Zpět na kapitolu Padrť a okolí

Kronika obce Padrť
(zpracováno podle „Padrť pamětní kniha obce v Brdech v Čechách: Miroslav Jan Žán, Rokycany, 2001)

1295

Padrti nejbližší území pravděpodobně ovládali páni z Drštky (hrad Drštka, jinak též Ronšperk, Ramsberg, Losumberg mezi Kolvínem a Skořicemi). Možná byl kdysi tento prostor i pod vlivem pánů z Homberka (hrad Hohenburg mezi Vískami a Příkosicemi), jehož prvními držiteli byli ve 13. století Buzicové erbu sviní hlavy. Skořice a farní kostel sv. V ác1ava (křtitelnice pochází z r. 1464), se připomínají již v roce 1295, později přifařeny obce Štítov, Kolvín, Trokavec, Padrťa Vísky. Kreslovna, jako část Skořic, byla nadhradím Drštky a fungovala jako kupecká stanice. Hradní posádka tu vybírala cestné, mýto a tržné. Od dávných dob tu údajně stávala krčma.

1352

Připomíná se skořický kostel jako filiální v registerch desátků papežských. Pod jeho duchovní správu po svém vzniku patřila i Padrť.

1353

Držitelem hradu Drštka rod Dobrohostů z Ronšperka, česká vladycká rodina od 15. století panská, jehož erbem byl vzepjatý bílý beran o zlatých rozích a kopýtkách v červeném poli.

1421

Husity 8. 2. pobořen benediktinský klášter na Teslínech s kostelem sv. Jana Křtitele, vzniklý někdy po roce 1310 jižně od Padrtě. Do dnešních časů jsou zde v místě zvaném U kostelíka patrné zbytky základů budova pozůstatky hrází bývalých rybníčků.

1431

Hrad Drštka v držení Břeňka, syna Dobrohosta z Ronšperka, který zemřel roku 1376. V době husitské náležel k táboru katolickému. V letech 1421, 1422 a 1431 se Drštka ubránila husitům. Drštku společně s Táborskými vedenými Janem Žižkou obléhali i Rokycanští.

1450

Král Jiří z Poděbrad po porážce Jednoty zelenohorské v bitvě u Rokycan oblehl, dobil a nechal rozmetat i hrad Drštku.

1455

Král Jiří odprodal Mirošov s okolím svému straníkovi Oldřichovi z Rakové na Radyni a ten ho později prodal Václavu Lukavcovi z Osvračína.


1531

Po roce 1531 koupil Florián z Gryspeku mirošovské panství s okolím a brzy po tom založili Gryspekové na Zlatém potoce v zaniklé? vsi Padrť dva rybníky. Původní výměra horního měřila 296 jiter (115 ha) a dolního 199 jiter (66 ha). Název Padrť podle Profouse znamenal něco zdrceného, rozlámaného, roztrhaného, padrtě = polámané v lese dříví, padrť = drobné částečky, kousky něčeho, drť, tříšť = padrtí = drobné rozlámané dříví. Bylo v těch místech v lese a na rybníce mnoho polámaného drobného dříví. Jiná verze vzniku názvu Padrť říká, že železná ruda se před vsazením do pece na vy tavení "drtila" a odtud název "padr'“.

1550

Jiný pramen uvádí že Florián, rytíř z Gryspachu, Němec ve službách Ferdinanda II, získal v tomto roce panství rožmitálské za 11 tisíc českých grošů. Zabýval se i hutnictvím a proto v teslínském údolí k účelům hutnickým založil na místě dřívějších luk dva rybníky. Stavba obou rybníků zajisté netrvala pouhý jeden rok, je však pravděpodobné, že někdy v těchto letech rybníky vznikly.

1556

V zemských deskách je záznam, že Rožmitál, Věšín, Mirošov, Skořice, Kolvín s jinými vesnicemi okolními odkoupil od věřitelů Adama Lva z Rožmitálu Florián Gryspek z Gryspachu a na Kaceřově.

1565

Jiní autoři kladou založení padrtských rybníků až do tohoto roku. Pro účely železářství byla nezbytná vodní síla pro pohon vodních kol, bez nichž bylo staré železářství nemyslitelné. Kolem tohoto roku vzniká Padrťjako "Waldorf" - obecné osídlení v lese. Prvními osídlenci byli Němci z Westfálska znalí prací v hutích a hamrech. Od tohoto roku musel Florián Gryspek platit podle urbáře mimo jiné i z rybníků klášteru podskalskému (Sv. Jan pod Skalou) a to 6 kop grošů míšeňských čili 7 zlatých ročně. Podle urbáře byly do roku 1965 pod Teslíny dvě rozsáhlé louky, z nichž jedna slula Na předním Teslíně se dvěma stodolami a sklizní 60 vozů sena a druhá Na zadním Teslíně, která měla jednu stodolu novější a sklízelo se z ní 70 vozů sena. Urbář je také dokladem existence obou rybníků, když uvádí dva největší rybníky Gryspekova panství a to Hořejší a Dolejší Padrť.

1588

Dne 29. 3. zemřel Florián Gryspek. Dědictví po něm bylo rozděleno tak, že synové Jan a Jiří obdrželi statek rožmitálský a syn Ferdinand statek Mirošov, na jehož území ležely rybníky a zříceniny kláštera u Břízkovce. Později, po Adamovi, následovala v držení Mirošova Salomena Vratislavova z Prostého a pak Adam Václav Boryně ze Lhoty.

1653

Držitelkou panství Mirošov byla Maří Magdalena (asi dcera Adama Václava Boryně ze Lhoty). Po ní dědil manžel Diviš František Vratislav z Mitrovic (zemřel 1677), poté jeho syn Adam František (zemřel 1694) a dále jeho syn Jan Antonín.

1658

Na Padrti existuje mlýn, protože v křestní matrice mirošovské je uvedeno, že dne 30. června toho roku byla kmotrou Marjána Bryndova, dcera mlynáře z Padrti. Spíše se jednalo o mlýn v dolejší části vsi nazývaný později Jelínkův a na konec Preisův v nájmu Kulovaných, protože colloredo-mannsfeldský mlýn v nájmu Vintišky v horní části obce byl snad původně hamrem či možná součástí železné hutě.

1670

Patrně po tomto roce vznikla na Padrti železná huť a čtyři tyčové hamry. Někteří badatelé však soudí, že se tu železo tavilo a zkujňovalo už dříve. K dispozici byla soustava rybníků s Hořejším a Dolejším rybníkem, která měla hráze v délce 1 206 m, sběrné strouhy byly dlouhé 37 930 m, náhonové strouhy 1195 m, užitný spád 2,2 m. Obsah rybníků byl 4 547 300 m3 a roční dodávka vody byla 9473600 m3.

1677

Dle skořické farní kroniky bylo při huti padrtské a mlýně 13 lidí osadních, kteří ke svaté zpovědi chodí do skořického kostela. Celkem ze Skořic, Kolvína, Trokavce, Štítova a Padrtě 271 duší.

1678

Jako mlynář se uvádí Martin Machulka.

1726

Dne 18. 7. koupila komora (stát či vlastně panovník) v exekuční dražbě za 226 000 zlatých mirošovské panství s rozsáhlými železárnami v Hrádku, kde byly dvě vysoké pece a tři tyčové hamry a v Padrti s vysokou pecí a čtyřmi tyčovými hamry a připojila jej k panství Zbiroh.

1749

Stále funguje vysoká pec, čtyři zkujňovací hamry a přibyl jeden cánový hamr na výrobu hřebíkářského železa. V cánovém hamru se z pásů kujného železa po předběžném nahřátí stříhaly úzké pásky zvané cány. Z těch se pak vyráběly hřebíky a cvočky.

1750

Jiný autor uvádí, že v tomto roce ke čtyřem tyčovým hamrům přibyl v tomto roce jeden hřebenový hamr.

1753

Vysoká pec, čtyři tyčové hamry a jeden cán hamr dávají roční produkci 896 q kujného železa.

1756

Poprvé na Padrti zkoušena výroba oceli ze štýrské vysokopecní litiny.

1757

Za přispění šichtmistra Jana Mikowajza byla u hráze Dolejšáku postavena socha s nápisem: "Tato statuje postavena je ke cti a chvále sv. Jana Nepomuckého za sn. šichtmistra Jana Mikowajza léta 1757 Páně".

1758

Padrtská vysoká pec měla výkon 7,86 q za 24 hodin.

1760

Inženýr Johann Filip Frast zhotovil mapu mirošovského panství, na které jsou zobrazeny oba rybníky, osídlení při severozápadní části hráze dolního rybníka a rozlehlé louky, které původně obhospodařovala víska, rozložená okolo bývalého Teslínského kláštera.

1765

V druhé polovině 18. století bylo nutno i pro padrtskou huť, ležící uprostřed bohatých a rozsáhlých lesů, jednat o koupi dříví z rožmitálských lesů, při čemž za sáh bylo placeno 1 zlatý, 4 krejcary.

1770

Na Padrť se vozí dřevěné uhlí, kdy 1 tuna se rovnala 120 litrům a stálo 1 krejcar 2 d (v tehdejší míře = 1 selská košatina měla 8 - 12 t).

1771

Prováděno bylo sčítání lidí a domů, údaje z Padrtě nebyly objeveny.

1778

Obec Padrť měla podle Schallera 30 popisných čísel a železné hamry.

1781

Dle tereziánského katastru docházely děti z Padrtě do jednotřídní školy do Skořic. Škola tam byla v tomto roce zřízena při skořické faře pro společnou docházku dětí ze Skořic, Kolvína, Padrtě a Štítova. Dětí však bylo hodně, takže dětem z Padrtě a Štítova byla vyhrazena jako školní den středa. První učitelem a rektorem ve Skořicích byl jmenován Matěj Štěch a prvním katechetou farář Brudna. Plat jim vyplácela kancelář komorního panství ve Zbiroze.

1791

Při kostele sv. Václava ve Skořicích zřízena lokálie.

1795

Jako lokalista u kostela ve Skořicích se uvádí Jan Prantl (do roku 1806).

1800

Jeden z pramenů uvádí, že jsou zde již 4 vysoké pece ale snížil se počet hamrů na dva.

1804

V Padrti založena v soukromém domě jednotřídka pro děti z Padrtě a Záběhlé. Bylo jich až 200, takže sedávaly i po oknech, stupínku a na podlaze.

1807

Lokalistou ve Skořicích je Jan Klika (do roku 1819).

1816

U rybníků bylo údajně střeleno poslední divoké prase z původní populace.

1817

Na základě návrhu Michala Ballinga z 5. září mají být v Padrti ponechány všechny čtyři hamry, z nichž však jeden měl sloužit jako rezervní. Podán byl rovněž návrh na zrušení vysoké pece, kterou brzy na to zbořili. Pan Václav Herbolt k vysoké peci na Padrti poznamenává: "Podle nálezu strusky byla pravděpodobně U ]ána těsně pod hrází rybníka. Byla zrušena v r. 1817 pravděpodobně z ekonomických důvodů - konkurencí černého uhlí. Železná ruda se přivážela koňskými potahy většinou z lomu U Svaté Trojice za Přední Záběhlou. "

1819

Lokalistou ve Skořicích je Josef Tureček (do roku 1833).

1830

Někdy v této době se z šichtovního a hamerského úřadu na Padrti stala samostatná hospodářská jednotka, která si s ostatními komorními hutěmi a hamry navzájem prodávala své výrobky. Byly vybudovány tři zhutňující zkujňující výhně.

1835

Stavební výdaje pro hamerní úřad v Padrti činily 129 zlatých. Lokalistou ve Skořicích je Martin Sedlák (do roku 1837).

1836

Obec měla 63 domů s 350 obyvateli. Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 284 zlatých. Ve skořické farnosti, tedy možná i na Padrti, řádila cholera.

1837

Stavební výdaje pro hamerní úřad byly vyčísleny ve výši 19 zlatých.

1838

Uvádí se existence pěti hamrů, jedné školy, jednoho hostince, jednoho mlýna, jedné hájovny, 45 domů a 425 obyvatel, kteří se po úpadku železářství živí jako lesní dělníci, povozníci, rolníci a horníci. Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 56 zlatých.

1839

V obci řádil tyfus. Mnoho dětí zůstalo sirotky. Během čtyř měsíců v obci zaopatřeno duchovním ze Skořic 30 nemocných. Zlá zima. Muselo se znovu osévat. Ceny včetně dobytka šly nahoru. Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 101 zlatých.

1840

Stavební výdaje pro hamerní úřad v Padrti činila 104 zlatých.

1841

Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 68 zlatých.

1842

Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 138 zlatých.

1842

Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 138 zlatých. V tomto roce byla velmi špatná úroda brambor.

1843

Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 30 zlatých.

1844

Stavební výdaje pro hamerní úřad činily 436 zlatých. Hofmann, z jehož prací jsou převážně přebírány údaje o železářství pro tuto kroniku soudí, že v posledních 10 letech se peníze vydávaly pouze na údržbové práce.

1845

Layer v září tohoto roku vypracoval plán, podle něhož mimo jiné měl být zastaven provoz v hamrech na Padrti. O tom, zda se tak skutečně v brzké době stalo, není listinných zpráv.

1846

Vysoká pec na Padrti již nepracuje.

1847

Na Padrti se narodil Antonín Uxa, průkopník socialistických myšlenek na českém západě. Byl mluvčím a zastáncem mirošovských a nýřanských horníků.

1848

V tomto roce byla v Rakousko-Uhersku nařízena povinná školní docházka. Posledním lokalistou při skořickém kostele byl Erazím Jodl (do roku 1854). Na Padrti stále pracují tři zkujňovací (tyčové) a jeden cánový hamr, které společně se třemi tyčovými a jedním cánovým hamrem v Hrádku u Rokycan ročně zpracují 6720 metrických centů železa. Surové železo je sem dodáváno z vysokých pecí v Holoubkově, Zbirohu-Františkově a Strašicích.

1849

Vyhláškou ministra práv ze dne 6. 7. o zřízení soudů v Království Českém se zřizuje mimo jiné Okresní soud v Rokycanech, pod který spadala i Padrť.

1850

Padrť je součástí mirošovského panství, jehož majitelem byl v první polovině 19. století horní erár. Po zrušení patrimoniálních úřadů a zřízení správy politické a samosprávy, náležela Padrť od roku 1850 k Okresnímu hejtmanství Rokycany. Spadalo pod něj 111 katastrálních obcí s celkovým počtem 47720 obyvatel Rokycanska a Blovicka. Obce měly v té době katastrální hranice, rychtáře a šafáře.

1854

V tomto roce byl zřejmě, podle letopočtu 1854 vtesaného do trámu ve mlýnici, postaven nebo renovován válcový mlýn, který údajně stavěl nějaký Karásek. Posledním majitele byl Karel Preis. Skořická lokalie byla povýšena na farnost. K ní byly přifařeny obce Kolvín, Padrť, Štítov, Trokavec a Vísky. Prvním farářem se stal Erazim Jogl či Jodl.

1859

Dne 30. 3. byly z K.K. okresního úřadu v Rokycanech odeslány "Na představeného obce Padrt: Kolvín a Štítov" přípisy tohoto znění: "Do Skořic přifařené obce Padrt; Kolvín a Štítov byly od dávných časů povinni skořickému duchovnímu od bývalé mirošovské vrchnosti táhnoucí dříví k palivu ze 17 sáhů každoročně zdarma a sice: Padrť 2, Kolvín 8 a Štítov 2 sáhy dovážeti, které povinnosti se nyní dle sem zadané stížnosti zdráhají plniti. . . "

1861

Během roku byla cesta, která vede z Rokycan přes Mirošov, Skořice, Kolvín, Padrť a dále do Příbrami prohlášena za okresní trasu a ihned potom bylo započato s její stavbou (úpravou) na silnici hodnou tohoto názvu.

1862

Obec Padrť postavila na vlastní náklady z vepřovic a došků jednotřídní školu, která nesla nápis "Bohu a vlasti".

1866

U rybníků bylo ležení pruských vojsk před tažením na Prahu. Vojáci měli zrnkovou kávu, kterou měnili s místním obyvatelstvem za buchty a koláče, které neuměli péci. V říjnu byl hutní úřad v Padrti, který existoval 300 let, ministerským dekretem zrušen. Poslední hutní správce Václav Mackowitz zemřel 15. července t.r., tedy ještě před zrušením úřadu a byl na skořickém hřbitově pochován. Skořický hřbitov je ostatně místem posledního odpočinku většiny padrtských občanů.

1867

Nejpozději v tomto roce byly zrušeny hamry na Padrti, aneb poslední hamr dobušil. Na skořickou faru nastoupil k Jodlovi František Volbrecht, posledně kaplan 6. dělostřeleckého pluku (ve Skořicích byl do roku 1871).

1868

Po zrušení Okresního hejtmanství Rokycany v tomto roce patří Padrť do roku 1896 k Okresnímu hejtmanství Plzeň. Smlouvou z 21.7. 1868 bylo zbirožské panství včetně Padrtě prodáno Samuelovi Simundtovi a Vincenci Kirchmaierovi, kteří jej prodali 31. 12. tohoto roku Dr. Bethelu Henrymu Stroussbergovi (slavný bankrotář: poznámka brdy.info) za 9 400 000 zlatých.

1874

V tomto roce žilo v Padrti přes 600 obyvatel. V rakousko-uherském mocnářství byla zavedena metrická míra místo dosavadních sáhů.

1878

Z tohoto roku existuje listinný dokument místní školní rady ze 6. 9. opatřený otiskem obecního pečetidla s nápisem "Pečeť samostatné obce Padrtě" a podpisem tehdejšího předsedy místní školní rady V. Žána.
Ve Skořicích farářem Karel Burka (do roku 1880).

1879

Dne 27. února bylo koupeno zbirožské panství včetně Padrtě Josefem knížetem Colloredo Mannsfeldem za 3500100,- zl. r.c. V tomto roce se uvádí jako Oberforster pro Padrť Franz Zvonař.

1881

Ve Skořicích na faře Jan Novák. Zemřel ve Skořicích 29. 12. 1903. V tomto roce bylo prováděno sčítání lidí, údaj pro Padrť nezjištěn.

1882

Škola v Padrti byla rozšířena na dvoutřídku (a později na trojtřídku).

1889

Někteří padrtští mají slušný příjem ze vzrůstajícího počtu turistů a zejména letních hostů. Průkopníkem turistiky zde byl Jan Lego. První turistická stezka vedla na vrch Kočka a poté na Palcíř. Lovecká chata V kočkách s dvanácti lůžky byla bezplatně zapůjčena Klubu českých 	turistů, stejně tak i noclehárna v hostinci pana Vlčka u rybníka. Celostátní Klub českých turistů měl později odbočku i v Padrti a to v hospodě U Řebounů. Ve stavení čp. 17 se narodil Josef Žán, který se u svého otce vyučil ševcem. Narukoval do světové války, ale brzy si úmyslně ustřelil jeden prst a prošlo mu to. Vrátil se, jinak bez úhony, domů.

1890

V Padrti stále pracuje "šindelka", tedy provozovna na tehdy už strojovou výrobu šindele, který byl dlouhá léta výhradní krytinou brdských chalup. Mistrem tu byl Hutr. Loupací stroj byl na vodní pohon. Pracuje také výrobna cvočků. Počet obyvatel, který měl svůj vrchol až 600, postupně klesá. Padrťák Karel Vítek koupil samotu Koukalku u Bukové a odstěhoval se tam.

1891

Panství Mirošov bylo odprodáno hornímu těžařstvu. Lesy v okolí Padrtě zůstaly ve vlastnictví Colloredo-Mannsfeldů, rovněž tak i oba velké rybníky a horní mlýn.

1892

V Padrti stále knížecím nadlesním František Zvonař, který se v tomto roce stal členem místní školní rady v Kolvíně, kde byla právě uvedena do provozu škola. Byla zavedena měna korunová místo dosavadních zlatých a haléře místo krejcarů.

1895

Dne 18. května polámal sníh v okolních lesích přes 11 000 m3 laťových porostů. V tomto roce spadlo v tomto prostoru 1 015 mm srážek. 
(Průměrný úhrn srážek ve středních Čechách je cca. 550 mm, údaj z roku 1999 : poznámka brdy.info)
Do tohoto roku patřila Padrťdo hejtmanství plzeňského.

1896

V Padrti je 65 domů s 529 obyvateli. Stavení byla převážně dřevěná a z vepřovic a měla šindelové nebo doškové střechy. V domech bydlely dvě i více rodin.V září tohoto roku bylo obnoveno Okresní hejtmanství Rokycany kam spadá i Padrť. Na území okresu působí soudní okresy Rokycany a Zbiroh.

1898

Obec má stále 65 popisných čísel, dvoutřídní školu a 565 obyvatel. Ti jsou národnosti české a náboženství katolického. Živí se hornictvím, zemědělstvím a láternictvím. Ve škole je zapsáno 169 dětí, které vyučovali J. Elhenický, J. Štěpán a J. Novák jako výpomocný a M. Elhenická jako industriální učitelka.

1899

Antonínem Krýslem postaven nebo pravděpodobněji z hamru přestavěn válcový mlýn, který byl později zván Vintiškův, majetkově však patřil Colloredo-Mannsfeldům.

1900

Při sčítání lidu bylo v Padrti k 31. 12.347 katolických obyvatel. Výrobna cvočků pracuje pro rakouskou armádu. Ve vysokém sněhu ulovil u padrtských rybníků příručí z lesovny Varta u Bukové Vilém
Polák vydru. Toho roku byla veliká a dlouhá zima a předtím horké a suché léto.

1903

Ve Skořicích zemřel farář P. Jan Novák.

1904

Končí půl století těžby uhlí v mirošovské pánvi a rodiny horníků zůstávají bez obživy, takže i horníci bydlící na Padrti, hledají obživu jinde například na Duchcovsku. Dne 20. listopadu se v Padrti ustanovuje Sbor dobrovolných hasičů, který se shodl na stanovách, které za (prozatímní) výbor podepsali Jan Žák - zatimní předseda, J. Elhenický - zatimní jednatel a dále Jozef Kunc, Franz Dezort, Hynek Bauer, František Hutter a Josef Bauer. Stanovy byly v plném znění schváleny ve schůzi obecního zastupitelstva dne 28. 11. a potvrzeny Janem Žákem - starostou obce, Hynkem Baurem - radním a Antonínem Preisem - II. radním. Dne 29. 11. píší Vysokému c. kro místodržitelství v Praze Jan Žák - rolník, obecní starosta z čp. 49, Jan Elhenický - řídící učitel, František Hutter - šindelář, Josef Bauer - rolník čp. 16, Hynek Bauer rolník čp 24, František Dezort - domkář čp. 44 a Josef Kunc - domkář čp. 43, že zamýšlejí zaříditi v obci Padrť sbor dobrovolných hasičů a přikládají stanovy. Dne 26. 12. C. K. Místodržitelství v království Českém v Praze nezapovídá na základě zákona Z. ř. č. 134 ze dne 15. 11. 1867 o právu spolčovacím utvoření se spolku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH) se sídlem v Padrti.

1905


V ustavující valné hromadě SDH dne 5. února byly v ihned na to konané schůzi výborové zvoleni následující funkcionáři: starostou Václav Řeboun - obchodník, jednatelem Zdeněk Koutek - učitel, velitelem František Huttr - chalupník, pokladníkem Josef Kunc - chalupník, dalšími členy výboru Jan Žák, František Dezort, Hynek Bauer z čp. 24, náhradníky Emanuel Novák a Stanislav Pech a revizory účtů Jan Elhenický a Rudolf Tyml. Dne 16.2. Správa SDH v Padrti žádá "Slavné c.k. okresní hejtmanství v Rokycanech by sboru bylo dovoleno užívati návěstních trubek (burcovek, povelek) podotýkajíc, že veškeré signály, kterých bude sbor užívati, se naprosto liší od signálů vojenských" a přikládá vzorec signálů v notách i slovech. Podepsáni Václav Řeboun - starosta a Zd. Koutek (Koutecký). Téhož dne žádá by bylo laskavě členům sboru vymoženo povolení nositi stejnokroj i výzbroj, jehož barevný obrazec přikládá. Dne 16. 3. KK Bezirkshauptmannschaft v německy psaném přípise výše uvedené povoluje s tím, že k výzbroji náležející pilku a sekerku smějí se nositi toliko při vykonávání služby.

1912

Dne 20. 4. se konala ustavující schůze skupiny Svazu západočeských domkářů a malorolníků v Padrti (dále jen SZDMR) se zvolením výboru ve složení předseda Josef Voříšek - cvokař, čp. 64, místopředseda Josef Brynda - dělník, jednatel Jan Komorous - dělník, čp. 45, pokladník Václav Dezort - domkář, knihovní František Jeníček - dělník, účetní Jan rour - horník, přísedící dva členové výboru I. Jaroslav Drechsler, II. Bedřich Baur, dva náhradníci I. Václav Moulis, II. Josef Ungerman, dva revizoři účtu I. František Tolma a II. Jan Rozhoun.

1913

SDH v Padrti oznamuje Slavnému c. a k. okresnímu hejtmanství v Rokycanech nově na valné hromadě dne 5. 1. zvolený výbor: předseda Jan Žák, jednatel J. Voříšek, velitel EHuter, podvelitel František Jeníček, pokladník Hynek Baur, přísedícími Václav Řeboun a Josef Hošek a sděluje, že sbor měl v roce 1912 54 členů, z toho 18 činných a 36 přispívajících.

1914

Dne 26. 7. byly vylepeny plakáty o mobilizaci. Záložní vojáci, jichž se povolání do války se Srbskem týkalo (šlo o devatenáct ročníků 21 až 39letých mužů), začali pořádat své záležitosti a psát poslední vůle.

1916

Sejmut a odevzdán k válečným účelům prostřední zvon skořického kostela sv. Václava o váze 239 kg. Vážen byl na nádražní váze v Mirošově. Před sejmutím bylo pět minut zvoněno na všechny zvony. Řídící učitel v Padrti VBajnar je spoluzakladatelem tělocvičné jednoty Sokol v Kolvíně. Do Kolvína se z Padrtě chodilo cvičit také do DTJ, ale pouze tak 3 až 4 cvičenci. Mezi obcemi Padrtí, Kolvínem a Skořicemi probíhá jednání o poštovním spojení ale	nebylo docíleno dohody. I v lesích kolem Padrtě začala mnišková kalamita trvající až do roku 1925. Skupina poslanců předložila ve sněmovně návrh, aby v Brdech byl zřízen národní park. Návrh byl však odložen.

1921

Dle sčítání bylo v Padrti 313 obyvatel, z toho se 164 hlásilo ke katolické víře. Někdy v této době vzniká organizace Svazu válečných poškozenců legionářů, který měl odbočku i v Mirošově. Z Padrtě tam docházeli "italští" legionáři Alois Majer a František Bažata a "francouzský" legionář František Pour.
Dne 2. 6. se na Padrti koná šetření, jaké jsou vzdálenosti domů v Záběhlé od školy v Padrti, stav cest po kterých dětí chodí do školy, počet dětí ze Záběhlé a z Padrti, počet učitelů. Stav školní budovy v Padrti hodnocen jako sešlý, zchátralý a v každém směru nedostatečný a nevyhovující. Jmění obce Padrt' obnášelo 22 000,- Kč a Záběhlé 28 878,31 Kč.

1922

Na západním břehu Hořejšáku si postavil tábor 5. pražský oddíl skautů, vedený Jaroslavem Novákem - Bratkou. Zúčastnil se jej jako desetiletý i Mirko Vosátka, pozdější významnáskautská osobnost. Někdy v této době chodila každý den pro poštu z Padrtě do Mirošova Jana (Žanda) Bělohlávková, kterou později vystřídala její sestra Ema.

1923

Do padrtské školy přestávají chodit děti z Přední a Zadní Záběhlé. protože v Zadní Záběhlé byla dostavěna patrová budova dvoutřídní školy. Narodila se Jiřina Žáková, jejíž otec Václav Žák byl celé čtyři roky v 1. světové válce a tak po válce mohl provozovat trafiku v čp. 35 koupeném od Weinfutra poblíž kapličky. po levé straně při silnici do Kolvína. Na východní straně Dolejšího rybníka je menší" pláž" zvaná Rožmitálka, kterou využívají převážně přespolní návštěvníci, kterým se říká lufťáci. U rybníka jsou při pěkném počasí v létě celý den a najaté služky za nimi nosí jídlo a pití. Místní dospělí se koupají zřídka, pouze v horkých dnech po celodenní namáhavé práci na loukách polích a v lese, jen ve večerních hodinách. Se svou kobylkou dojíždí i do Padrtě skořický farář František Kubín.

1924

Podle skořické farní kroniky bylo v Padrti v tomto roce 95 obyvatel katolického vyznání, 26 se hlásilo k církvi československé a 192 bylo bez vyznání. Duchovní správu pro Padrť vede ze skořické fary redemptorista kaplan Josef Jech, který si stěžuje: "Poměry náboženské ve farnosti jsou přežalostné. Odpadová agitace zvláště u příležitosti sčítání lidu zde působila přímo katastrofálně. Lid si téměř úplně odvykl kostelu. " V sousedním katastru obce Záběhlá byla okresním úřadem v Blatné povolena honitba vildpon a prvním vilpoňákem se stal tamní řídící učitel Jan Netušil. Lovil se převážně zajíc, divoký králík, koroptev a různí draví práci. Bažanti se nevyskytovali, ani srnčí zvěř, protože okolní lesy byly pro srnčí neprodyšně oploceny dřevěným laťkovým plotem. Přístup do lesa byl pouze místy a to přes schůdky, dvoukřídlovými vraty a nebo tak zvanou "lýsou". Vojenská správa přišla s návrhem zřídit v Brdech dělostřeleckou střelnici. Dotčené obce sepisují důvody proti jejímu zřízení. Například přerušení spojení silnicí do Strašic, kde je vyhledávána zdejším obyvatelstvem lékařská pomoc a nakupovány ve slévárnách hospodářské součástky.

1925

Na Nový rok bylo předloženo slavnostní provolání českých vědců na obranu Brd ohrožených zřízením dělostřelecké střelnice a následovalo obdobné prohlášení českých spisovatelů, protestovala Československá botanická společnost, Umělecká beseda, ústředí Jednoty čs. lesnictva, Klub českých turistů a další korporace.

Dne 15. 11. se konaly volby do Národního shromáždění a v Padrti hlasováno následovně:

Číslo
Strana
Pos. sněmovna
Senát
3
čsl. strana agrární a konzervativní
0
0
5
čsl. sociálně demokratická strana dělnická
92
77
8
čsl. živnostensko-obchodnická strana středostavovská
8
8
12
národní strana práce
0
1
15
komunistická strana čsl.
13
11
20
čsl. národní demokracie
10
8
21
čsl. strana socialistická
20
17
22
republikánská strana zemědělského a rolnického lidu
19
16
26
čsl. strana lidová
7
6

1926

Dne 19. února schválila vláda projekt dělostřelecké střelnice v Brdech. Nejrozsáhlejší díl pocházel z velkostatku Zbiroh - 8 654,98 ha. Velkostatek Hořovice postoupil 4 510,39 ha, Dobříš 3 696,69 ha, Rožmitál3 252,28 ha a Hluboš 562,16 ha. Obec Padrť žádá o přidělení části lesa v katastru obce Kolvín, čemuž se tato brání z důvodů uvádějíc nemajetnost obce, její závislost na daňovém předpisu a velikou platební povinnost na chudé příslušníky, na sociální péči, kulturu a jiné. Jako řídící učitel nastupuje do Padrti Bohuslav Vyhlídka. Z fary ve Skořicích odchází administrátor P. ]. Jech a přichází tam P. Alois Sandholc.

1927

Dne 25. dubna se na Padrti konalo komisionelní řízení ohledně rozdělení katastru obce Kolvín. 16. června se padrťské obecní zastupitelstvo usneslo na rozsahu změn hranic mezi katastry obcí Kolvín a Padrť ve prospěch obce Padrť. Padrtstí chtěli les v prostoru zvaném "Zálom". Dne 16. června se konaly obecní volby.  Hajný Hošek překvapil kluky ze Záběhlé jak chytají pstruhy u "zděného" mostu. Dohra
byla až u Okresního soudu v Rokycanech. Vojenský zeměpisný ústav uskutečnil přesné vyměření armádou zabíraného území.

1928

K 15. lednu byly všechny pozemky pro střelnici vykoupeny vojenskou správou a následovalo kácení lesních porostů pro cílové plochy Jordán, Tok a Brda. V Padrti byli muzikanty Rudolf Dezort - trumpetista, Bělohlávkové - saxofonisté a syn hajného Šnajdra - houslista. Divadelní spolek hrával v hospodě" U Krhounů" ale samozřejmě i v přírodě.

1929

Byla tuhá zima. V lednu teploty až -18 oC, V únoru kolem 12. až 15. až přes -30 oC. 22. až 27. ledna napadlo až 150 cm sněhu. Zajíci přibíhali až do stavení, srnčí zvěř hynula. Ovocné stromy pomrzly. Léto pak bylo horké a suché. 5. 7. a zejména 19. 7. byly bouře s krupobitím a průtrží mračen. Dne 19. 10. konány volby do Národního shromáždění a to jak do poslanecké sněmovny tak do senátu. V tomto roce měla lesní správa se sídlem v Padrti čp. 1 výměru 2 395 ha s polesím Padrť polesný Bohuslav Pavlík a lesnickými úseky Kočky - lesník Jaroslav Sazima, Palcíř - lesník v.Šůcha a Kamenná - lesník Fr. Šnajdr s hájenkami na Padrti a v Kolvíně. Dále sem patřilo polesí Kolvín - polesný Oldřich Muller s lesnickými úseky Okrouhlík - lesník František Somr a U hradu - lesník Emanuel Herman s hájenkami v Trokavci a Kolvíně. V této době vzrůstal turistický ruch. Václav Herbolt k tomu vypráví: ". . . Tento zájem vzrůstal s rozvojem motorizmu a vlivem nízké ceny benzinu kolem 1 Kč za litr. Hosté přijížděli většinou v autech z Prahy a částečně z Plzně. Auta parkovala u hráze Dolního, ale i Horního Padrtského rybníka. Největší frekvence byla o prázdninách, kdy počet aut dosahoval jednoho sta. Mimo těchto krátkodobých hostů, byli ve vesnici ubytováni" výletníci" většinou z Prahy. Domkáři jim pronajímali 1 nebo 2 místnosti na měsíc, nebo celé prázdniny. Takto mohly bydlet levně celé městské rodiny. Vetšinou šlo o stálé hosty, kteří se vraceli každý rok . . . "

1930

Dne 19. 5. dopadly na cílové plochy v Brdech první dělostřelecké granáty. Absolutní zákaz vstupu byl však vyhlášen jen pro cílové plochy. V době, kdy neprobíhala střelba byly lesy volně přístupné. Uzavřené závory na přístupových cestách a červené prapory nebo červenobílé koše vytažené na signální stožáry instalované v obcích sousedících s vojenskými lesy však znamenaly, že bude zahájena střelba. O sobotách, nedělích ani o letních prázdninách střelba neprobíhala. Dne 21. 6. Zemský úřad v Praze pod čís. 204.554 ai 1930/2-2360/1 ai 1929 vydal výměr, jímž se povoluje k žádosti obce Padrť změna obecních hranic mezi Padrtí a Kolvínem. Náhradou má obec Padrť zaplatit Kolvínu 8 000,- Kčs. Zdůvodnění bylo, že obec Padrť nemá lesa a jen stěží dostává svým platebním povinnostem a obci Kolvín by i po rozdělení zbylo ještě 900 ha lesa. Dále se praví, že při poměrně stejném rázu hospodářském obou obcí, jest Padrť nepoměrně finančně zatížena. Obec Kolvín podala k Ministerstvu vnitra v Praze v zastoupení Dr. M. Ecksteinem z Plzně odpor proti rozdělení katastru s obcí Padrť a vysláním deputace k okresu. V odporu obce Kolvín se praví, že obec Padrť má dvě pily a dva mlýny a slušný výtěžek z dávky pivní a příjem z pobytu letních hostů. Vojenskou lesní správou v Padrti jsou uzavírány lesní cesty na což si stěžují občané kolvínští, neboť cesty byly místními občany užívány od nepaměti. U lesní správy zaměstnán Jan Peisker, původem z myslivny Varta v Bukové. V hostinci U Krhounů bydlí kapelník Pepa Loukota z Příkosic, který v Záběhlé založil dechovou kapelu. Dne 15. listopadu začal jezdit soukromý autobus na Padrť a Rožmitál. Děti z Padrtě jezdily do Mirošova do měšt_mky za 1,- Kčs. Cestování pěšky a na kole tak začalo mít konkurenci. K 1. prosinci proběhlo předběžné sčítání lidu, domů a bytů. V Padrti s výsledkem 258 občanů, z toho katolíků 132. Bylo zde 68 domů, 4 hostince, 2 smíšené obchody, 1 řeznictví, 1 pekárna chleba a rohlíků, 2 mlýny, 1 pila s vlastní elektrárnou, šindelárna mimo provoz, dvoutřídní škola, středisková vojenská lesní správa, kaplička, obecní mostní váha a obecní stříkačka. Obci patřilo též několik menších pozemků. Místní názvy z okolí Padrtě: Radlice, Velká pole, Mejtka, Pod břízami, Kuškov, Kudlín, V budách, Na hliništi, U Kostelíka, V Osinové, U vydry, Za vrchy, V panském, Zálom, Na Přítrži, V Bejčkovic lesíku, V Mourkovic lesíku, Na skále, U jezírka, Brdová, Rožmitálská strana. V tomto roce navštívil Padrť prezident Tomáš Garigue Masaryk. Pan Václav Herbolt k tomu píše: ". . . přespal se svojí družinou na nově upraveném loveckém zámečku u Strašic. Druhý den následovala cesta s jeho doprovodem ve třech automobilech k Padrťským rybníkům. Pan prezident jel v otevřeném autě, uprostřed této skupiny. Návštěva Padrtě nebyla asi plánovaná, protože v obci bylo přivítání připraveno narychlo. Tehdy jsem jako osmiletý žáček se svými kamarády netrpělivě vyčká val jeho přljezd. Přivítání bylo připraveno před budovou Vojenské lesní správy a hostincem "U Feltů". Toto místo bylo určeno dobře, bylo prostorné, s krásným výhledem na Padrtské rybníky, na dolní hrázi se staletými lípami, pod jejichž korunami se vypínala asi třímetrová socha Svatého Jana Nepomuckého. Toho dne počasí přálo, byl teplý, slunečný, letní den. Vzácnou návštěvu chtěl každý vidět, a tak se sešel velký dav vesničanů nejen z Padrtě, ale také i ze Záběhlé a Kolvína. Asi k 10. hodině přijela kolona aut s panem prezidentem, který v otevřeném voze kynul mávajícím kolem cesty, až dojela k určenému místu. Pan prezident byl nadšeně pozdravenjásajícím lidem, a když vystoupil z auta, byl přivítán dvěma dívenkami, asi šestiletými, které za to políbil na tváře. Potom ho přivítaly dvě místní ženy chlebem a solí. Zazněly národní písně, které zazpívali starší žáci místní školy. Narychlo připravené přivítání se povedlo, bylo ukončeno jásotem a viditelnou radostí přítomných. . . "

1931

Dne 27. 9. byly volby do zastupitelstva obce. Panem Marcinem z Rožmitálu provozována 2 x denně autobusová doprava na trati Rožmitál - Mirošov. Jízdné ze Záběhlé do Mirošova stálo 5,- Kč, ze Záběhlé do Rožmitála 4,50 Kč. Pan Jaroslav Línek, povozník ze Záběhlé měl osobní auto a provozoval taxislužbu. Do Rožmitálu ze Záběhlé počítal 45,- Kč a do Mirošova taktéž. Na Padrť se do hájovny přistěhovali manželé Růžena a ? Boučkovi ze zrušené hájovny Carvánka, nejvýše položeného stavení v Brdech jižně od Toku v 850 m n.m. Počínající hospodářskou krizí přibývalo z řad nezaměstnaných zájemců o práci v lese. Nedostávalo se jí pro všechny a tak několik lesních dělníků z Padrtě a Kolvína odešlo na práci na Českomoravskou vysočinu, kde pracovali asi dva měsíce a přivezli si slušný výdělek, který získali úkolovou prací.

1932
Později ze staré školy udělali pražáci bratři Lindnerové letovisko. Řídící Vyhlídka byl také organizátorem divadelních ochotníků jak dětí tak i dospělých. Náklad na stavbu nové školy byl téměř půl milionu korun, Zemská subvence činila 40000,- Kč, podpora ministerstva školství 30 000 Kč, od ministerstva sociálních věcí 16000,Kč a 104 000,- Kč bylo vypůjčeno. Při otevření školy mluvil vládní rada Vojta Beneš.

1933

V Mirošově byl 1. 8. po odchodu faráře dp. Václava Davídka do Kolína ustanoven administrátorem ustanoven P. Eduard Broj. Skořická fara od tohoto roku nemá vlastního duchovního správce. Od 1. 10. je neobydlena a dohled na farní budovu má kostelník Nosek. Dne 17. listopadu byl rokycanskému muzeu věnován starý cechovní prapor hutnický asi z roku 1872 s obrazem svatého Václava. Dne 22. 11. věnovány tamtéž dvě lité náhrobní desky z r. roku 1815, odlitky to někdejších železáren padrtských. Ke sbírání paliva v lese ustanovila lesní správa dva dny v týdnu a to úterý a pátek. Těmto dnům občané říkají" dřevěné". Poblíž Altánu v rožmitálském lese byl pytlákem Martinem Hříchem zastřelen vrchní
četnický strážmistr Mikeš z Věšína. Pytlák za to byl odsouzen k 6 rokům vězení. V obci fungují čtyři hospody. Tichých, naproti lesní správě, kterou později provozoval manžel jejich dcery Feld, který tu také řezničil. Zde se také tancovalo. Další hospoda byla Novákových, kterou jako poslední provozovaly svobodné sestry Marie a ochrnutá Anna. Byla proslulá kuchyní a bylo zde jedno z prvních radií v Padrti. Třetí hospoda byla Krhounových (František) na konci vsi vpravo při cestě do Strašic. Zde se také tancovalo a hrálo divadlo. Čtvrtá byla Řebounovic, vlevo od lesní správy směrem na Strašice. Všude se vařilo pro letní hosty. Obchodníky byli dva Dezortové, František prodával i benzin a petrolej. Antonín Dezort měl krám proti hospodě Novákových. Svůj obchod má na Padrti také Západočeské konzumní družstvo, které provozovnu přistavělo k Feldovic hospodě a konzumáky byli Jan Polák a Janák. Filiálku zde měl údajně i obchodník M. Vočka z Rožmitálu (též v Kolvíně a Skořicích), který jezdil své filiálky vizitýrovat v neděli kočárem přes Bukovou. Povoznickou živnost provozovali František Jedlička, Jaroslav Žák, Alois Majer a jeho syn František a mlynář a pekař František Vintiška, který též s koňmi rozvážel své pekařské výrobky. Cvočkařským řemeslem se živili Kresl v provozovně při silnici na Kolvín a Jiří Rom. Nůše pletl Bělohlávek, syn porybného. Vlasy mužským stříhal Václav Hodek, který byl jinak kočím a později šoférem na lesní správě.

1934

Spolek Jednoty čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků v Padrti je v likvidaci. Posledním předsedou byl František Jedlička a Josef Feld, hostinský, jednatelem. 

1935

Děti s řídícím učitelem Vyhlídkou pozorovali nad Padrtí letící vzducholoď.
(ostatní zprávy z roku 1935 jsou nudné: pozn.: brdy.info)

1936

Objevují se první motocykly. Benzin se kupoval u Dezortů. Jako každoročně se koná v zimě hasičský bál a v létě pořádali hasiči v přírodě akci se zpěvy a nezbytnou šat1avou, kde byl potrestán skoro každý, protože na každého hasiči něco věděli. Už v této době byly, podle narovnání z roku 1882 se Zbirožskými železárnami dříve Max Hopfengartner, Hořejší rybník (115,03 ha) i Dolejší rybník (65,90 ha), obhospodařovány v tříletém turnu. V obci padrtské jsou ještě dva rybníčky a to u Hamru (0,40 ha) a u Šindelky (0,36 ha), užívané střídavě jako plůdkové a násadní. Tyto 4 rybníky jsou v majetku colloredo - mannsfeldském. Další malý rybníček u mlýna a pily v dolní části obce patří Preisovým. Rybníky padrtské mají nadmořskou výšku kolem 620 m, napájeny jsou studenými přítoky ze sousedních lesů a ryby v nich vykazují velmi malý přírůstek. Proto se do nich začíná přisazovat pstruh duhový, aby vodní plocha byla lépe využita. Nepříznivě působí, že na rybnících vázne služebnost práva tažení svrchní vody pro Zbirožské železárny, a to až k rybímu normálu, který je velmi nízký. K lidovým zvykům obyvatel Padrtě v dalším vzpomíná pan Václav Herbolt: "Zimy začínaly v polovině listopadu a většinou trvaly až do začátku března, kdy se rychle oteplovalo. Počasí bylo podle dnešní doby stálejší. V dlouhých zimách nebyla vzácností 80 cm vrstva sněhu, závěje až jeden a půl metru vysoké, mrazy - 20 oC a více. Život na vesnici jakoby ustal, lesní dělníci se těžko dostávali do práce. Udržovala se hlavně sjízdnost silnic, aby obec nebyla odříznuta od "světa" a zásobování. V této době nastávalo draní peří. Sousedky se domluvily a scházely se postupně po chalupách. Byl to skoro obřad. U dlouhých stolů ve vyhřáté místnosti drávalo peří až 15 žen, někdy i s dětmi. Vařil se čaj s rumem a k tomu nechyběly pečené zákusky. Meluzína se ozývala v komíně, na oknech namrzaly ledové květy a sníh se navál do každé skuliny. To nevadilo pilným ženám ve zpěvu moderních i starých písniček, při vyprávění veselých i smutných příhod, vzpomínek na dřívější časy i na místní pověry. U stolu vládla pohoda a ruce se jen kmitaly při oddělování ostenek a hromádky kyprého peří mizely v plátěných pytlích. Dnes se možná zdá vyprávění o draní peří přehnané, ale v této době nebyla jiná pokrývka na spaní než peřina, méně, či více nacpaná peřím. V každé chalupě se pěstovalo 5 až 15 husí a peří se též dobře prodávalo. Domácí mladá husa, na podzim vykrmená šiškami z otrub, byla velkou pochoutkou. Draní se začínalo při setmění a končívalo kolem 10. hodiny. Trvalo někdy až dva týdny a končilo "doderkami", které bylo možno přirovnat k malé veselce co do množství dobrot i veselosti. Ve draní se pokračovalo zas v jiné chalupě a zima se stala pro ženy veselejší a kratší. Konec Masopustu byl většinou oslaven maškarním bálem, ale i průvodem v maskách. Průvod zajišťovala dospívající mládež. Procházelo se od horní části vesnice a končilo na jejím konci v hostinci u Krhounů tancem při harmonice. O velikonocích přišli na své chlapci. Ve škole bylo volno, a tak na Zelený čtvrtek se chodilo" rachtat". Chlapci vybavení svými" rachtačkami" nahrazovali zvonění na kapličce a od osmi let se toho zúčastňovali všichni. Průvod začínal od lesa v horní části vesnice v 8 hodin ráno, pokračoval ke kapličce, kde se v kleče pomodlil" Otčenáš" a poté prošel celou vesnicí až k poslednímu domku, kde bydleli Kapounovi. Vše se opakovalo v poledne a druhý den. Po Velkém pátku na "Bílou sobotu" se vybíralo hned ráno a nezapomnělo se ani na jednu chalupu. Vybírání prováděli ti starší, kteří dostali i větší odměnu při dělení. Hospodyně dávaly většinou vajíčka, nebo drobné peníze. Vybralo se většinou přes 200 vajec a kolem 150 korun. Odměnu dostali všichni, a to bylo kolem třiceti kluků, kteří se zas těšili na příští Velikonoce. " Další událostí byla 6. července vzpomínka na upálení mistra Jana Husa. Organizaci a program připravil pan řídící učitel. Žáci nanesli z lesa větve a dřevo na velmi vysokou hranici až 4 metry. Bylo určeno stálé místo" V mýtce ", kde v okolí nebyly stromy, aby nedošlo k požáru. Večer, když se sešeřilo, byla před velkým shromážděním hranice zapálena. Několik metrů dlouhé plameny osvětlily okolní přírodu a při praskání větví a příjemném teplu zazněl připravený program. Začínal písní o Husovi "Hranice vzplála tam na břehu Rýna", proslov a několik básní. Potom se kolem ohniště sedělo a také zpívalo. Tradice vzpomínky na Mistra Jana Husa se u nás pravidelně dodržovala každým rokem za velké účasti občanů. Místní kaplička stála vedle pomníku padlých v 1. Světové válce. Pozadí tvořily tři vzrostlé lípy. Sloužila k potřebám modlení, ale i zvonění - zvyku ze starých časů. Zvonění měla na starosti stará paní Lancingrová, která bydlela blízko. Zazvonila v poledne a v 18. hodin v létě, nebo v 16. hodin v zimě. Také se ozýval" umíráček", když zemřel někdo z obyvatel vesnice. Kaplička byla vybavena velkým zvonem, jehož hlas se posvátně nesl nad rozlehlými rybníky a zanikal v hlubokých lesích. Zvonění a večerní "klekání" se stalo zvykem a bylo jej milo poslouchat. Při likvidaci vesnice v r. 1953 se zvon ztratil, ale byl objeven v Dobřívě v kovárně, odkud byl předán do Krajského muzea v Plzni. Ke kulturnímu a společenskému životu pan Herbolt uvádí: " Výroba železa na Podbrdsku přilákala mnoho nových dělníků s rodinami. Mzdové podmínky i možnosti prozatímního bydlení byly rozhodující. Železo jako průmyslová surovina se stávala žádanější a nejpotřebnější. V této době 19. století - největšího rozvoje obce - byly v Padrti čtyři hamry a jedna vysoká pec, která zanikla v roce 1817. Z doslechu od starých lidí se po týdenních výplatách dosti v hospodách popíjelo a tak v naší vesnici o počtu obyvatel přes 500 bylo rušno. Hostince prosperovaly, a tak byly na tak malou obec čtyři. Největší byl v horní části vesnice na křižovatce cest z Mirošova do Rožmitálu a ze Strašic do Trokavce. Budova měla taneční sál, výčepní místnost pro 50 hostů, kuchyni, řeznický krám a byt pro rodinu hostinského. V rozsáhlém sklepení byla zásobárna ledu na celý rok, vždyť' rybník byl vzdálen přes cestu jen 50 m. Na dvoře podél cesty k hornímu rybníku stál nový kuželník, hojně využívaný o nedělích. Jen 100 m na Strašice byla restaurace" U Řebounů", kde se zaměřili hlavně na podávání jídel zabijačky a navazovalo se na řeznictví pana majitele. Uprostřed vesnice u hamru - později Vintiškovic mlýna - stál třetí hostinec" U Nováků". Tam prý měli výtečné pivo, milou obsluhu, dobrou kuchyni a několik pokojíků pro hosty v prvním poschodí. Čtvrtý hostinec byl na severovýchodní straně, na konci vesnice u silnice do Strašic. Název měl také podle hostinského "U Krhounů" později" Loukotů". Byl v blízkosti dvou dolních hamrů, zaměřený na výčep a občerstvení i taneční zábavy. V nevelkém sále se také pořádaly různé atrakce hostujících kouzelníků nebo kočovných herců. Bylo zde dobře vybavené divadelní jeviště a často tu účinkoval místní divadelní spolek. Divadelní představení byla četnější v zimním období. Hrála se lidová představení, většinou veselohry, nebo drama se šťastným koncem. Vždy se našlo dost herců, i když zde bylo několik "profesionálů ". Představení byla vždy vyprodána, lidé se na vystoupení těšili. V této době nebyla jiná zábava než divadlo. Nebyla elektřina, svítilo se petrolejovými, v hostincích plynovými lampami. Vděční diváci byli soustředění, ukáznění, občas propukali spontánně v nespoutaný smích, nebo opačně v smutek a zklamání. Možno říct, že divadelní představení byla událostí, o které se dlouho, hlavně mezi ženami, povídalo. Při vystěhování vesnice v r. 1941 zanikl tento hostinec spolu s restaurací" U Řebounů" . Majetek vykoupila Německá říše, nikdo jej neopravoval a budovy rychle schátraly. Po válce v r. 1945 byly jfjich rozvaliny zlikvidovány. Další společenskou událostí byly taneční zábavy. Byly dosti časté: v zimě dva až tři bály, v květnu máje, posvícenská, mikulášská zábava a k tomu se přidala mládež tancováním při gramofonu nebo" Štrajchu" (harmonika, housle, basa). O hudebníky nebyla nouze, kapela byla v každé třetí vesnici. Taneční zábavy byly veselé, mezi hudbou se zpívalo, nechyběla dámská volenka, šátečková, tombola a sóla pro náročné tanečníky. Zábavy končily většinou až k ránu, někteří to "táhli" bez přestávky i druhý den. Lidé v té době byli k sobě přátelštější a upřímnější než dneska, ale i tehdy se občas bojovalo o milenku a v "opici" se vyřizovaly sousedské spory. Oblíbenou vesnickou atrakcí se staly" výlety". Byly pořádány v letních měsících 1 x do roka. Vesničané se sešli před hostincem a za doprovodu kapely, většinou dechové, v průvodu odešli na připravené stanoviště, většinou u lesa v nejhezčím přírodním koutě. Sedělo se na provizorních lavicích a u podobných stolů, někdy starších, přivezených z hostinců. Na prkenném podiu mohlo tančit kolem dvaceti párů. Nechyběl lehký dřevěný stánek s cukrovinkami, lahůdkami, limonádou a točeným pivem. Výrazně byla označena "Šatlava ", kam se dostal skoro každý dospělý, kdo měl" krejcar v kapse", když něco provedl, nebo neprovedl. V šatlavě se musel vykoupit. Vše prováděli dva přestrojení strážníci, kteří určovali a vybírali peněžní tresty. V krátké době nastávala veselá zábava, plno smíchu a křiku. Strážníci měli plné ruce práce s přestupky hostů, děti předváděly závody: běh do cíle při nohách v pytli, házení šípů do terče, skoky do výšky nebo délky, prolézání rour, hru na slepou bábu, házení míčků do čepic. Doplňkem bylo "kolo štěstí". Nejlepší atrakcí bylo prokousávání koláčů. Vystřídaly se postupně tři skupiny chlapců. Skupina - čtyři chlapci přibližně stejného věku, kolem 50 cm koláče se měla prokousat do středu koláče, kde byla položená mince 5,- Kč pro toho nejrychlejšího. Kluci byli od švestkových povidel umazaní až za ušima. Při hudbě a tanci zábava vrcholila a začalo divadelní představení. Divadlo v přírodě se divákům velice líbilo, a tak s dobrou náladou se vraceli domů. "

1937

U Hořejšího rybníka stojí dřevěná chata studentů vysokoškolského sportu.

1938

Ze školy odchází Oldřich Mliller na nové působiště do Kolvína. Dne23. 9. byla vládou vyhlášena všeobecná mobi1izace pro muže do 40 let. V Padrti žije 258 obyvatel v 65 domcích. Hlavní účel rybníků zanikl současně se železárnami. Nyní slouží k chovu ryb, jichž se v období tří roků loví v Hořejším rybníce průměrně 6 000 kg a v Dolejším 5 000 kg. Pan Václav Herbolt k tomu píše: ". . . Občané měli k výlovu přístup a mohli sledovat zajímavou a obtížnou práci rybářů. Výlovu předcházelo třítýdenní vypouštění vody, až se hladina zmenšila v nejhlubším místě u hráze na plochu asi 40x 30 m. Rybáři majitele rybníků Colloreda Mannsfelda ze Zbiroha přivezli na hráz desítky dřevěných kádí a ryby nákladním autem převáželi do sádek ve Zbiroze. Asi dvacet rybářů provádělo výlov. Někteří na pramicích nastavovali sítě od obvodu hladiny a ryby stahovali k výlovišti. Další skupina je lovila, další je nosila na hráz rybníka, kde je třídila do kádí. Chovali se kapři pro konzum, ale vylovilo se i hodně štik, línů, okounů, úhořů a pstruhů. Lidé čekali na závěr výlovu, kdy směli dobrat drobné a plevelné ryby v tůních vzniklých v bahně, kde uvízlo více ryb při vypouštění rybníka. Smělo se lovit i pod rybníkem u vypouštěcího potrubí, které bylo vyrobeno z dubového dřeva. Stářím netěsnilo a propouštělo dosti ryb. Tam se lovilo nejlépe a byli i jednotlivci, kteří vylovili i desítku velkých kaprů, nebo štik a úhořů. Výlov rybníka, hlavně Dolejšího, byl očekávanou událostí a svátkem. Smažené ryby voněly v Padrti ještě několik dnů po výlovu. "

1939

Dne 15.3. vstoupila do Brd za husté sněhové vánice německá armáda - wehrmacht. Střelnice dostala název" Truppenubungsplatz Kammwald". Byl vyhlášen přísný zákaz vstupu. Od 10. 8. byla autobusová linka Mirošov - Rožmitál, provozovaná od druhé poloviny třicátých let, nahrazena nepravidelně autobusy soukromé firmy Navrátil z Rožmitálu. Vedoucím lesní správy přestává být Ing. Vilém Čížek a někdy v této době sem nastupuje lesní správce Jan Jelen. Adjunktem je Ing. Koníček. V této době se již ve vsi ojediněle používala elektřina a tedy se i svítilo a to na pile u Preisů a ve mlýně u Kulovaných. Elektrický stejnosměrný proud vyrábělo dynamo, poháněné vodní turbinou instalovanou po opravě mlýna. Do mlýna si chodíval nabíjet baterie svého radia na sluchátka - prvního v Padrti - pan Josef Bělohlávek. Pilař Karel Preis provozoval myslivost, byl zván do okolní honitby vojenských lesů. Měl
osobní auto Škodu Popular.
1940

Brdská střelnice byla německou správou rozšířena i o zastavěná území obcí Padrt', Přední a Zadní Záběhlá, Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov, a Myt'. Jejich obyvatelé se museli vystěhovat s výjimkou lesních zaměstnanců a povozníků bydlících na Padrti a v Záběhlé. Byl zakázán přístup do lesů, lesnímu dělnictvu byly vojenskou lesní správou vydány německé průkazky (Ausšveizy) a sice zelené pro kulturnice a žluté s fotografiemi pro stálé dělnictvo a personál. Prodej palivového dříví byl zakázán, pouze ve slabých porostech byly místnímu obyvatelstvu přidělovány prořezávky. Na silnice byly dány nové orientační tabule žluté barvy s černým nápisem. Do školy opět začaly chodit i děti ze Záběhlé, kde bylo vyučování přerušeno.V čele obce stojí místo starosty vládní komisař. První sníh napadl 25. října. V noci ze 4. na 5. listopadu byla vichřice, která zapříčinila v lese polomy. Od velkostatku Colloredo-Mannsfeld byly násilně vykoupeny padrtské rybníky. Od tohoto roku se kolem Padrtě začala objevovat černá zvěř, která přebíhala od Varteckého revíru, kde lesy nebyly oploceny.
	
1941

Probíhaly odhady majetků, evakuace však byli obyvatelé Padrtě částečně ušetřeni, pokud se jednalo o lesní dělníky a povozníky. Dík okolnostem zůstává místní lesní správa v Padrti a to jako jediná v Brdech s českým vedením, lesní personál a zvláště přednosta lesního úřadu Jan Jelen, používá svých znalostí němčiny a úřední obratnosti při jednáních s německým velitelstvím střelnice a snaží se pomoci každému a všude, kde se dalo. Kdo v lese někdy i sebe méně pomáhal, byl vzat do seznamu a lesní správa se starala o jeho přestěhování z Kolvína do Padrtě a jeho náhradní ubytování. Proto se dělaly další seznamy a to těch, kteří si našli náhradní majetky a byty a jejichž domky se uvolnily. Po dlouhých a trapných jednáních vydalo německé velitelství své rozhodnutí a v měsíci říjnu se začalo s přidělováním bytů a domků lesním dělníkům. Na obecním úřadě jsou vydávány nové (červené) občanské legitimace německo-české s fotografií a otiskem palce pravé ruky. Na Padrť byla po vysídlení Kolvína z této obce po přísné revizi převezena veřejná obecní knihovna i s knihovním inventářem a do hostince Václava Krátkého byly umístěny některé drobnosti jako lavice a obrazy z inventáře DTJ Kolvín. Do Padrtě také byla předána agenda kolvínského obecního domu. Nařízeny byly denní a noční požární hlídky a to pro celou německou říši i Protektorát Čechy a Morava. V noci ze 14. na 15. listopad vyvrátila a polámala větrná bouře v okolních lesích jeden a čtvrt milionu metrů kubických lesního porostu. Okamžitě se začalo s uvolňováním cest od polomů. Jako poslední skořický a tím pádem i padrtský farář před vysídlením se připomíná kněz Janák, po vysídlení přešla správa farnosti na děkanství v Mirošově, kde byl děkanem Eduard Broj.

1942

Dne 4. 1. bylo Zemským úřadem v Praze a 21. 7. dle kapitulní konzistoře pražské dáno se svolením ministerstva vnitra dovolení, aby u duchovní správy v Mirošově byla vedena 	matrika rodná, oddaných a zemřelých pro obec Padrť a další. Dne 20.1. skonal v Rokycanech bývalý vedoucí úředník lesní správy Jan Bohutínský. Dne 12. března byl pro pomoc hladovým zatčen řezník Václav Krátký. Po osmiměsíčním vyšetřování v Plzni a na Pankráci byl odeslán do káznice ve Straubingu a odtud asi za tři měsíce do pracovního tábora v Bernau v Bavorech. V březnu bylo nařízeno odvedení všech zbraní i loveckých, pouze lesnímu personálu bylo povoleno držet omezený počet zbraní a nábojů pro nejnutnější loveckou potřebu. Dne 1. 5. byl zrušen Okresní úřad Rokycany a Padrť spolu s dalšími obcemi je začleněna k Okresnímu úřadu (Oberlandrátu) Plzeň-venkov. V květnu byly plzeňským "Schuppem", pátračkou z Klatov, četnictvem, německým vojskem ale i místním obyvatelstvem a lesním personálem prohledávány okolní lesy, protože se přišlo na to, že u Lomské louky poblíž Přední Záběhlé byli vysazeni parašutisté. Nalezen nebyl nikdo. Následovaly noční hlídky a přísné kontroly všech osob, procházejících krajem. V květnu uhodila velká sucha, zakazuje se kouření v lese. Do lesů v okolí nastupuje až 7 000 dělníků, ubytovaných hlavně v lágru v Kolvíně mezi silnicí a novou hájovnou ale i v opuštěných domech v Kolvíně, kteří v lese pracují pro firmu Wilhelm Fischer z Mannheimu. I padrtští formani s koňskými potahy přibližují dříví z polomů ke dvěma narychlo vybudovaným úzkokolejným tratím, po kterých se sváželo dříví na tři rychlořezné pily do Mirošova. Vznikají pláně velkých holin. První sníh se objevil 16. listopadu. Veřejní zaměstnanci museli prokazovat svůj rodinný původ až do třetího pokolení ze strany manžela i manželky, museli se podrobit jazykovým zkouškám z němčiny a kdo neobstál, měl prozatím zastaven služební postup. Všechny okolní vyvlastněné honitby připadly ke střelnici a nejvyšším pánem myslivosti byl pro tento okrsek ustanoven říšský maršál von Brauchitsch. Pro myslivecké účely se vláčely a hnojily všechny lesní louky, hradily se potůčky a vysazovali pstruzi, stavěly se voliery pro bažanty, vypouštěly koroptve a stavěly se obory pro černou a daňčí zvěř. Ženijní oddíl vládního vojska, ubytovaný v záběhelské škole, staví mimo jiné ohradu pro černou zvěř od Padrtských rybníků k Lomské louce. Lesní personál musí nacvičovat německé lovecké signály. Z Mirošova dováží poštu na Padrť listonoš Karel Krátký. V Padrti existuje četnická stanice osazená až pěti četníky.

1943

Na vrchu Praha byl zřízen opěrný bod moderní pozorovací stanice, odkud šlo přes Padrť
nejprve kabelové a později stabilní vedení do Plzně a dál do Německa. Zima byla mírná, první sníh padnul13. listopadu ale celou zimu se dobře jezdilo na kole,teprve k jaru nastaly vánice a 22. března se prohazovalo, léto bylo krásné, suché. V noci z 26. na 27. květen prováděla německá policie prohlídky bytů a kontrolu všech osob ve zdejším okolí. 	Občané z Padrtě navštěvují stálý biograf, zřízený firmou Fischer v Kolvíně v bývalém hostinci" U Drnců", kde byly hrány i české filmy. Výdělek lesního dělnictva se pohybuje mezi 2 000,- a 5000,- K za měsíc, za 1 kg másla se však platilo 500,- až 600,- K, za sádlo 800,- až 1 200,- K, za metrák sena 600,- až 800,- K. Z palivového dříví se stavěly a pálily milíře, dřevěné uhlí se vyrábělo i v plechových retortách. Na mirošovskou farnost nastoupil ThDr. Ladislav Brabec jako administrátor.

1944

Kalamita v lesích je zpracována a 11. 1. je část koní a traktorů pracujících u firmy Fischer převezena do Holandska. Úzkokolejka vedoucí od Padrtě do Mirošova na pily osiřela.

1945

V sobotu 5. května padá sníh. Lidé, kteří přijeli z Mirošova přinesli do Padrtě zprávu, že je konec války. Například přijel na kole pan Třeška a volal "konec války". Na lesní správu to také telefonovali ze Strašic. Syn lesmistra Jelena Jiří vyvěsil s úředníkem lesní správy Václavem Kreidlem na budově lesní správy českou tabulku" Vojenská lesní správa" a z vikýře

vyvěsili československou vlajku. Později byla vyvěšena československá vlajka i u starostů. Řidič jednoho z nákladních automobilů lesní správy Majšl odposlouchal v radiu, že v Praze se střílí. Poté Jiří Jelen s revírníkem Jaroslavem Blažkovcem a Koníčkem poslouchali radiové stanice Prahu a Plzeň. Když se vrátil lesmistr Jan Jelen, rozhodli se s V. Kreidlem, J .Blažkovcem a synem Jiřím jet autem Škoda Popular na vrch Prahu, kterému se tehdy všeobecně říkalo Pragerberg, dohodnout na tamní německé vojenské odposlouchávací stanici s Němci odzbrojení. Měli pět pušek a náboje. Němci je však odzbrojili a V. Kreidla zastřelili při pokusu o útěk. V neděli 6. května po půlnoci byli propuštěni. Iniciativu k jejich propuštění vyvinul kromě předsedy revolučního národního výboru v Rožmitále majora letectva Tomšovského pan Macek z Prahy, který bydlel v Padrti u Jeníčků. Jezdil na motorce se saidkárou a zabýval se obchodováním s palivovým dřevem. Ještě v neděli byl v Padrti ustanoven Národní výbor, jehož předsedou se měl stát lesmistr Jelen. Ten však pro nával práce návrh nepřijal a předsedou se stal řídící Janoušek. Pozdě odpoledne se na rožmitálské straně hráze Dolejšáku objevily bílé vlajky vztyčené nad pochodujícími německými vojáky a vojačkami. Němci vyklidili vrch Prahu, došli do Padrtě ke sv. Janu a zde odbočili doleva směrem na Míšov V pondělí 7. května byl do Padrtě na lesní správu dopraven zahynulý V. Kreidl. Paní Bažatová a Zemanová jej umyly. Byl uložen na stůl vynesený ze správy na dvůr k pietnímu vystavení. Po proslovu lesmistra Jelena jej kolem 16. hodiny pan Majšl odvezl do Trokavce, odkud dojížděl do Padrtě do práce. V té době procházela Padrtí velká skupina německých uprchlíků z východního Pruska, jdoucích do Plzně. Byli prohlédnuti, zda nemají zbraně.V úterý 8. května dali Jelenovi radio do okna v pokoji vedle kuchyně, aby bylo možno jej poslouchat i na ulici. Ve středu 9. května přijeli četníci na Padrt' sdělit, že z Prahy prchá v malém zeleném autě s přívěsným vozíkem K. H. Frank. Proto byly na Padrti udělány barikády z automobilů a byly posíleny hlídky. Na konci Padrtě směrem k Přítrži byla jedna hlídka s puškou, druhá na půdě lesní správy odkud byl dobrý rozhled, třetí u školy - byl to ruský partyzán se samopalem a čtvrtá na konci Padrtě směrem ke Strašicím. Zprávy o situaci Padrť dostávala od vrchního strážmistra Grajnera, který často dojížděl na Padrť, kde byla četnická stanice v hostinci" U Nováků ". Ve čtvrtek 10. května přijely do Padrtě dva džípy americké armády, vyznačené velkými bílými hvězdami. Na každém byli čtyři vojáci. Zastavily poblíž křižovatky u sv. Jána u zastávky autobusu. Děti dostaly od vojáků čokoládu a dospělí cigarety. Zdeňka Hodková, úřednice na lesní správě, přinesla vojákům občerstvení, otec jí vysadil na džíp. aby mohla vojákům rozdat první jarní květiny ze zahrádky lesní správy. V květnu dorazila do Padrtě rovněž Rudá armáda, do obce se do svých domovů, mnohdy zdevastovaných, vracejí vystěhovaní obyvatelé. Koncem května hlaholí zpěv v hostinci u paní Marie Drncové, protože se jí z koncentračního tábora v Německu vrátil syn Václav Krátký. Jedenáctka rudoarmějců VI. armády, umístěných v Padrti sehrála brzy po osvobození fotbalový zápas v Záběhlé. Koncem října Rudá armáda z Padrtě odešla. Ještě v květnu byl dekretem prezidenta republiky obnoven okres Rokycany, kam padrtská obec od vzniku okresů vždycky patřila. Vojáci praporu technické pomoci (pétépáci) ubytovaní v záběhelské škole vybudovali za pomoci občanů na pláži Rožmitálce taneční parket, kde se v létě v sobotu večer a v neděli 	odpoledne a večer tancovalo. Na svátek sv. Václava byla konána za velké účasti obyvatelstva ve Skořicích slavná pouť.
Mši sloužil a kázel Dp. notář Alois Černý z Plzně. K 1. 11. je ohlášena měnová reforma znamenající. že německá marka a protektorátní peníze přestaly být zákonným platidlem. Tyto peníze se odevzdaly peněžním ústavům na tzv. vázaný vklad. z něhož se každému občanu povolilo pro okamžitou potřebu 400,- korun československých. Dekretem prezidenta Beneše byly zrušeny všechny trhové smlouvy uzavřené za okupace Němci. Zabrané majetky se vrací do rukou původních majitelů s tím, že od Němců obdržené částky se musejí vrátit. Jednání o válečných restitucích se ujímá Ústředna ministerstva zemědělství pro znovuosídlení, jejíž pobočka působila v Rokycanech. Do brdské dělostřelecké střelnice se vrátil její předválečný režim.

1946

Začátkem roku proběhly volby do národního výboru. Z Padrtě se zpátky do Kolvína odstěhoval hajný František Sommer.Do padrtské školy přestaly chodit dětí ze Záběhlé. Dne 28. 9. na svátek sv. Václava se mnozí padrtstí občané účastnili Národní poutě ve Skořicích. V září a říjnu byly na tu dobu neobvyklé mrazy.Dne 15. 10. byl prováděn výlov rybníka za účasti ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody. Do konce listopadu musela být podána tak zvaná majetková přiznání.

1947

Do obce přijíždí komise Fondu národní obnovy. Dne 30. 6. zemřel v obci František Svoboda z Kolvína.
Byla sucha, jaká nemají pamětníka. Nebylo čím krmit dobytek, každý kousek trávy i v lese byl usušen, aby se nemusela prodat často poslední kravka z chléva. Na podzim byla půda tak vyprahlá a tvrdá, že nebylo možno orat, až teprve 5. listopadu přichází vydatný déšť, po němž se oře a seje.V létě přijela auta s vyšetřovateli a četnictvem, kteří přivezli pana Bauera, který je zavedl k místu v blízkém lesíku, kde pak musel vykopat svou ženu, kterou v roce 1945 po hádce na dvorku usmrtil polenem a v lesíku ji pak tajně pohřbil. Na vše se přišlo tak, že se chtěl znovu oženit, a proto šel na úřad, aby jeho ženu prohlásili za mrtvou. Vše se znovu začalo vyšetřovat a skutečnost vyšla najevo. Padrtstí občané se 28. 9. účastní velké církevní slavnosti ve Skořicích u příležitosti znovuotevření tamního kostela sv. Václava, který byl opraven na náklady MUDr. Mulače, ředitele plzeňského sanatoria, významného chirurga. Znovuvysvěcení kostela provedl generální vikář Dr. Bohumil Opatrný z Prahy. S platností od 1. 10. byla obnovena skořická farnost. Do školy dochází i čtyři děti z Kolvína, kde je málo dětí a školní budova je ve špatném stavu. Na základě nové mzdové vyhlášky č. 562 byly upraveny mzdy lesního dělnictva. Dělníci se rozdělují na stálé a sezonní s hodinovou mzdou 12,- a 10,- Kč u mužů a 8,- Kč u žen.

1948

(proběhl únorový převrat komunistů, v Brdech už to půjde jenom k horšímu: pozn.: brdy.info)
V neděli 3. května proběhly volby k jednotné kandidátce národní fronty. Vládou byla vyhlášena všeobecná pracovní povinnost. Jen osobám s řádně vyplněným a potvrzeným pracovním průkazem se vydávají potravinové lístky. Lesní školku v Padrti pro velké sucho" zavodňoval" v rámci svého cvičení hasičský sbor z Kolvína. Průměrné mzdy v lesnictví činí 2500,- Kč. Komise fondu národní obnovy provedla nové a konečné odhady válečných škod a spolu s národním pozemkovým fondem provedla v srpnu příděl usedlostí původním vlastníkům, současně bylo provedeno i zaknihování. K padrtské škole byla oficiálně" přiškolena" obec Kolvín pro tamní malý počet dětí. V listopadu byly ustaveny mimořádné vyživovací komise, které řeší a usměrňují zásobovací a vyživovací otázky v obcích.

1949

Byl vydán zákon č. 169 o vojenských újezdech a území brdské střelnice je od té doby nazýváno Vojenským újezdem Brdy. Obec Padrť společně s Kolvínem byla vyčleněna z okresu 	Rokycany a stala se součástí vojenského území okresu Hořovice. Provedena byla rekonstrukce silnice Mirošov - Skořice - Kolvín - Padrť. Do padrtské školy opět chodí i děti ze Záběhlé. Skořická farnost včetně přifařené Padrtě je spravována excurrendo z Mirošova dp. administrátorem P.Miloslavem Škopkem.

1950

K lesní správě Padrť přibyly lesnické úseky Míšova Hořice s lesníky Václavem Vavřínkem a Horníkem. Porybným je Bělohlávek, předtím Bacík.

1951

Předsedou místního národního výboru je František Bažata - cestář. Květa Boukalová se vdala za Jiřího Poláka z Bukové.

1952

V Kolvíně v hostinci U Drnců - Krátkých byly k požadavku na vystěhování konány společné schůze obcí Kolvín, Padrt' a Přední a Zadní Záběhlá. Dne 7. 1. při schůzi konané na ONV Hořovice ve věci vysídlení obcí Padrť, Přední a Zadní Záběhlá, Kolvína, Velcí a Hrachoviště se zástupce Padrtě pan Bažata podle záznamu dotazoval". . .jde-li o vysídlení prostoru z důvodu střelnice či z důvodu uzavření prostoru, které je enklávami narušeno. Jde-li o tento důvod, zavázalo by se obyvatelstvo prostor bedlivě střežit a nedopustit nikomu vstup, čímž by se vlastně zvýšila bezpečnost proti cizím živlům. . . ". Dále je v záznamu ze schůze uvedeno, že ". . . poukazuje na to, že vyslání deputace by věci prospělo poněvadž na schůzi se ozvaly hlasy, že je nutno zkoumat i otázku nejde-li o Šlingovštinu.. . ". Paní Zdeňka Třešková byla v květnu účastna šestičlenné delegace žen (po dvou z Kolvína, Záběhlé a Padrtě) k prezidentu Gottwaldovi za účelem protestu proti vystěhování. K prezidentovi je však nepustili. Paní Třeškové pak sebrali vyživovací příspěvek na děti a vystěhovali ji z Padrtě jako první. Manžela měla v té době na vojně. Při násilném vysídlování byly nemovitosti oceňovány ceníkem z roku 1939 z doby vrcholící inflace. Koruna neměla žádnou cenu a navíc byl stanoven strop 500000,- Kč za jednu nemovitost. Z Padrtě nepodepsal souhlas s trhovou smlouvou na prodej nejnovějšího domku v Padrti pan Václav Hodek a to ani po předvolání k lidovému soudu v Rokycanech. Rodině Hodkově pak tento domek čp. 39 zestátnili a byla jí určena náhrada ve výši 193 548,- Kč. Tato částka jí však byla po následné měnové reformě přepočtena na novou měnu ve výši 8 785,Kč a poukázána na státní spořitelnu v Rokycanech. Na uvedeném majetku ke všemu vázl nedoplatek pro Fond národní obnovy ve výši 20000,- Kč, který byl přepočten kurzem 1 : 5 na částku 4000,- Kč. Vzhledem k tomu, že tak z celého majetku jim zůstalo pouhých 2500,- Kč, odmítl pan Hodek tuto" dlužnou pohledávku" zaplatit. Lidový soud v Rokycanech teprve po třech letech dne 22. 9. 1955 vyplatil manželům Hodkovým 37 215,- Kč. (Necenzurované noviny 27/1993 - vyšlo 12. 11. 1993.) V Padrti funguje stěhovací vojenský oddíl, u kterého si mají vystěhovávaní včas objednat dle výměru přesídlovací komise okresu Hořovice potřebný počet stěhovacích vozidel. Výměr dále stanoví, aby adresáti dodrželi stanovený termín vystěhování a upozorňuje, že stěhování po termínu bude provedeno na náklad vystěhovávaného.

1953

Dne 13. 3. byla zastavena autobusová doprava do obce. Domky - celkem 65 popisných čísel- začínají srovnávat se zemí buldozery, když předtím některé sloužily jako cíle dělostřeleckých granátů. Některým, samozřejmě již vystěhovaným, občanům je ještě v tomto roce doručován výměr ONV Hořovice o zestátnění nemovitostí podle § 11 zákona Č. 169/1949 Sb. pro obor vojenské správy a o náhradě za tyto nemovitosti v korunách nové měny. Výše náhrady stanovila odhadní komise ONV na podkladě obecných cen platných ku dni 20.3.1939 podle nařízení předsedy vlády číslo 175/1939 Sb. Příslušné částky byly počítány podle nové měny podle zákona o peněžní reformě ze dne 30. 5. 1953. Ve výměru je obsaženo upozornění na právo se odvolati do 15 dnů po doručení ke krajskému národnímu výboru v Praze.

1954

S vystěhováním obce skončila i činnost lesní správy Padrť a odchází i správce Jan Jelen a polesný Oldřich Muller. Po úpravě hranic lesních správ je území Padrtě začleněno k nově vzniklé vojenské lesní správě Dobřív, kde správcem byl jmenován Ing. JosefVágner.

1956

Se zánikem lesní správy Dobřív skončil ve funkci vedoucího správy Ing. Josef Vágner a na lesní správě v Mirošově nastupuje Matěj Hrozek.

1960

Funkci vedoucího lesní správy Mirošov přebírá Ing. Josef Liška.

1968

Jako poslední stavení stále stojí budova lesovny.

1971

Podle Ing. Jiřího Kráčmery byl v tomto roce zaznamenán v Brdech naposledy tok tetřeva
hlušce a to na Houpáku a Hlavě. V tomto roce bylo na Brdech nalezeno 50 druhů hub a 165 druhů vzácných rostlin.

1974

V dubnu jmenován administrátorem excurrendo skořické farnosti dp. Antonín Ježek, po
odchodu dp. Škopka z Mirošova do Březnice. Někdy v těchto letech byla v místech původní turistické chaty u západního okraje hráze Hořejšáku vybudována lovecká chata.

1975

Původní pomník padrtských padlých v I. světové válce umístěn ve Skořicích. Rovněž tak pomník padlých z Kolvína. Padrtský pomník nese nápis a jména:
	Oběti naší svobody
Fr. Podzimek Fr. Černý Fr. Pech St. Pech Jos. Moulis Jos. Šourek Ant. Boukal Vil. Vrba Vác.Drechsler Vác. Lancingr Jos. Podzimek Ota Baur
Proti své vůli život dali 1914
Svobodné vlasti se nedočkali 1918
Vděčná obec svým hrdinům

1976

Administrátorem skořické farnosti excurrendo byljmenován P. Ing. Jan Schuster C. Ss. R, který do Mirošova přišel z Prahy.

1978

V kostele ve Skořicích se koná biřmování. Udělil jej j. Em. ThDr. František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský. Počet biřmovanců 40, kněží z okolí asi 12 a dalších věřících kolem 200.

1979

Padrť se svými rybníky a potoky se stala součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Stalo se tak nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb.

1984

Dne 30.8. umírá P. Ing. Jan Schuster C. Ss. R, jehož krátký čas 1 x za 14 dní zastupoval dp. Šmejkal z Liblína. Jako administrátor skořický excurrendo nastupuje P. Jan Gerndt, dosud kaplan na Sv. Hoře u Příbrami.

1990

Do Mirošova nastupuje P. Stanislav Uhlíř, který je rovněž administrátorem ve Skořicích

1991

V listopadu přijímá Česká národní rada usnesení, v němž doporučuje české vládě zahájit s federální vládou jednání o vyřešení majetko-právních vztahů ve stávajících vojenských újezdech. Na lesní správě končí v květnu Ing. Liška a do funkce vedoucího správy nastupuje Karel Plaňanský.

1992

V dubnu na 34. schůzi přijala České národní rada usnesení, v němž doporučuje, aby byly odstraněny i majetkové křivdy, spáchané na občanech na základě některých majetkových předpisů, zejména zákona o vojenských újezdech z roku 1949. Někteří rodáci, občané a jejich potomci z Padrtě, Kolvína a Záběhlé ustavili Svaz vyhnanců z Brd, který si dal za cíl získat zpět pro své členy jejich původní pozemky, zmírnit tak křivdy napáchané při vysídlování a vrátit krajině život. Dne 11. 12. se na Úřadu vlády Československé federativní republiky uskutečnilo jednání, kterého se zúčastnil předseda vlády Stráský, náměstek ministra obrany Pospíšil a zástupci Svazu vyhnanců z Brd Václav Herbolt za Padrť, Jaromír rour za Kolvín a Václav Podzimek za Záběhlou. Bylo konstatováno, že občané mají na restituci majetku na území zlikvidovaných obcí nárok a skutečnost, že se nacházejí ve vojenském újezdě, nezbavuje bývalé vlastníky možnosti, aby uplatnili právo na vydání nemovitosti a to od 31. 12. 1992. Se spravováním mirošovské a skořické farnosti končí P. Stanislav Uhlíř a nastupuje P. Václav Škach.

1993

Z iniciativy Okresního úřadu Příbram se začátkem roku v Příbrami rokovalo o návrhu prohlásit Brdy včetně Padrtě za chráněné územÍ. Dne 3. 7. po 40 letech se v mirošovské sokolovně sešlo na 180 rodáků a jejich potomků z násilně vysídlené obce Padrť. Setkání připravili padrťští rodáci žijící v Mirošově. Mnozí se po tak dlouhé době ani nepoznali. Vedoucí pozemkového úřadu z Příbrami Ing. Jelen seznámil přítomné se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických poměrů k půdě a jinému majetku. Ze sjezdu byly odeslány petice Federálnímu shromáždění, České národní radě a federální vládě. Na závěr setkání zajeli rodáci do rodného kraje a položili kytici k pomníku padrtských padlých z I. světové války, který je nyní umístěn ve Skořicích. Dne 16. 8. se v tisku objevuje zpráva o záměru vybudovat v Padrti třetí velký rybník, jež se má jmenovat Josefský. Dne 1. 11. navštívili střelnici Kolvín a Padrť náčelník generálního štábu ČA generál Nekvasil s generálem Jandáčkem a poslancem Bejčkem aby posoudili situaci na místě. Dne 18. 12. vyslechlo společné zasedání výborů obcí Padrť, Kolvín a Záběhlá informaci poslance sněmovny pana Josefa Bejčka o tom, že by mohla být uvolněna lokalita Kolvín a část Padrtě a Záběhlé od silnice Šindelka -Zadní Záběhlá směrem k rybníkům.

1994

Dne 25. června se koná setkání rodáků obcí Kolvín a Padrť, na němž bylo možno získat
rozmnoženou svázanou kroniku obce Kolvín. Konal se výlov Hořejšího rybníka. V tomto roce byli do tohoto rybníka pokusně vysazeni osmidenní amuři. Objevují se dohady, že vojenský prostor v Brdech se jeví velice zajímavým vojenským orgánům NATO.

1995


Údajně se zpracovává projekt a provádí geologický průzkum pro stavbu třetího padrťského rybníka. Území Padrtě má být údajně součástí území, na kterém se mají provádět geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek zlata a nerostů, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy. Má jít o území na Rožmitálsku o celkové rozloze 187,89 km2.	S administrováním mirošovské a skořické farnosti končí P. V ác1av Škach a nastupuje P. Pavel Vrbenský.

1996

Konalo se setkání rodáků. Dne 18. října se uskutečnil výlov Hořejšího rybníka. Vyloveni byli kapři, štiky, amuři, plotice, líni, cejni a několik tolstolobiků. Zúčastnil se jej známý zoolog a cestovatel Ing. Josef Vágner, CSc., který tu podle jeho vyjádření před 40 lety podobný výlov sám řídil. Před dvěma lety vysazení amuři dorostli až do váhy 4 kg. Vylovené štiky měly i délku přes 1 metr.

1997

Bylo započato s hloubením obtokového kanálu při východních březích Hořejšího i Dolejšího rybníka, za účelem odvedení kyselých přítoků a docílení příznivějšího chemizmu vody pro pěstování ryb v rybnících. Přestože jsou přítoky zavážením vápna po mnoho let částečně zbavovány kyselosti, kýžený výsledek nebyl dostatečný.

Přírodní poměry Padrti

Území Padrtě položené při západním okraji Brd má nadmořskou výšku 620 až 650 m. Přítomnost obou rybníků, z nichž zejména horní svou rozlohou a položením v široké pramenné míse společně s nadmořskou výškou znamená, že je tu jedno z nejchladnějších a nejvlhčích podnebí této části Čech. Průměrná roční teplota tu je 6,6 oC a průměrný roční úhrn srážek dosahuje 800 mm. Na konci padesátých let byl katastrální stav území následovný: zahrady 2 270 m2, louky 53 172 m2, pastviny 584 663 m2, rybníky 1 824 279 m2, ostatní vodní plochy 6 888 m2, zastavěné plochy 978 m2, neplodná půda 1 145 m2 a ostatní plochy 804 908 m2. Celkem katastrální výměra 327,8303 ha. Sofroň odsud v roce 1998 publikuje nálezy 96 druhů rostlin. Další, zejména dřeviny, zde nalezl kronikář. Rostou tu například mechy rašeliník křivolistý, kostrbatý, Girgenzonův a bahenní, ploníky obecný a ztenčený, měříky příbuzný a trnitý, dvouhrotec chvostnatý, kapradiny kapraď rozložená, osténkatá a papratka samice, přesličky lesní a říční a dále okřehek menší, bublinatka, suchopýr úzkolistý, chrastice rákosovitá, zábělník bahenní, zblochan vodní, rákos obecný, svízely bahenní, bahenní prodloužený, nízký, skalní a slatinný, hrotnosemenka bílá, bařička bahenní, škarda bahenní, všivec bahenní, sítina nitkovitá, smldník bahenní, pcháč bahenní, ostřice černá, štíhlá, obecná sítinovitá, šedá, prosová, skloněná, třeslicovitá, kulkonosná, zobánkovitá a ježatá, lipnice pospolitá, kostřava červená, metlička křivolaká, třtina chloupkatá a bělošedá, psárka luční, metlice trsnatá, smilka tuhá, třeslice prostřední, bika bělavá, pryskyřníky plazivý, zlatožlutý a plamének, vikev ptačí, sedmikvítek evropský, kozlík dvoudomý, pelyněk hořký, podběl obecný, kosatec sibiřský, řebříček obecný, lnice květel, kopretina vratič, divizna malokvětá, lopuch hajní, brusnice borůvka a brusinka, netýkavka nedůtklivá, kopřiva dvoudomá, rdesno, poměnka hajní, čarovní k alpinský, štavel kyselý, starček hajní, štovík luční, máta rolní, šišák vroubkovaný, smetanka, sasanka hajní, psineček bílý, mochna nátržník, vítod obyčejný, medyněk vlnatý, řeřicha luční, vrbina obyčejná, kohoutek luční, knotovka červená, lilek potměchuť, ostružiník a maliník, bezy černý a hroznatý, jasmín pustoryl, dřišťál obecný, krušina olšová, meruzalka alpinská, trnka obecná, šeřík obecný, hloh jednosemenný, růže šípková, pámelník bílý, bříza bílá a pýřitá, vrby popelavá, bílá, ušatá, mandlovka (pětimužná) a jíva, lípa srdčitá a velkolistá, dub zimní a letní, buk lesní, olše lepkavá, jasan ztepilý, slivoň višeň, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, jabloň, hrušeň obecná, švestka obecná, topol osika, javor klen a mléč, jírovec maďal, modřín evropský, borovice lesní a smrk ztepilý. Z živočichů stojí za zmínku vzácné druhy ptáků, kteří se v době tahu zastavují na rybnících jako například orel mořský, orlovec říční, kormorán velký, čáp černý a husy. Běžné jsou mimo jiné různé druhy kachen, volavka popelavá, potápka roháč, častý je i ledňáček říční. O rybách je psáno na jiném místě. A pokud se týká zvěře, bude čtenáře možná zajímat, že například zvěře vysoké Jelen evropský) bylo v honitbě Brdy, obklopující široko daleko katastrální území Padrtě, uloveno jen v roce 1992 podle myslivecké statistiky 990 kusů. Dalších několik stovek kusů jelení zvěře bylo v tom roce uloveno v okolních navazujících honitbách. Zřejmě to byl nejvyšší odstřel z celé historie existence této zvěře v Brdské vrchovině.



Poznámky o případných nalezených chybách posílejte prosím na brdy@brdy.info



Zpět na kapitolu Padrť a okolí

