Domy v Loužnici: popisné číslo: 100.
„U Svatých“ jest to dům, který patříval na „Záduší“
jeho popisné číslo v Držkovských knihách bylo 187. Dům
patříval rodině Svatých, dědicové tento dům prodali v roce
1997. Plány domu nakreslil F.Cikán z Velkých Hamrů. Stavba
začala 5.7.1930 a skončila 18.7.1931.
ROK

MAJITELÉ

2011

Ing. Petr Vejdovský

Domy v Loužnici: popisné
„U Kruhovky“ jest to dům,
který patříval na „Záduší“ jeho popisné
číslo v Držkovských knihách bylo 155.
Zděný rodinný domek Václava Janaty a
jeho manželky roz. Růžičková z rodiny
Zásadských cukrářů. Domek byl prodán
již několikrát a dnes slouží pro rekreaci.
Domek byl vystavěn mezi lety 1921 –
1923.
ROK

MAJITELÉ

2011

Petr Brynych,
Jana Brynychová

číslo: 101.

Domy v Loužnici: popisné číslo:
„Tomovna “ jest to rodinná vilka, rodiny
Tomovy. Později k vile byla přistavěna tovární
budova s byty, které byly nájemné. Firma
František Tom, vyráběla umělecké sklo a byla
znárodněna v roce 1948. Majitelem se stalo ŽBS a
v roce 1991 byla budova vrácena v restituci.
Později dědicové Tomovy, chtěli dům prodat, měli
o něj velký zájem „nepřizpůsobivý spoluobčané“,
tato hrozba byla zažehnána a dům koupili
manželé Zigelheimovi.
ROK

MAJITELÉ

2011

Petr Ziegelheim,
Jitka Ziegelheimová

102.

„TOMOVNA“ v nové době
Dům koupili manželé Zigelheimovi a pustili se do jeho
rekonstrukce.
Po přestavbě to bude bytový dům o 18 malometrážních
bytech, plánovaná kolaudace je koncem roku 2013. Také
tu bude 11parkovacích míst. O celý dům se bude starat
domovník.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 103.
„U Tomšů“ jest to dům, který stojí v blízkosti základů starého stavení, kde se říkávalo „U Václů“ později
„U Vondrů“. Býval to rustikální statek Václava Vondry. V době, kdy měl zde Jáchym Linka st. (1844-1875)

hospodu, říkávalo se zde přechodně „U Linků“, ale po přestěhování živnosti do nového čp.59 se ujal název „U
Václů“. Při výkopových pracích se zde našly základy prapůvodní stodoly.
V 60. Letech si zde rodina Tomšových postavila rodinný vícegenerační dům a žijí zde doposud.
ROK

MAJITELÉ

1960

Bohumil Tomeš

1972

Slavomil Tomeš st.

Do roku
2004

Slávek Tomeš ml. (starosta
obce Loužnice)

2011

Blanka Tomšová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 104.
„Hasičárna “ jest to dům s bytem a v přízemí s velkou garáží pro zázemí hasičské
techniky SDH Loužnice.
Z Loužnické historie: „Stříkačka a ostatní náčiní bylo nejprve uloženo ve stodole Františka Havla (
mlynář „Na Vobci“), pak ve stodole Josefa Číly, Jáchyma Linky a Antonína
Hnyka. V roce 1894 bylo postaveno zděné skladiště nedaleko potoka na
parcele č. 873, která byla zakoupena od Liškova statku za 9 zlatých.
Advokátní výlohy a jiné poplatky byly 20 zlatých a 99 krejcarů. Rozpočet na
stavbu skladiště byl na 448 zlatých. Při snižovací dražbě pronajal stavbu
Jáchym Hnídek za 348 zlatých. Později mu bylo 85 zlatých přidáno……
V roce 1952 vznikla z podnětu Mnislava Bernta, velitele požárníků,
myšlenka rožšířiti hasičskou zbrojnici a přistavět byt pro správce hasičského
domu a nářadí. V tomto roce se také započalo s výkopem základů a začalo
se prováděti zdění základů. V příštím roce se opět vzbudil zájem a
z počátku stavěli sami požárníci, jelikož však ke stavbě bylo zapotřebí i
finančních prostředků, ujal se
stavby MNV. Hlavní iniciativu při stavbě
měli však sami požárníci. Národní výbor se
zasloužil tím, že zajistil materiál a finanční
prostředky a k tomu pomohl hlavně ONV,
který vyšel velmi vstříct. V zajišťování
tohoto úkolu měla hlavní zásluhu
předsedkyně MNV Marie Špidlenová, která
se velmi obětavě svého úkolu ujala. Při
stavbě se vyskytly různé potíže a zjistilo se
také, že se staví na černo, jelikož povolení
ke stavbě nebylo. Přes všechny potíže
stavba byla dodatečně povolena a podařilo
se do konce roku 1954 dáti stavbu pod
střechu. V roce 1955 se provedly vnitřní úpravy, venkovní omítka a úprava kolem
staveniště. V roce 1956 byla stavba při veřejné slavnosti předána k užívání.
Správcem hasičského domu byl ustanoven Antonín Hlůže. V roce 1955 přidělil ONV
požární ochrany zdejším požárníkům nákladní auto, které koná cenné služby při
stavbě kulturního domu…..“

ROK

MAJITELÉ

2011

OBEC LOUŽNICE –
„Hasičárna“

Domy v Loužnici: popisné číslo: 105.
„U Strnadů “ jest to chata postavená panem Pavlem Strnadem.
ROK

MAJITELÉ

2011

Ing. Zuzana Krejčová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 106.
„Chata Zigelheim “ jest to chata, kterou postavil pan Jiří Zigelheim z Řepova u Mladé Boleslavy
v letech 1963 – 1965. Při stavbě mu pomáhali občané z Loužnice a kamarádi. Rodina pana Zigelheima chalupu
využívá i nadále.
ROK

MAJITELÉ

2011

Petr Ziegelheim

Domy v Loužnici: popisné číslo: 107.
„U Kordíků “ jest to rodinný domek, který postavil Josef Kordík.
ROK

MAJITELÉ

2011

Aleš Kordík

Domy v Loužnici: popisné číslo: 108.
„U Kopalů“ jest to dům rodiny Kopalových. Dům byl postaven panem L. Kopalem
ROK

MAJITELÉ

2011

Alena Kopalová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 109.
„U Špidlenů“ – „U Vildy“ - jest to dům, který postavil v letech 1990 – 1992 Pavel Špidlen ml.
S manželkou Dianou, svépomocí za velké podpory a pomoci celé rodiny.
ROK

MAJITELÉ

2011

Pavel Špidlen,
Diana Špidlenová

Domy v Loužnici: popisné číslo: 110.
„Koupaliště“ „sauna“ jest to rodinný malý domek, který byl nejdříve postaven jako účelové zařízení ke
koupališti. Po letech chátrání se z něj za starostování pana Slavomila
Tomše udělal domek s bytem pro jednu rodinu. V květnu, roku 1998 se
sem nastěhovala rodina Hrdličkových.
Z historie: „V roce 1940 na sokolském hřišti postavila obec za vedení

sokolských funkcionářů koupaliště s kabinami a obytnými místnostmi. V
létě bývala na koupališti veliká návštěvnost koupajících, jelikož
toto koupaliště má jako jediné stále dostatek čisté vody. Plavčíkem byl
zvolen Josef Kunz, který se v roce 1945 odstěhoval do Hutě. Poté se na
koupaliště přistěhovala paní Šídová ze Zásady, která se zase na podzim
odstěhovala. V tomto roce byla k domu plavčíka přistavěna velká dřevěná
veranda, na tancování.
Tragická událost se stala v létě roku 1944, kdy jistý zásadský 18 letý
student Vedral, nesl svému otci oběd k Malým, kde pracoval jako zedník.
Jelikož bylo velké teplo, ale voda ještě hodně studená, nedalo mu to a
skočil do vody. Zdeněk Malý, hoch z Loužnice za ním okamžitě skočil,
vytáhl ho, ale k životu se jim ho nepodařilo přivést. Podle přivolaného
doktora, ranila hocha „mrtvice“.
V roce 1944 oslavil sbor dobrovolných hasičů 60. Výročí svého založení.
Na koupališti byla uspořádána slavnost, kde se sešlo velké množství
občanů.
V roce 1951 – 1952 byla provedena regulace zvířat u koupaliště, čímž se
stav koupaliště zlepšil. Finanční prostředky poskytla krajská vodohospodářská služba. Nedostatkem snad bylo, že nebyla
věnována větší péče údržbě samotného koupaliště, které již dnes volá po tom abychom se mu více věnovali. Je to jedno z
nejhorších koupališť ve velikém okolí a své poslání plní tím, že dává osvěžení v létě dětem i dospělým a naše děti mohou jen
poděkovat tomuto koupališti, že všichni se naučili plavat. Je to pěkný přírodní koutek v naší vesničce a kdybychom mu
věnovali více péče, odvděčil by se nám tím, že by poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší mládeže a ostatním našim
občanům. Naši občané i naše stařenky a dědové by jistě zde rádi poseděli v létě na lavičce a pobesedovali o přírodě, které
má vždy svá kouzla a dovede lidi k sobě sbližovat a to je naším cílem, abychom všichni pomáhali naší vesnici vytvářet
mírově a společensky milé prostředí a tak si navzájem život zpříjemňovati.“

ROK

MAJITELÉ

2011

OBEC LOUŽNICE Koupaliště

V dnešní době koupaliště slouží ke koupání – pouze na vlastní nebezpečí, ale také jako požární nádrž.
Koupaliště a jeho okolí je celoročně udržované a čisté.
Koná se zde několik letních akcí, kdy plac před domem slouží jako taneční parket, funguje zde stánek
s občerstvením.
Konají se zde čarodějnice, svatby – jen pro místní spoluobčany, sportovní akce a v minulosti i velmi oblíbené
závody traktůrků.

Domy v Loužnici: popisné číslo: 111.
„U Bentů “ jest to rodinný dům, který postavil pan Jaroslav Bernt na místě starého domu, který měl
čp.21 a říkávalo se zde „U prostředních Vašků“.
ROK

MAJITELÉ

2011

PhDr. Jaroslav Bernt,
Marcela Berntová

