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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
v tomto čase se setkáváme jako každým rokem. Rok 2019 nám opět přinesl
hodně suchých a v letním období i horkých dnů, kdy jsme se všichni museli
zamýšlet nad tím, jak šetřit vodu. Deštivých přeháněk přišlo málo, mnohým
lidem ve studních dochází voda nebo musí hodně šetřit. Stejně to tak je i
v městském vrtu, kde se stav hladiny snižuje. Přesto, že město vydalo zákaz
napouštět vodu z vodovodního řadu do bazénů a zalévat, stejně se v měsíci
červnu nadále zvyšovala spotřeba vody. V současné době je město zásobováno
pouze z jednoho vrtu a není žádný náhradní zdroj. Z tohoto důvodu město chce
provést hydrogeologické zkoušky pro zhotovení průzkumného geologického
vrtu. I když se městu podaří zhotovit další vrt a vytvořit náhradní vodní zdroj,
prosíme občany, aby byli ohleduplní a šetřili vodou, obzvláště pitnou.
Na konci měsíce července proběhla výběrová řízení a to na „Stavební úpravy
ZŠ – technický ateliér“. Jedná se o úpravu budovy bývalých školních dílen, kde
by vznikly prostory pro školu a družinu s technickým vybavením. Další
výběrové řízení bylo na „Komunitní centrum Krásná Hora“, které by se mělo
vytvořit v budově čp. 14 – restaurace „Na sále“ v 1. patře. Vznikne tam místo
pro pořádání kulturních akcí a setkávání lidí. Na obě akce se žádala dotace z
IROPu, která měla podmínku vytvoření výběrového řízení.
Největší akcí letošního a příštího roku je výstavba nového bytového domu
„Voleská“. V letošním roce probíhá hrubá stavba firmou RIOS Rožmitál pod
Třemšínem. Další akcí letošních prázdnin byla výstavba letní třídy. Přejeme
žákům příjemné učení ve stínu stromů.
Město přijalo dotaci na hasičský dopravní automobil a měl by být pořízen do
konce roku a také na přístřešky sběrných míst.
Do Vletic bylo pořízeno do kapličky automatické zvonění. Ve škole byly
opraveny školní hodiny. Ve Vrbici probíhalo v jarním období čištění rybníků.

Pouť v
Krásné Hoře
nad Vltavou
dne 15.9.2019
Pouťová zábava
14.9.2019
od 20,00 hod
s kapelou
TŘI SVETRY
ZLATÝ KOHOUT
dne 5.10.2019
tradiční orientační
běh pro děti, mládež
a dospělé

Myslivecké
sdružení
Krásná Hora –
Krašovice

dne 21.9.2019
od 9,00 hodin
pořádají pro děti
soutěž ve střelbě ze
vzduchovky na
vrchu „Homola“

Další rychlou akcí byla výstavba pobořené čekárny
v Krašovicích. Díky významné akci v Krašovicích byla
čekárna
nově
vystavěná
s dřevěnou
nástavbou.
Krašovickou náves zpestřila nejen nová čekárna, ale i
opravená kaplička. Tím bych chtěl poděkovat zednické
partě pana Diviše a truhlářství pana Lesáka a Háchy za
rychlou neplánovanou akci. Rád bych poděkoval spolku
Přátel Krašovic za uspořádání oslav k 800. výročí od první
zmínky Krašovic. Krašovická náves jeden den zkrásněla a
ožila. Výstava dobových fotografií zaujala snad všechny
návštěvníky. Po slavnostní mši si všichni popovídali a kdo
chtěl mohl si s harmonikáři i zazpívat. Večerní taneční zábavu přerušilo bouřkové počasí, ale i bez
elektřiny prý vytrvalí vydrželi až do ranních hodin.
Zastupitelstvo města schválilo:
- Novou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Alkohol by se neměl popíjet na
žádných veřejných prostranstvích. Přísný zákaz požívání je dle vyhlášky v místech náměstí, Na Houdech
a v okolí školy, školky a v okolí kostela, kde hrozí pokuta. Často někteří naši obyvatelé v místě
autobusové čekárny kouří, bohužel je to veřejné prostranství a zde je kouření dle zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno.
- Domovní řád bytových domů, který bude vyvěšen v každém městském bytovém domě. Prosíme
nájemce o jeho přečtení a dodržování pořádku.
- Vypracování projektové dokumentace na půdní vestavbu v ZŠ.
- Pronájem levé části stodoly budovy čp. 14 – hostinec „Na sále“ pro firmu K-Pharma Praha pro zřízení
lékárny. Je to z důvodu, že v současné době sídlí lékárna v soukromé budově, platí vysoké nájemné a
hrozí její uzavření. Pro zachování lékárny v Krásné Hoře je nutné mít ji v městských prostorách.
- Pravidla podmínek poskytování účelové dotace na vybudování domovní čistírny odpadních vod.
Pravidla podmínek poskytování účelové dotace na vybudování domovní čistírny
odpadních vod
1. Žádat o podporu mohou pouze vlastníci nemovitostí s trvalým pobytem ve městě
Krásná Hora nad Vltavou a v obcích náležících městu.
2. Podporovány budou čistírny odpadních vod k nemovitostem, které se nacházejí
v území, kde se nepočítá se splaškovou kanalizací, tj. v k.ú. Mokřice, Krašovice,
Vletice, Plešiště, Tisovnice, Zhoř nad Vltavou, Švastalova Lhota, Proudkovice a
Podmoky. V k.ú. Krásná Hora nad Vltavou se podpora může vztahovat na odlehlé
nemovitosti, jež nelze napojit na kanalizační řad.
3. Nárok na dotaci mají občané, kteří uvedou do provozu svoji domovní čistírnu
odpadních vod po 1.1.2020 (schválení podpory zastupitelstvem města). O účelovou
dotaci je možno požádat maximálně do 24 měsíců od data vydání Souhlasu
s provedením ohlášené stavby nebo od data vydání Stavebního povolení. V případě, že
je stavba domovní čistírny odpadních vod povolována současně se stavbou rodinného
domu, je možno o účelovou dotaci požádat maximálně do 3 let a 6 měsíců od vydání
povolení stavby (stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby).
4. Žádost bude podávána na formuláři „Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Krásná Hora nad Vltavou na vybudování domovní čistírny odpadních vod“
včetně požadovaných dokladů a příloh. Tento formulář je k dispozici na Městském
úřadě v Krásné Hoře nad Vltavou nebo na www.krasna-hora.cz.
5. Žádost je možno podat na městském úřadě po vydání platného stavebního povolení
nebo ohlášení stavby a projektové dokumentace schválené odborem životního
prostředí.
6. Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu dojde k doplnění žádosti. Musí být
předložen doklad o kolaudaci (protokol) domácí čistírny odpadních vod nebo jiný
doklad, který tento nahrazuje (Ohlášení dokončení stavby včetně prohlášení stavebníka,
že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou
dokumentaci) – bez tohoto dokladu nebude možné dotaci přidělit.
7.

Ten, kdo obdrží výše citovanou dotaci, je povinen domovní čistírnu odpadních vod
provozovat v souladu se zákonnými předpisy (každé 2 roky revize … např. dle vodního
zákona č. 254/2000 Sb., Vyhlášky č. 401/2015 a č. 57/2016) po dobu 5 let od podpisu

Stavba
bezpečnostního
přelivu
na hrázi Orlík
Přehradní hráz
Orlík čeká velká
úprava. Na hrázi by
se měl vystavět
bezpečnostní
přeliv. Tato stavba
si vyžádá
dlouhodobé
uzavření hráze.
Oficiální objízdné
trasy jsou v jednání
a zřejmě se dotknou
Krásné Hory.
Předpokládané
zahájení stavby je
v roce 2020 a
začátek uzavírky
vozovky přibližně
v březnu 2022.
Uzavírka vozovky
by měla trvat asi do
května 2024.
Celková doba
stavby
bezpečnostního
přelivu je
plánovaná zhruba
na 5 let.

„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Krásná Hora nad
Vltavou za vybudování domovní čistírny odpadních vod“ (dále jen „Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace“).
8. Žadatel je povinen umožnit kontrolu provozuschopnosti domácí čistírny odpadních vod
členům orgánů města Krásná Hora nad Vltavou před podpisem „Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace“ z důvodu kontroly, zda je domovní čistírna odpadních vod
v provozu a po dobu dalších 5 let od podpisu smlouvy této. Pokud by kontrolní orgán
zjistil nenaplnění účelu příspěvku, je obdarovaný povinen dotaci vrátit.
9. Příjemce dotace se zavazuje, že nepřetržitě po celou dobu udržitelnosti, tj. po období 5
let od podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, bude v nemovitosti, k níž
byla vybudována podporovaná domovní čistírna odpadních vod, přihlášena k trvalému
pobytu fyzická osoba žádající o dotaci. V případě, že příjemce není schopen výše
uvedené podmínky dodržet, je povinen poměrnou část dotačního příspěvku vrátit.
10. S žadatelem bude sepsána „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“. Předpokladem
pro přidělení dotace je provedení fyzické kontroly funkčnosti domovní čistírny
odpadních vod, doložení potřebných dokladů, schválení „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace“ zastupitelstvem města a stvrzena podpisy smluvními stranami.
11. Dotace se poskytuje ve výši 40 000,- Kč a bude vyplacena na základě „Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace“. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Sběr ve dvoře úřadu v bývalém statku
„U Hejhalů“
úterý 24. září 2019 od 8,00 – 14,00
středa 25. září 2019 od 8,00 – 16,00
Sběr použitého ošacení
(letní, zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené, vatové přikrývky, polštáře a
deky, obuv – nepoškozenou, hračky – kompletní)

Pozvánka
na společenskou
akci
v Krásné Hoře:
Krásnohorský
jarmark
na náměstí
v Krásné Hoře
nad Vltavou
dne 12.10.2019
od 8,00 – 12,00
hod.
Bohoslužba při
jarmarku bude
sloužena
od 8,00 hodin
v kostele
sv. Mikuláše.

Na městském úřadě a v prodejně
„U Šachů“ můžete zakoupit kalendář
„Příbramsko 2020“ s historickými
fotografiemi z Příbramska. Z Krásnohorska
je tam fotografie Krásné Hory a Mokřice.
Na městském úřadě zakoupíte i kalendář
„Kostely na Sedlčansku 2020“.

Středočeský kraj
vyzývá občany, že od 1. září 2022 bude zakázáno používat
staré kotle (1. a 2. emisní třídy).
Zpravidla kotle s datem výroby do roku 2000.
Z tohoto důvodu kraj vyzývá občany k využití kotlíkové dotace
až do výše 127 500,- Kč a pořídit nový úsporný kotel.
Středočeský kraj pokračuje v přijímání žádostí o
dotaci, pokud na některou žádost nebude stačit
alokace, bude zařazena do zásobníku projektů.
Vyzýváme všechny potencionální žadatele, pokud
mají zájem, aby žádost určitě nechali
zaregistrovat.
Informace podává krajský úřad.
www.sfzp.cz/kotlikovedotace
nebo email: kotliky@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz
(Krajský úřad a samospráva, kotlíkové dotace)
Krajský úřad přijímá žádosti od 3. června 2019.
Při používání starších kotlů hrozí pokuta až do výše
50 tis. Kč od 1.9.2022, pokutovat budou obce.
Prosíme občany, aby informace získávali z web stránek
Středočeského kraje na městském úřadě Vám neporadíme,
kraj nás požádal pouze o sdělení informace občanům.

Nepropásněte přeložené
divadelní představení
starosta města

Základní škola a mateřská škola
Školní rok 2019/2020 začíná
Poslední prázdninový týden skončil, škola je připravena na zahájení. Předpokládám, že se
všichni těší ☺
Ve školních budovách během těchto prázdnin probíhaly menší opravy a technická vylepšení, před
školou jsou nové lavičky. Ta nejdůležitější práce probíhala na školní zahradě - byla dokončena venkovní
třída. Od prvního zářijového týdne můžeme využívat tento venkovní prostor. Už jen stačí, dohodnout se na
pravidlech fungování společně se školkou, pokud budou na zahradě všichni, ale to zvládneme. Hlavně, že
už je hotovo a můžeme častěji při výuce opustit budovu. Na podzim se vrhneme do dalších úprav na
zahradě – sázení kolem plotu. Objednanou máme výsadbu vrbových týpí a vrbového tunýlku, aby bylo
kde se schovat. Nová a funkční branka bude spojovat školní zahradu s hřištěm pod školou. Dále upravíme
plochu kolem třídy a vysadíme popínavé rostliny na jedné straně třídy tak, abychom zvukově oddělili
prostor u pískoviště a třídu. Na zahradě budeme pracovat v rámci pracovních činností, ale máme v plánu
udělat na podzim jednu odpolední brigádu, a budeme rádi, když si rodiče či děti udělají čas a přijdou na
chvilku pomoci. Na jarní brigádě se také udělalo spoustu práce, tak se budeme těšit i na podzim.
Děkujeme. Nezapomeňte, že na 20. září máme odložené divadelní představení, viz. plakátek, které pořádá
škola, a výtěžek z představení půjde právě na další financování výsadby na školní zahradě. Ještě nějaké
lístky zbývají k prodeji.
V mateřské škole byly dokončeny opravy v umývárně, dokončeno je malířské dílo v šatně, během září
ještě bude do vstupního prostoru položena nová a kvalitní čistící zóna a doplněny budou žaluzie v horních
třídách.
V budově základní školy byly vyměněny zářivky v chodbách „staré“ budovy – zářivky svítí a nevrčí
☺. Dále byly provedeny technické úpravy tak, abychom mohli využívat internet po celé budově
v odpovídající rychlosti. Celkově byla opravena a vymalována místnost úklidu v přízemí, vymalována
učebna hudební výchovy. V zázemí školní jídelny se maloval sklad a vyměňovaly regály. Malování
chodeb školy a rekonstrukce dívčích záchodů bude nákladnější akce a po dohodě s panem starostou se
předpokládá na příští prázdniny.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na prázdninových pracích, děkujeme za finanční podporu města –
zejména za financování třídy na zahradě.
Na podzim bude zahájena velká akce, tj. rekonstrukce staré školní dílny na dílnu v modernějším pojetí.
Tato dílna bude sloužit zejména žákům 1. stupně a dětem MŠ. Městu se podařilo získat na rekonstrukci
budovy včetně vybavení dotaci, ale část bude financována z rozpočtu města. Velmi děkujeme, protože
prostory pro rozvoj technických dovedností mladších dětí nám docela chybí. Těšíme se na konec roku
2020, kdy by měl být technický ateliér hotový.
ředitelka školy

Z Farního úřadu
Milí přátelé,
už jsou za námi prázdniny, začíná nový školní rok. Zvlášť pro děti, ale také pro učitele. Je to nová
etapa jejich života i práce. Blíží se rovněž poutní slavnost, která se koná na oslavu svátku Panny Marie. Je
to naše poděkování za dar úrody.
Před námi je také posvícení, které nám připomíná posvěcení našeho farního kostela dne 13.10. 1855 a
určení k bohoslužebním účelům.
Když se díváme na kostel, tak vidíme, že je to místo, kde se setkává historie i současnost. Proto
krásný a opravený kostel může být chloubou každé obce či města. Naopak zničený, polorozbořený kostel
je do jisté míry svědectvím o úrovní lidí žijících na daném území. A je v podstatě jedno jestli jsme „věřící
více či méně věřící“. Kostel byl, je a bude nejen místem setkání s Duchovnem ale i kulturní památkou,
která nám připomíná naše dějiny a spojuje nás s našimi předky. Jejich životy byly provázány s přírodou a s
cyklem slavností a svátků.
Mnohokrát děkuji všem farníkům naší farnosti, všem občanům našeho města, okolních
vesnic i osad za pomoc při opravách kostela, exteriéru i prostranství kolem kostela.
Tímto vás srdečně zvu na společnou oslavu poutní slavnosti dne 15. září a oslavu výročí posvěcení
našeho kostela sv. Mikuláše, která se koná dne 13. října. Rovněž vás zvu na Svatohubertskou mši svatou,
která se bude konat v našem kostele 10. listopadu. Hlavním celebrujícím bude světící biskup pražský
Mons. Zdenek Wasserbauer.
P.Zbigniew Grzyb, Římskokatolická farnost

Hasičské okénko
Rád bych vás seznámil s hasičskou činností od posledního vydání zpravodaje v březnu:
Nejprve výjezdy k zásahům:
19.4. Požár lesa nad Kamýkem směrem na Zduchovice
23.4. Požár lesa u Mašova za Petrovicemi
15.6. Požár trávy mezi Švastalovou Lhotou a Kamýkem
7.7. Požáry kůlny v Kosobudech
23.8. Požár v peřárně v Kamýku
Sportovní činnost:
11.5. Pohárová soutěž v Mokřici za účasti: 6 družstev mužů – „zvítězili muži z Voltýřova“ a 2 družstva
žen „zvítězily ženy z Mokřice“.
18.5. okrsková soutěž v Krásné Hoře – výsledky:
Muži od 15 let 1. Mokřice
2. Zhoř
Muži od 35 let 1. Mokřice
2. Krásná Hora
Ženy od 30 let 1. Krásná Hora
17.8. Pohárová noční soutěž v Mokřici za účasti 13 družstev mužů „zvítězili muži z Voltýřova“ a 6
družstev žen „zvítězily ženy z Březových Hor“.
24.8. Pohárová soutěž „Zhořská osma“ ve Zhoři za účasti3 družstev mužů „zvítězili muži z Hříměždic“ a
2 družstev žen „zvítězily domácí ženy“.
Dětské odpoledne: 25.5. uspořádali krásnohorští hasiči dětské hasičské odpoledne plné hasičských soutěží
pro děti spojené s opékáním buřtů. Akce se zúčastnilo asi 45 dětí.
Kulturní činnost:
13.4. Setkání harmonikářů v Mokřici.
20.4. Velikonoční zábava v Mokřici.
12.5. V rámci oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriána se konala svatofloriánská mše za účasti biskupa
Václava Malého. Pěvecký sbor Antonína Tučorského z Vyškova za doprovodu filharmonik z Českých
Budějovic uvedl slavnostní ordinárium složené ke cti sv. Floriána ve světové premiéře. Mše se konala jako
poděkování za 130 let hasičů v Krásné Hoře a Mokřici a 115 let hasičů v Podmokách. Zúčastnilo se 30
hasičů v uniformách.
23.6. Boží tělo, opět jsme se zúčastnili průvodu v počtu 12 hasičů.
13.7. Taneční zábava v Mokřici na parketě.
27.7. SDH Krásná Hora uspořádal slavnostní schůzi ke 130. výročí založení sboru
3.8. Taneční zábava v Mokřici na parketě.
Pozvánky na září:
14.9. Pouťová zábava – hudba „Tři svetry“, zveme širokou veřejnost.
28.9. 19. ročník Svatováclavského poháru, který se bude konat na hřišti v Krásné Hoře od 13,00 hod.
Přijďte povzbudit všechny soutěžící.
Na závěr chci poděkovat všem hasičům a hasičkám, kteří se na uvedených akcích podíleli. Dále chci do
našich řad pozvat všechny, kteří mají zájem o požární sport, aby to nemuseli zkoušet všelijak nelegálně a
mohli si zasoutěžit kdykoli a kdekoli.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SH ČMS

Program kulturního domu
Krásná Hora nad Vltavou
14. 9. 2019 Pouťová taneční zábava - od 20,00 hodin - hudba “Tři svetry”
20. 9. 2019 Divadlo “Šest tanečních hodin v šesti týdnech” od 19,00 hodin, odložené představení
16.11. 2019 Svatohubertské slavnosti
25.12. 2019 Myslivecký ples Svatý Jan

Program kulturního domu Mokřice
21. 9.2019 KD Retro párty
2.11.2019 Výlov rybníka
7.12.2019 Dětská Mikulášská zábava Boba a Toma
7.12.2019 Mikulášská diskotéka Boba a Toma pro dospělé

od 20,00 hodin
od 9,00 hodin
od 14,00 hodin
od 20,00 hodin

Vzpomínka:
Letošní rok je významný tím, že naši významní kronikáři dosáhli výročí a to:
Adolf Ondrák, kronikář v období od 1914 do 1937
Úmrtí 9. května 1939 – 80. výročí
Narodil se v Krásné Hoře a pracoval jako školník, jeho manželka byla uklízečkou ve škole.
Kroniku města, v té době ještě města, vedl 23 let. Kroniku psal důsledně, předešlé zápisy se málo
dochovaly, proto v kronice vzpomíná na své dětství, jaký byl život v Krásné Hoře, popsal vzhled Krásné
Hory. Uvedl názvy míst, proč se místa tak či onak nazývají, chování lidí, zachytil významné události i
vyprávění starších obyvatel atd. Díky jeho zápiskům se můžeme dozvědět, jak vypadal život v Krásné Hoře
před 150 i více lety. Zachytil nepříjemné období 1. světové války, začínající spolek Sokol.
Stanislav Kofroň, kronikář od 1.1.1957 do 2006
Narozen 19. července 1919 Vletice - 100. výročí
Zemřel
8. října
2009 Příbram - 10. výročí
Náš další významný kronikář vedl kroniku Krásné Hory od roku 1957 do roku 2006. K tomu zapisoval do
kroniky obce Vletice a to od roku 1957 do roku 1959. Začal tím, že doplnil předchozích nezapsaných 20 let.
Jeho krásné a pečlivé zápisky jsou doplňovány vlastními malovanými kresbami, které většinou patří k textu.
Kroniku mu pomáhala psát paní Jana Čandová z Krásné Hory, sbírání informací a návrh textů vždy
zajišťoval sám pan kronikář.
Pan Kofroň byl výtvarníkem, pedagogem, folkloristou, hudebníkem, sbormistrem, publicistou a kronikářem
obce Vletice a Krásná Hora nad Vltavou.
Stanislav Kofroň patřil mezi přední dokumentátory projevů lidové hmotné, ale i duchovní kultury v českých
zemích. Jeho kresebné dílo má nezastupitelný význam pro studium mnohých jevů regionální povahy lidové
kultury jihozápadní a jižní části středních Čech, zejména v oblasti Sedlčan, Sedlec–Prčice a Votic.
Nejznámější je jeho dokumentace lidového stavitelství, realizovaná ve výše uvedené oblasti. Autor ve své
práci „Vytrubování obecních pastýřů“ shromáždil nejen ojedinělý dokumentační materiál k vytrubování
obecních pastýřů, ale zároveň je jeho práce příspěvkem ke způsobu života pastýřů a ke způsobu pasení
dobytka na vesnici, které na území středních Čech představují téměř nezpracovanou problematiku. Oceňuje
se jeho terénní písňový sběr a pečlivá práce s pamětníky. Pan Kofroň pracoval jako učitel na řadě škol na
Sedlčansku, vyučoval na ZŠ v Krásné Hoře, v Krašovicích, na Gymnásiu v Sedlčanech. Od r. 1951 působil
jak ředitel ZŠ Sedlec-Prčice. V roce 1971 přešel do Příbrami, kde působil jako školní inspektor a učitel na
LŠU v Rožmitále pod Třemšínem a Březnici. Období jeho působení na Sedlčansku a Benešovsku je spojeno
se sběrem lidových písní, tanců, zvyků, kresebného zachycení lidového ornamentu a lidové architektury.
V roce 1948 založil Sedlčanský dětský sbor a od téhož roku vedl mužský pěvecký sbor –„Sedlčanskou
čtyřku“. V roce 1952 založil v Sedlci národopisný taneční kroužek, který oživil staré tance a místní lidový
kroj. V letech 1952-1972 vystupoval v rozhlase s 8 rozhlasovými pásmy (pastýřská vytrubování) a se 3
vystupoval na festivalu ve Strážnici. V Příbrami hrál ve smyčcovém kvartetu, v Příbramské filharmonii,
které byl i předsedou a zpíval v Příbramském mužském pěveckém kvartetu. Od roku 1985 byl
spoluorganizátorem každoročního setkání citeristů z celé republiky. Za svůj život měl řadu výstav
samostatných (v Sedlčanech, Benešově, Praze, Petrovicích, Rožmitále p. Třemšínem a Příbrami) a společné
výstavy v Praze a Příbrami. K jedné z výstav připravil scénář (a to v roce 1989) s názvem „Jak se žilo na
Sedlčansku“. Realizoval výzdobu hotelu Český Meran v Sedlci-Prčici (10 obrazů), v roce 1988 vyzdobil
svými obrazy jídelnu ZD Krásná Hora nad Vltavou (12 obrazů) a síň tradic. Výběrová bibliografie: Lidový
ornament a roubené stavby, Lidové písně, tance a zvyky. Jeho lidové písně a tance jsou uloženy v archivu
Středočeského kraje Praha a vzorky doma tkaných lidových kanafasek, jsou vystaveny ve Skanzenu Vysoký
Chlumec.
Pan Kofroň za svůj život odvedl velký kus práce. Lidé, kteří se budou v budoucnu zajímat o historii, budou
jeho zápisky, brožury, výtisky vyhledávat.
5.9.2019 uplynulo 90 let od letecké katastrofy nad Předním Chlumem
K letecké katastrově došlo během závěrečného taktického cvičení 2. a 54. pěší divize. Toho
dne odstartoval letoun ve složení: pilot Pekárek Josef, Pimmer Josef a Hrazdíra František
z letiště Dlouhá Lhota.
kronikářka města

Informace z Místní akční skupiny
Sedlčansko, o.p.s., (MAS)
MAS podporuje místní projekty, a to na základě své strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto účelu máme
k dispozici sumu 86 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Podpora
je poskytována ze tří různých operačních programů: Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje
venkova (PRV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Více
informací naleznete na našich stránkách www.mas-sedlcansko.eu
nebo kontaktuje či navštivte Kancelář MAS v Petrovicích vedle
Obecního domu.
Na začátku roku 2019 byla vyhlášena výzva č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova. Přijali jsme 8
žádostí, které prošly kontrolou na straně MAS. Rozdělili jsme žadatelům z regionu téměř 5 mil. Kč. Další
výzva je plánovaná na začátek roku 2020. Bude možné podpořit zemědělce, zpracování zemědělských
produktů, rozvoj nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu, dále projekty zaměřené
především na rekreační funkci lesa typu výstavba naučných prvků (různé informační tabule s
přírodními či kulturními zajímavostmi), fitness a herní prvky nebo odpočinková stanoviště. Rozmanitost
projektů, které je možné podpořit, je velká, kdokoliv bude mít zájem o příspěvek na svůj záměr, nechť
nás kontaktuje.
Z operačního programu IROP proběhla
druhá výzva na rozvoj komunitních
center. Hodnocením prošel 1 projekt
Komunitního centra v Sedlčanech v
areálu fary. Projekty na komunitní
centrum a technický ateliér z bývalých
školních dílen za kostelem v Krásné
Hoře úspěšně splnily všechny podmínky
k financování a během podzimu se na
nich začne pracovat. Hotovo by měly být
do konce roku 2020. Na podzim budou
vypsány další 2 výzvy a to výzvy na
podporu zpracování územních plánů a
územních studií a výzva na podporu
regionálních vzdělávání.
Z OPZ budou na konci září vypsány 3
výzvy a to na podporu sociálních služeb,
výzvy na podporu zaměstnanosti a výzva
na příměstské tábory.
MAS plánuje na podzim další akci
„Snídaně se starosty“. Cílem této akce je
seznámit starosty a místostarosty
z území s aktivitami MAS a dále
diskutovat témata, které starosty nejvíc
zajímají nebo trápí. Setkání bude
tentokrát na téma zadržování vody
v krajině.
Asi největší novinkou bude pořádání
prvního Krásnohorského jarmarku dne 12.10. na náměstí v Krásné Hoře, kde bude mimo prodeje
regionálních potravin a výrobků zajištěn i doprovodný program. Více naleznete v přiložené pozvánce.
Srdečně Vás tímto všechny zveme.
S pozdravem za Kancelář MAS
Mgr. Jana Mašková, Ervín Haintz, MBA a Mgr. Jaroslav Kříž

Obec Krašovice
Významná data:
r. 1219 Naniš z Krašovic
další písemné zmínky:
r. 1364 Pešek Vykrasa
r. 1370 Jan Holub
r. 1388 Petr Trdlo z Krašovic
r. 1398 Hroch z Krašovic jako
spolupatron kostela Petrovického
r. 1402 Hroch z Krašovic se
zúčastnil se presentace na nástupce
zemřelého petrovického faráře
Přibíka
r. 1402 patron Jan z Krašovic a Mokřece
r. 1437 Jan a Bohuslav z Krašovic
r. 1500 Jan z Krašovic dal ulíti zvon do lašovického kostela
r. 1544 Jiří z Krašovic dal do zemských obnovených desek zapsat Krašovice
r. 1577 rod Smrčků z Krašovic
r. 1605 dědička Alžběta provd. Bukovanská
r. 1619 táhlo stavovské vojsko s knížetem Kristiánem z Anhaltu
r. 1625 odkázala Alžběta Krašovice svému ujci Zdeňku Malovcovi z Chýnova a Winterberka
r. 1638 zdědila Krašovice Dorotka Šlayerová
r. 1643 27.5. kupují Krašovice jezuité z koleje Božího těla na Novém Městě pražském
r. 1645 táhly švédové s generálem Torstenssonem
r. 1646 30.5. zmínka o pivovaře
r. 1646 Petr Míka na Míkově mlýně
r. 1666 Krašovičtí jezuité koupili Petrovice
r. 1683 první zmínka o mlýnu Červeném, do této doby pouze mlýn
r. 1688 jezuité dali na mezích vystavěti kříže
r. 1744 táhla armáda rakouská, císařská vedená arciknížetem Karlem vévodou Lotrinským
r. 1773 jezuitský řád zrušen
r. 1809 statek krašovický prodán Václavu Bechyňovi z Lažan
r. 1813 koupil krašovicko-petrovický statek Jiří z Oppersdorfu
r. 1814 vystavěna kaplička „U Svaté Trojice“
r. 1828 kříž u kapličky nese letopočet
r. 1837 vystavěna kaplička naproti škole
r. 1843 32 čísel popisných s 261 obyvateli
r. 1861 požár v obci 12 chalup
r. 1871 8.5. vlastnil rod Slabů Červený mlýn
r. 1875 se zmiňuje lihovar v bývalém rezidenčním domě

r. 1877 nebo 1879 vystavěna kaplička na návsi
r. 1881 1.7. se narodil JUDr. Rudolf Slaba, advokát, spisovatel
r. 1892 se obecní zastupitelstvo usneslo zřídit školu
r. 1892 7.5. podaná žádost o zřízení školy
r. 1893 vlastní statek vdova Odona hraběnka Dohalská z Dohalic
r. 1895 zřízen nový kříž před kapličkou
r. 1895 pan Josef Kabát kupuje čp. 34 pro výstavbu nové cihelny
r. 1897 kupuje pan Josef Kabát panskou cihelnu
r. 1896 vysazeny 2 lípy u kapličky, 36 domů
r. 1896 30.3. schváleno zřídit školu
r. 1896 16.9. otevřena škola v pronajatých prostorách
r. 1897 duben začátek stavby budovy školy
r. 1898 28.8. slavnostně otevřena nová budova školy
r. 1904 založen Sbor dobrovolných hasičů
r. 1908 29.8. se narodil J.P. Slaba , redaktor
r. 1915 18.4. vysazeny pamětní lípy na počest pěti padlých vojínů
r. 19154 dokončena kruhová pec v cihelně
r. 1917 zrekvírován větší zvon z kapličky
r. 1919 zřízena knihovna
r. 1920 37 čísel popisných 216 obyvatel
r. 1921 narodil se otec Jiří Kabát
r. 1922 pořízen ze sbírky nový zvon
r. 1929 1.6. zřízena srážková stanice
r. 1930 36 čísel popisných se 189 obyvateli
r. 1942 1.3. odvezen větší zvon na válečné účely
r. 1950 cihelna předaná Okresnímu stavebnímu podniku Příbram
r. 1954/1955 rekonstrukce cihelny
r. 1957/1958 instalace elektřiny ve škole
r. 1957 vzniklo zemědělské družstvo
r. 1962 ukončení cihelny
r. 1966 zakoupení nového zvonu do kapličky
r. 1969 poslední likvidace v cihelně
r. 1977 ukončení zemědělského družstva
r. 1850-1979 31.12. samostatná obec Krašovice
r. 1995 uzavření hospůdky a obchodu
r. 2001 31.12. ukončení sboru dobrovolných hasičů
r. 2019 44 číslech popisných s 39 obyvateli
r. 2019 založení spolku Přátelé Krašovic
r. 2019 vysazení pamětní lípy na návsi, nová čekárna
r.2019 oslava 800. let od první zmínky obce Krašovice

První písemná zmínka o Krašovicích je v listině, jíž Přemysl Otakar I., král český, daruje klášteru milevskému opět ves Bojenice, kterou zastavil dříve opatu
Jarlochovi za 110 marek ve stříbře. Při sepisování listiny byl přítomen ", Danisse z Krasovic=Naniše " je jmenován jako svědek.
Listina je vydána v Kníně roku 1219 na originálním pergamenu o velikosti 26x18,7-2,2 cm v latině.
Ze dvou pečetí, přivěšených na hedvábných nitích, zachována pečeť královny Konstancie (druhá manželka Přemysla Otakara I.) V té době sídlil v Krašovicich
„Naniš z Krašovic“, který doprovázel družinu krále Přemysla Otakara I. a je jako svědek při jedné cestě do kláštera milevského.
„Daniss“ figuruje v jiné listině již o rok dříve, kdy Přemysl Otakar I., král český, ves Bojenice, kterou kdysi zastavil klášteru milevského za 50 marek stříbra,
daruje tomuto klášteru po zaplacení dalších 60 marek, avšak nebylo v ní zmíněno, že je z Krašovic (listina je vydaná v Kníně a datovaná 15. ledna 1218,
jména svědků jsou stejná pouze bez udání místa).
Ve jménu svaté a nerozdílné trojice. Amen.
Přemysl, za podpory dobroty Boží král český, na věky klášteru
milevskému. Ať vědí všichni naši věrní přítomní i budoucí, že jsme my,
kvůli zásahu naší nejdražší manželky Konstancie a též za přímluvy
našeho milovaného bratra Vladislava, komorníka Csrinina, dvorního
soudce Ctibora a pražského děkana Arnolda, nejvíce však kvůli naději
na věčný život a slávu, navěky vesnici Bojenice, kterou opat Gerlach
držel od nás zastavenou za 110 marek, témuž královskou autoritou
darovali, aby ji svobodně a navždy vlastnil tímtéž právem a týmiž
termíny, kterými ji vlastníme my. Vskutku náš podkomorník Zdislav a
náš správce Predvoj na náš rozkaz vzpomínanou vesnici s loukami,
potoky a lesy koňmo objeli a umístili, aniž by narazili na číkoli protest,
značky uprostřed říčky řečené Bělina až do Borovan v šířce a délce; v
jiných částech vztyčili hromady. S nimi koňmo jeli: kanovník Martin,
Rodoslav ze Srilina, Přibyslav ze Zanosath, Artleb ze Zchrisova,
Valter a Čatzovoj, synové Pernolda, Martin z Obidenic, Obiden z
Petrovic, Ozel a Jura, bratři z Predbořic, Bohuchval z Kojetic,
Chvalata, Predich z Artmanic, služebníci pana krále Zavid a Pravez,
Ctibor z Pocepic, Přibyslav z Malkovic, Danisse z Krasovic, Volchmar
z Druhovic, Luderz Radimovic, Přibyslav z Bělovic, Předslav ze
Stresimiru, Pertold z Ricova, Mzton, Martin, Přemic a mnozí další..
Aby pak tato donace naší autority zůstala pevná a nezcizitelná,
nařídili jsme, aby byla sepsána a našimi pečetěmi opatřena tato listina.
Dáno v Kníně LP 1219 za přítomnosti synů pána krále Václava a
Vladislava a těchto zemských šlechticů: Diviše z Divišovic, Jindřicha
Bohutic, Ivana Klusnic, správce Předvoje, rukou Anselma, našeho
dvorního notáře.

Krašovice v dnešní době…
V roce 2019 byl založen spolek
Přátelé Krašovic z.s. Tento
spolek se postaral o oslavy 800.
let od první zmínky. Den oslavy
připadnul na sobotu 15. června
2019. Počasí slunečné, ideální
pro posezení venku, ráno
připraven taneční parket, stany s posezením, dětský koutek
s bazénkem, občerstvení. Nádherná květinová výzdoba jak u
kapličky, tak na stolech. Začátek byl ve 14,00 hodin, kdy se
přátelé a známí sešli na návsi před mší u kapličky.
Slavnostní mši celebroval páter Václav Habart, rodák
z Krašovic. Václav Habart je římskokatolický kněz,
vysvěcen 26. června 1976 v Praze. Dlouholetým kaplanem
byl v Českých Budějovicích u kostela sv. Jana
Nepomuckého. V r. 1993 jej biskup Antonín Liška jmenoval
duchovním správcem v Jindřichově Hradci a okolí. V roce
1995 ho jmenoval jindřichohradeckým proboštem v pořadí
29. Mezi 1999 až 2001 zastával funkci jako generální vikář
Českobudějovické diecéze. V roce 2000 při obnově kapituly
sv. Mikuláše u českobudějovické katedrály byl jmenován biskupem Liškou kanovníkem. Biskup
Jiří Paďour vyžádal na papeži pro pátera Habarta čestný titul „kaplan jeho svatosti“ titulem
Monsignore. Spolusloužícím byl místní duchovní
správce páter Zbigniew Grzyb. O krásný hudební
doprovod se postarala Mgr. Marcela Žemličková
s Danielou
Procházkovou.
Dalším
milým
překvapením byly tabule s historickými fotografiemi,
u kterých bylo celé odpoledne plno. Marcela Šedivá
sehnala téměř z každého popisného čísla nějakou
fotografii, mnohdy i zajímavosti a spolu s manželem
je naskenovali, vytiskli na A4, zavařili do fólie a
umístili na výstavní tabule. Po slavnostních projevech
pana Jiřího Krameše, který odpoledne moderoval,
místostarosty Krásné Hory, starosty Petrovic, páterů pana Habarta a Grzyba následovalo předání
krásných květinových darů nejstarším občanům a organizátorům akce. Poté vystoupil lidový
soubor Country baby z Kamýku. Dalším programem bylo slavnostní zasazení pamětní lípy na návsi.
Lípa dostala křest od pátera Habarta. Krásnou památkou je společné foto na návsi.
kronikářka

Krašovice se spojí i při
pálení čarodějnic a stavění
májky.

Už je to více než 2 měsíce, kdy jsme
v Krašovicích oslavili 800 let od první písemné
zmínky.
Oslavy proběhly 15.6. na návsi a trvaly celé
odpoledne až do noci.
Na začátku oslav proběhlo slavnostní uvítání,
kde se ke slovu dostal i místostarosta Krásné
Hory pan Vít Hubička, ale také starosta
Petrovic pan Petr Štěpánek. Po uvítání
proběhla u kapličky slavnostní mše, kterou
vedl p. Václav Habart spolu s naším panem
farářem Zbigniewem Grzybem.
Určitě si všichni pamatujete, kdy náves
v Krašovicích lemovala lipová alej. Po letech bylo nutné alej obnovit, lípy však nahradily platany. Rozhodli jsme se proto, že bychom
lípu na náves rádi vrátili, a proto v rámci oslav proběhlo zasazení nové pamětní lípy.
Připomněli jsme si i 5 nejstarších žijících obyvatel Krašovic a předali jim květinu.
V průběhu celého slavnostního odpoledne měli návštěvníci možnost prohlédnout si poměrně obsáhlou výstavu dobových fotografií.
Originální fotografie byly zapůjčeny od místních občanů a rodáků. Pocházely ze soukromých sbírek jednotlivých rodin, které
v Krašovicích žily nebo žijí.
Vidět jste tak mohli rodinné fotografie např. rodu Habartů, Čandů, Kuželů atd. Jedna část výstavy obsahovala historické fotografie
Krašovic a okolí, další pak obsahovala například školní fotografie z místní školy. U mnoha fotografií jsme měli i informaci z jakého
roku jsou anebo kdo na nich je zobrazen – proto mělo mnoho fotografií popisek. K příležitosti oslav jsme nechali vytvořit i 2 druhy
pohlednic – jedna zobrazuje současný pohled na Krašovice a druhá je historická fotografie z roku 1920.
Odpoledne nám zlepšovala společnost 2 harmonikářů a vystoupení Country bab z Kamýka, v podvečer začala taneční zábava, kde hrála
kapela Four.
Na oslavách se sešlo mnoho rodáků, známých z okolí a kamarádů, kteří v Krašovicích vyrůstali a pak se až do dospělosti neviděli.
Proběhlo tak mnoho milých setkání.
Jsme moc rádi, že dorazilo tolik lidí a měli jsme na oslavy jen pozitivní reakce.
Díky patří i Městu Krásná Hora nad Vltavou, které nám pomohlo oslavy financovat, ale také i ostatním dárcům, bez kterých by takové
oslavy nebyly možné. Velké díky si ale zaslouží i místní z Krašovic, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli tak zorganizovat akci, na kterou
budeme dlouho vzpomínat.
Za spolek Přátelé Krašovic Jana Prošková

Kabátova cihelna u Krašovic
Z doby o první písemné zmínce o Krašovicích
nemáme informaci o cihelně v Krašovicích.
Písemná zmínka je z 27. května 1643, kdy
Dorota Šlayerová z Malína, měšťanka pražská,
která zdědila Krašovice roku 1638, prodávala
Krašovice jesuitům z koleje Božího těla na
Novém Městě. Tehdy obsahovalo Panství
Krašovice: Tvrz-sídlo Krašovice s poplužním
dvorem, pivovarem, chmelnicí, vinicí, ovčínem,
mlýnem, pilou, Krašovice s krčmou výsadní,
kovárnou, s lesy, rybníky, vápenicí a cihelnou se
vším příslušenstvím, ve Vitíně dvůr, Mezihoří,
Týnčany, Vrbici, Mokřici a díly v Kuníčku, Kuní
a v Kosobudech. A tím skončilo samostatné
panství Krašovice. Roku 1773 byl jezuitský řád
císařským patentem zrušen a statek krašovický byl rozprodán. V zápisech gruntů před rozprodejem statku je uvedena
cihelna čp. 34 a čp. 35. Původně zde tedy byly dvě cihelny:
1/ Panská cihelna čp.34 - od r. 1861 hrabě Adolf Barth z Barthenheimu
od r. 1884 rytíř Vladimír Zhorský ze Zhorze
od r. 1897 Maria Zhorská (choť)
od r. 1897 Josef Kabát - rolník z Krašovic čp. 7
2/ Kabátova cihelna čp. 35 - od r. 1895 Josef Kabát
Cihelny byly zakládány v místech, kde bylo dostatek hlíny a naši předkové
si cihly i tašky dělali ručně většinou pro svou potřebu. K vytápění
upotřebili dříví pařezové, výrobky byly nedokonalé.
Panská cihelna sloužila pouze pro panství (velkostatek) krašovické, později i petrovické. Pouze přebytky mohli být prodány
dalším obyvatelům na výstavbu svých domů. Proto zděných domů bylo velmi málo. Lidé
stavěli ze dřeva nebo kdo měl hlínu na svém pozemku tvořil si sám z hlíny (jílu) cihly a
nechával sušit na slunci tzv. „vepřovice nebo také zvané bačkory“. Výroba vepřovic
byla jednoduchá. Vhodné suroviny, které jsou v místě stavby dostupné – hlína, plevy,
řezaná sláma, chlévská mrva se promísily s dostatečným množstvím vody. Tyto suroviny
bylo potřeba smíchat v určitém poměru a tento poměr se stanovil podle vaznosti hlíny.
Z vepřovic, z nejlacinějšího stavebního materiálu, se na venkově běžně stavělo ještě
před druhou světovou válkou. Viz. foto vepřovice.
V roce 1895 zakoupil Josef Kabát – rolník z Krašovic čp. 7 objekt
druhé cihelny čp. 35 v Krašovicích. Dle návrhu plánu z roku 1893 začal stavět novou cihelnu na volném
prostranství. Postavil zde žárovou pec (lidově hycovku), která sloužila až do r. 1915. U žárové pece se k
vytápění používalo pařezového dříví, které se zapalovalo spodem. Tehdy se cihly vyráběly ještě ručně v
dřevěných formách. Hlína se nabírala do kolečka, přivážela ke stolům a formy se plnily hlínou. U
cihelny byli v domcích ubytováni dělníci.
Druhou cihelnu čp. 34 r. 1897 koupil pan Josef Kabát od velkostatku ve
zchátralém stavu. Některé zastaralé budovy nechal zbourat a obě cihelny spojil
v jednu. Začal stavět novou kruhovou pec. Asi v r. 1910 se stal majitelem
cihelny jeho syn Alois Kabát. Ten pokračoval ve stavbě kruhové pece (tzv.
kruhovka), kterou dokončil v r. 1915. Za války r. 1918 vyhořel krov. Nový
krov z řeziva byl postaven r. 1924. Byl pořízen také parní stroj - lokomobila se
zařízením na strojní výrobu cihel. Kromě cihel se pálilo i vápno z
vápencových kamenů ze Skoupého.
Alois Kabát zemřel r. 1930 ve věku 39 let na následky zničeného zdraví z 1.
světové války. Majitelkou cihelny se stala
jeho žena Marie Kabátová. Velkým
pomocníkem ji pak byl pan Kužel. Na snímku jsou zaměstnanci s vdovou paní Marií
Kabátovou a panem Kuželem. Od r. 1936 byl provozovatelem cihelny její nejstarší syn
Alois Kabát, který vystudoval Keramickou školu v Bechyni. Dne 1. 5. 1950 byla cihelna
předána Okresnímu stavebnímu podniku Příbram. Alois Kabát se stal zaměstnancem OSP a
jako vedoucí cihelny zde působil i při rekonstrukci v období od 1. 10. 1954 do 15. 5. 1955,
kdy byla postavena patrová budova lisovny a přilehlé provozní budovy. V té době měla
cihelna kapacitu 2 miliony cihel ročně. Cihelna byla ke dni 28. 4. 1956 znárodněna s platností od 1. 1. 1948 zpětně. V r.
1962 byl v cihelně zrušen provoz, zařízení bylo demontováno a odvezeno, některé budovy byly zbourány. Komín odstřelen
v roce 1966, likvidace dokončena do roku 1969. A. Kabát se v r. 1962 odstěhoval do Sedlčan, kde působil v tamější
cihelně tzv. Šípkové. V r. 2002 byl zbytek budov a pozemků v restituci vrácen Aloisi Kabátovi a jeho třem sourozencům.

Kruhová pec systému Hoffmann, 18ti komorová pec na pálení
cihel byla dlouhá 34 m a široká 12,3 m. Obvodní zdivo bylo
cihlové s kamenným obkladem celkové tloušťky 2 m. Střední
zeď byla cihlová tloušťky 3 m. Strop byl klenbový. Nad celým
prostorem byl vaznicový, sedlový krov na zděných pilířích
s taškovou krytinou. Komín byl 32 m vysoký. Topilo se uhlím
- mourem shora
kruhovými otvory
„sypáky“.
Z kruhové
pece
vyváželi
zaměstnanci cihly
na
dřevěných
trakařích.
Jak cihelna vypadala v padesátých letech 20. století? Soubor staveb cihelny
byl tvořen vpředu u vjezdu budovou kruhové 18ti komorové pece, se
zděným komínem. Za pecí byla patrová budova lisovny a vedle ní rozvodna. Dále navazovala budova strojovny a
kotelny. Za kotelnou byla kolna zvaná falcovna (sušení tašek falcovek) a druhá kolna zvaná zadní, každá byla 37 m
dlouhá. Vedle zadní kolny byla ještě jedna menší 10 m dlouhá. Všechny tři kolny sloužily k sušení cihel. Z patra lisovny
vedla svážná dráha na zděných pilířích - po ní se vytahovaly důlní vozíky s hlínou pomocí ocelového lana. Koleje od ní
vedly až do hliniště, kde se buldozerem hlína haldovala a korečkovým rypadlem nakládala do důlních vozíků. Hliniště se
nacházelo za cestou, která vedla k Červenému mlýnu. Před vjezdem vpravo byla volná skládka uhlí (mouru, který
několik do roka chytal v oheň, dělníci jej museli hlídat a případně hasit), ze které
vedl zauhlovací most do pece. Kolem
pece a k sušícím kolnám byly zavážecí
kolejnice, po kterých dělníci vozili
etážové vozíky s cihlami. Zcela vzadu
u potoka byla studna a budova
vodárny, ze které vedla přípojka vody
do objektů.
Lisovna-patrová stavba provedená z
cihlového zdiva tl. 600 mm. Měla
betonové základy, půdorys 12 m x 11
m, přízemí 8 m vysoké, patro 4 m
vysoké. Každé patro bylo vyztuženo železobetonovým věncem, krov z
příhradových dřevěných vazníků, sedlový s eternitovou krytinou. Do objektu byla zavedena světelná i třífázová
elektroinstalace. Budova byla uzpůsobena pro vertikální sestavení výrobních strojů. V patře budovy byl umístěn podavač
a kolový mlýn a v přízemí byl šnekový lis zn. Ježek 350, automatický odřezávač cihel. Při mísení hlíny, strojovna hlučně
„vybrovala“.
Technologický postup: hlína, nakládaná na pás, padá do podavače. Obsluha
podavače ovládá současně spuštění a zastavení pásu. V podavači se podle
potřeby zakrápěla vodou a dávkovala se pravidelně do kolového mlýna, odtud
padá do mísidla. Promísená jde do válců, kde se drtí a padá plynule do lisu.
Lisem vytlačené pásmo odřezává automatický odřezávač. Každý stroj má svůj
vlastní elektromotor. Dělník u odřezávače odebíral po dvou cihlách a rovnal
na etážový vozík. Do vozíku se cihly kladly na popelem posypaná prkna.
Dělníci odváželi vozíky po kolejích do sušáren. Také se sušilo na pláních
přírodně - dělníci cihly skládali tzv. „do
řetízků“ a přikrývali plechovými
stříškami.
Po
vysušení
následovalo vypálení v kruhové
peci.
Po zakoupení korečkového
rypadla odpadla ruční práce
nakládání hlíny do vozíku.
Rypadlo nabíralo hlínu a padala
do důlních vozíků. Zaměstnanci
je ručně tlačili po kolejnici a u
„svážné“ je zapojili na ocelové
lano a vtahovali do lisovny.
Odtud do kolového mlýna atd..(Zapsala: Jaroslava Kabátová, dcera
Aloise Kabáta ml. dne 10. 11. 2018)

