DOMY LOUŽNICE 81- 90

Domy v Loužnici: popisné číslo: 81.
„U Linků“ jest to „letní dům“ s dvěmi byty. Dům byl postaven ve dvoře u hospody „U Linků“ a v přízemí
byla pulírna.
ROK

MAJITELÉ

2010

nestojí

Domy v Loužnici: popisné
„U Linků“ jest to tovární budova

číslo: 82.

firmy Linson (Vojtěch Linka a synové).
Firma zde fungovala, prosperovala a
rodina jí vlastnila do poválečných let, než
přišel osudný rok 1948.
Ze vzpomínek pana Miloslava Linky, z knihy
„Život se sklem“:
……. V roce 1948 byl podnik znárodněn, ve
kterém jsem zůstal jako vedoucí, pracoval jsem se
stejnou chutí a intenzitou, jako v době
soukromého podnikání. Koncem února 1949 byl
založen požár na půdě kancelářské budovy, naší
zaměstnankyní sl. Boženou Kučerovou, která
předtím defraudovala jako mzdová účetní peníze
a požárem chtěla defraudaci zakrýt. Já jsem byl
jako vedoucí podniku kvůli této záležitosti zatčen
11. Března a souzen u Okresního soudu v Železném Brodě a u Krajského soudu v Liberci. Jasně bylo prokázáno, že jsem
neměl ani tušení o defraudaci, tak i požáru, byl jsem však odsouzen pro zanedbání povinné péče. U soudu bylo
konstatováno, že jsem jinak konal povinnosti řádně, pečoval o podnik, který v době mého působení plnil plán na 160% a mě
za vinu kladené opomenutí bylo podle úsudku soudu na krajní hranici povinné opatrnosti a lidských možností, vzhledem
činu. Vězení jsem snášel velmi těžko, i když se mnou bylo jednáno slušně, ale těchto téměř 6 měsíců se mi zdálo delší než 6
let. Bylo však pro mě poučením a nezanechalo ve mně pocit roztrpčenosti zvláště, když mi bylo umožněno, abych mohl po
propuštění pracovat na ředitelství Železnobrodského skla v Železném Brodě…..
ROK

MAJITELÉ

2010

Alexandra Rajtrová, Jarmila Kašpárková,
Marie Brandejská, Ludmila Radkovičová

Domy v Loužnici: popisné
ROK

MAJITELÉ

2010

Petr Jareš, Bohumila Daníčková

číslo: 83.
„V Končinách“

jest to
nejposlednější dům Loužnice, směrem na
Huť. Kdysi na těchto místech stála osada
Stanový. Před válkou zde bydleli Schmauzbaorovi s dcerou Inkou, po válce se odstěhovali do
Německa. Již za války byl dům „přikastrován“ k Loužnici.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 84.
„Pavlatovo “ jest to rodinný dům, postavený panem Pavlatou, ten měl 5 dětí: Marii (vdaná
Sochorová), Bohumila Pavlatu, Hanu (vdanou Brečkovou – Šourkovou), Lídu, Hedviku (vdanou
Lubasovou).
ROK

MAJITELÉ

2010

Božena Zurynková

Kopání základů domu čp. 84

Domy v Loužnici: popisné číslo: 85.
„U Tilerů“ jest to rodinný dům, postavený po II. Světové válce, panem Františkem Pavlatou.
Úmluvu o stavebních pracích, byla sjednána 13.2.1932 s archektonockou a stavební kanceláří Jaromír Brožek ze
Zásady zastoupenou vdovou po J. Brožkovi Annou. První výkopové práce proběhly v dubnu a již 27.8.1932 byl
dům hotov. František Pavlata se ženou Boženou dětmi Boženou, Amálii a Františkem se do něho nastěhovali
koncem září 1932. V roce 1968 byl dům rozšířen o garáž a jednu místnost, to zde začala bydlet vnučka Jana
s manželem Jaroslavem Tilerem a posléze dětmi Liborem a Marcelem. Dům byl rozšířen do dnešní podoby v
roce 2007 další přístavbou pro rodinu Marcela Tilera s manželkou Monikou a syny Martinem a Markem .

ROK

MAJITELÉ

2010

Libor Tiler, Marcel Tiler, Jana Tilerová

(děkuji panu L. Tilerovi za poskytnuté informace)

Domy v Loužnici: popisné číslo: 86.
„Smetanovo “ byla to rodinná vilka, postavená před II. Světovou
válkou, v roce 1932, kterou postavila Marie Hnyková z čp.76, za války dům prodala
Rudolfu Smetanovi, který byl sklářský výrobce z Radčic- „Tlukačky“, ten poté dům
znovu přestavěl a obnovil. V roce 1947 byl celý dům zbourán, kvůli stavbě silnice.

ROK

MAJITELÉ

2010

nestojí

Domy v Loužnici: popisné číslo: 87.
„U Sochorů “ jest to rodinná vilka, postavená před II. Světovou válkou, cca v roce 1934,
panem Josefem Blažkem.
ROK

MAJITELÉ

2010

Ondřej Sochor

Domy v Loužnici: popisné číslo: 88.
„U Bartoníčků“ jest to rodinný domek postavený panem Ladislavem Bartoníčkem, pro
svého syna Vladimíra Bartoníčka.

Ve II. Světové válce, zde bydlel pan Oldřich Šída, sklářský dělník, narozen 1906, který spáchal
sebevraždu pod „černým mostem“ u silnice do Železného Brodu, vylezl na sloup vysokého napětí,
příčinou byla trudomyslnost. Ve válce zde zemřela, při porodu, paní Marie Bartoníčková.
(ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ

2010

Vladimír Bartoníček, Bartoníček Vladimír
a Bartoníčková Jana

Domy v Loužnici: popisné číslo: 89.
„U Kramářů“ jest to malý domek, postavený panem Otou Kramářem, v roce 1937.
ROK

MAJITELÉ

2010

Hubka Luboš a Hubková Venuše

Domy v Loužnici: popisné číslo: 90.
„Vavřichovo“později „ U Halamů“ jest to obytný a obchodní dům sklářského
výrobce Václava Vavřicha z Frýdštejna. Dům byl postaven za II.světové války.

…za celou dobu války, byl postaven v Loužnici jen jeden dům a to číslo popisné 90, patřící Václavu
Vavřichovi…. (ze starých knih)
ROK

MAJITELÉ

2010

Halama Emil a Halamová Magda

