LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Z oslav 200. výročí narození
Jana Nepomuka Krouského z Katusic
Celebrating 200th Anniversary of Jan Nepomuk Krouský from Katusice

V sobotu 21. června 2014 proběhly v Katusicích na Mladoboleslavsku oslavy dvoustého výročí narození místního rodáka
Jana Nepomuka Krouského, významného rolníka, politika,
mecenáše a obrozeneckého činitele. Prastarý rod Krouských
(doložené listiny z 16. století), hospodařící na místní usedlosti,
se podílel na hospodářsko-kulturním rozkvětu obce a okolí. Jan
Nepomuk, nejvýznamnější člen rodu, zde žil v letech 1814–1876.
Byl spoluzakladatelem mj. významných hospodářských podniků

regionu, cukrovaru v Dolním Cetně a pivovaru v Podkováni. Jeho
význam, vliv a věhlas však přerostl regionální charakter. Zapsal
se i do kulturní a společenské historie českých zemí. Je proto
přirozené, že připomínka jeho osobnosti měla rozměr celodenní
akce i patřičnou společenskou úroveň.
Koncentrace významných osobností, rodáků a zejména členů rodu byla zmíněnou sobotu ojedinělá. Za všechny lze uvést,
že se oslav zúčastnil senátor za Mladoboleslavsko a Liberecko
PhDr. Jaromír Jermář, vedení obce Katusice
v čele se starostkou Evou Ulmanovou, DobObr. 1. Před rodným domem J. N. Krouského hovoří starostka Eva Ulmanová
rovická muzea, o. p. s., zastoupená členy kuratoria Ing. Danielem Froňkem a PhDr. Karlem
Herčíkem. Početná rodina Krouských se pak
na oslavy sjela doslova ze všech koutů světa.
Uctění památky a odkazu Jana Nepomuka
Krouského mělo důstojný průběh a náplň po
celý den. Bylo zahájeno v 10 hodin úvodním
projevem starostky obce před domem, kde
Jan Nepomuk Krouský žil. Následoval projev
historika dr. Karla Herčíka, který poté na domě
odhalil pamětní desku, a jenž pro příležitost
oslav sepsal brožuru. Shromažďování informací a materiálů o rodu Krouských se plně
věnuje jeden z jeho členů, Ing. Jiří Krouský.
Program oslav pokračoval v domě otevřením
výstavy o Krouského životě a díle. Dům a celý
přilehlý statek byl k oslavám zrekonstruován
a opraven ze zbídačeného stavu, ve kterém
jej od státního statku v rámci restituce rodina
Krouských převzala v roce 1992. V kulturním
domě byla současně otevřena výstava o historii
Obr. 2. Odhalení pamětní desky na obytné budově statku Krouských v Katusicích
Katusic, s dobovými informacemi, materiály
a fotografiemi o obci, zejména za přispění
místního kronikáře Václava Kuntoše.
Na otevření obou výstav navázala slavnostní mše svatá v místním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Poté se děj přesunul o kousek dál
na náves k pomníku Jana Krouského. Pomník,
postavený v roce 1878, byl v 50. letech povalen
a skládkován za Místním národním výborem,
znovu postaven v roce 1990 a slavnostně odhalen v roce 2008. U pomníku přednesl projev
senátor dr. Jermář a poté na něm odhalil malou
pamětní desku připomínající Krouského životní motto „milujme národ a své povolání, vzejde
z toho vlasti požehnání“. Odhalení desky bylo
doprovázeno vystoupením Divadýlka na dlani
na téma diskuse Jungmanna, Krouského a Sabiny nad textem Máchova máje a zakončeno
společným focením členů rodiny Krouských.
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Obr. 3. Senátor Jermář u pomníku J. K.

Obr. 4. Veřejnost sledující kulturní program u pomníku Jana N. Krouského na náměstí

Dalším bodem programu byl od 13.30 hodin ve stejném
kostele koncert varhanní umělkyně Zdeňky Nečesané doprovázené zpěvem Elišky Josifové. Důstojná chrámová atmosféra
a výborný výkon obou umělkyň byly umocněny obnovenou
premiérou varhan po jejich opravě. Následující beseda s hosty

o životě a díle Jana Nepomuka Krouského v místním kulturním
domě pak pestrý celodenní program oslav ukončila.
Daniel Froněk, Dobrovická muzea, o. p. s
foto: D. Froněk a OÚ Katusice

rozhledy

Moor B. S. C.

Úspěšná přeměna horizontální topné komory kontinuálního zrniče na vertikální uspořádání (Successful
conversion of a horizontal steam tube from a continuous
pan (CVP) to a vertical massecuite tube configuration)
Cukrovar de Bois Rouge na Reunionu měl trvalé problémy s výkonem i kvalitou cukru vyráběném v kontinuálním zrniči o objemu
120 m3 s topnou plochou 1200 m2 v horizontálním uspořádání.
Mezi hlavní problémy patřily: rychlá inkrustace topných ploch,
což významně snižovalo přestup tepla; nízká kvalita cukru;
barevné skvrny v cukru; nízká hustota cukroviny aj. Management
závodu se rozhodl nahradit ve stávajícím kontizrniči horizontální
trubkovou komoru za vertikální podle projektu firmy Bosch. Při
této úpravě kontizrniče byl snížen objem zrniče na 100 m3 a topná
plocha se zmenšila na 1 024 m2. V upraveném zrniči se prodloužil
interval na čištění zrniče 3×, součinitel přestupu tepla se zvýšil
o 50 %, zahuštění cukroviny se zvýšilo o 3 % a vyčerpání sirobů
se snížilo o 5–6 jednotek čistoty.
Int. Sugar J., 116, 2014, č.1385, s. 362–368.

mezinárodního významu s řadou zakázek nejen pro průmysl
cukrovarnický a potravinářský, ale i pro další obory. Historie
IPRO je těsně svázána s rozvojem německého cukrovarnictví. Po
druhé světové válce bylo mnoho cukrovarů zničeno a v celé zemi
bylo tehdy více než 100 závodů. Jejich rekonstrukce byla velkou
příležitostí k řadě úspěšných projektů. Projekční organizace IPRO
navrhovala nejen vnější architekturu budov, ale soustředila se
i na návrhy strojních zařízení.
Zuckerind. / Sugar Ind., 138, 2013, č.9, s. 595–601.

Kadlec

Kaldec

Výročí firmy IPRO Industrieprojekt GmbH 1963–2013
(IPRO Industrieprojekt GmbH 1963–2013)
Inženýrská firma IPRO Industrieprojekt GmbH byla založena
v roce 1963 před 50 lety (v době publikování článku). Postupem
času se z malé společnosti regionálního významu stala organizace

LCaŘ 130, č. 7–8, červenec–srpen 2014

Budova sídla IPRO v Braunschweigu (Brunšviku)

251

