šídem a v roce 1921 přeměněný na hostinec, později koupený od Václava
Studničky z Tanvaldu. Hostinec, musel být zbourán kvůli stavbě silnice.

ROK

MAJITELÉ

2010

Hospoda U Studničků nestojí

Domy v Loužnici: popisné číslo: 69.
„U Berntů“ Dům, který postavil František Pavlata, ten ve světové válce padl, pak dům byl v majetku
jeho dcery Emilie, provdané Berntové. Pan Bernt působí v Loužnici jako truhlář, ten si vedle domu postavil
truhlářskou dílnu. (Staré knihy)
Dům postavil kolem roku 1912 František Pavlata, syn Jana Pavlaty ml. Z Loužnice čp.52 a Marie Patkové
z Loužnice čp.48. František Pavlata, jak se mu v rodině říkalo Franc, se oženil 3.11.1900 s Barborou Havlovou,
dcerou po zemřelém mlynáři Františku Havlovi z Loužnice čp.3 a jeho ženy ženy Františky rozené Klingerové
z Huti čp.83. Barbora dostala od matky pozemek u silnice Železný Brod – Tanvald, který hraničil do roku 1947
se Záduším, to bylo součástí obce Držkov. V rohu pozemku byla nasbíraná „hrobka“ = snesené kamení z pole.
Na tomto místě, po jejím odstranění vyrost dům čp.69.
V manželství se narodilo několik dětí, z nichž se však dospělého věku dožily pouze tři: Bohuslav Pavlata, ten žil
v Lokti v západních Čechách, Josef Pavlata v Jablonci n/N a Emilie Pavlatová narozená 1914, jako poslední
dítko. V roce 1936 se provdala za truhláře Jaroslava Bernta narozeného 1906 v Loužnici čp. 19. Stavebník a
majitel domu František Pavlata padl v první světové válce. Zadlužený dům se vdově Barboře Pavlatové podařilo
udržet až do provdání dcera Emilie, jejíž manžel dům vyplatil. V roce 1947 si Jaroslav Bernt postavil u svého
domu vlastní truhlářskou dílnu, v níž pracoval jako jediný soukromník v Loužnici i v době komunistické vlády od
roku 1948 do své smrti v roce 1988. Dnes dům čp.69 patří jeho dceři Dagmar, provdané Lancové. (J.Hrách)
ROK

MAJITELÉ

2010

Mgr. Jaroslav Lanc,
Mgr. Dagmar Lancová

Domy v Loužnici: popisné číslo:
„Expedice“ později za komunismu
„U Sochorů“ jest to dům postavený Vojtěchem
Linkou, jako expedice k výrobnímu domu.
Z knihy Miloslava Linky – Život se sklem: „…. Naše celá
rodina žila skutečně poměrně skromně. Všechny
získané peníze se investovaly do podniku…“
ROK

MAJITELÉ

2010

Marie Brandejská
Jarmila Kašpárková
Ludmila Radkovičová
Alexandra Rajtrová

70.

