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Zámecké listy

Úzkokolejka Slaný – Smečno – Kačice
Úzkokolejku s rozchodem 700mm nechal zbudovat majitel smečenského
panství Jindřich Clam-Martinic původně jako neveřejnou pouze pro potřeby
panství. Projekt zpracovala v roce 1902 stavební firma Ing. J. Husák aj. Vorel
z Kladna, která trať v letech 1903-1904 i postavila.
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Ve Slaném sousedilo nádraží lokálky se stanicí bývalé Pražsko-duchcovské
dráhy, stanice Smečno-Šternberk se pak nacházela v blízkosti vlečky
Buštěhradské železnice poblíž obce Kačice. Trosky této budovy můžeme
dodnes vidět poblíž silnice z Kačice na Kladno. Jako neveřejná byla trať
provozována až do roku 1908, kdy její majitel obdržel koncesi
k provozování veřejné nákladní dopravy, která mimo jiné nařizovala
prodloužit trat dlouhou původně 13,785km o vlečku k dolu Schöller,
stanovila rychlost na 15km/h a zavazovala koncesionáře k zakoupení dvou
tříosých lokomotiv a 119 nákladních vozů.
Veřejný nákladní provoz byl zahájen dne 16.12.1908. K jeho
administrativnímu zajištění byla ve Slaném zbudována jednopatrová
staniční budova (dnešní správní budova ČSAD). V té době měla železnice
kromě kolejiště studeněveského cukrovaru i několik dalších vleček. Např.
mezi Slaným a Studeněvsí odbočovala přípojka do Heidlerova mlýna
(dnešní prášková lakovna), ve Smečně pak odbočka do zámku. V roce 1911
byly zakoupeny 2 osobní vozy k zamýšlené veřejné osobní dopravě.
K jejímu zavedení však zřejmě vůbec nedošlo a vagóny byly využívány
pouze k osobní potřebě smečenského panství. Při účasti na honu ve
Studeněvsi se v roce 1913 osobním vláčkem svezl i následník trůnu
Ferdinand d´Este. Později vozy sloužily zejména pro přepravu úředníku
ministerstva železnic při inspekčních cestách a to až do kone provozu
železnice.
Největší význam měla trať pro potřeby cukrovaru ve Studeněvsi, kde byla
z téhož důvodu umístěna i výtopna. Přepravovalo se především řepné
semeno, vápenec, uhlí a koks. V době řepné kampaně dominovala řepa a
řízky a po jejím skončení cukr do rafinérií, melasa a saturační kaly. Do
konce první světové války se dopravovaly i cihly, písek a obilí ze sousedních
dvorů. Po válce se využití dráhy orientovalo téměř výhradně na potřeby
cukrovaru.
Pro všeobecné hospodářské problémy došlo po skončené kampani v roku
1931 ke zrušení cukrovaru. Tím malodráha pozbyla významu. Když
k 1.1.1932 dala společnost tříměsíční výpověď 18 zaměstnancům, obrátilo
se město Smečno spolu se sousedními obcemi se žádostí na příslušná místa,
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aby byla dráha nadále provozována. Nehledě na tyto aktivity byl provoz
železnice zastaven k 31.3.1932.
Vozový park tvořily 3 lokomotivy, dva typy otevřených nákladních vagónů,
několik krytých a služebních vozů pro přepravu kusového zboží. l jejich
celkový počet byl v r. 1909 116, v r. 1926 135, 2 vagóny pro osobní
přepravu. Jeden podobný nákladní vagón je k vidění v železničním muzeu
Lužná.
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc květen

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

 13.5.-14.5. - Husitské slavnosti

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

 8. 05. 2011 – Jarní posezení s hudbou v prostorách DPL Smečno
 9. 05. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 15. 05. 2011 – Příjemné odpoledne strávené se psem, za
doprovodu pí. Havlínové
 17. 05. 2011 – Májová veselice ve Mšeci
 20. 05. 2011 – ZOO Plzeň
 23. 05. 2011 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 24. 05. – 26. 05. 2011 – Sportovní hry – Nová Živohošť
 Návštěva Kina ve Smečně dle nabídky
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Návštěva kamarádů ve Vraném
Výlet do Kladna spojen s nákupy a návštěvou zámeckého parku
Výlet do Milovic, návštěva kamarádů
Upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy ve
Smečně
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Návštěva kamarádů v CHB

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“








4. 5. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Lázně Bohdaneč
11. 5. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko, Puket
18. 5. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko, fauna a flóra
26. 5. 2011 Kolešovický víceboj
Felinoterapie
31. 5. 2011 od 18:15hod. smíšený pěvecký sbor Gaudium Vás srdečně
zve na Jarní koncert, na programu písně nejrůznějších žánrů –
skladby J. Ježka, písně lidové, černošské a africké spirituály, písně
francouzské, anglické populární a jiné.

Seznam akcí za službu „DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY“
 8. 5. 2011 Květinový jarmark

Naše akce v dubnu
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

Tak jsme se dočkaly. Nejen teplých prosluněných dnů ale i dlouho
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očekávaného výletu do Prahy na letitou Matějskou pouť. Po odchodu
z domova se obloha zatáhla a pršet nepřestalo. To nám ale výlet nezkazilo.
Pěkně jsme si zazpívaly při doprovodném programu a měly i štěstí a viděly
Martina Dejdara, kterého známe z televize. Jen fotky se na nás nedostaly.
V pozdním odpoledni jsme se unavené, ale spokojené vracely zpátky domů.
Další výlet do Nelahozevse na známé keramické trhy se vydařil včetně
krásného počasí. Ráno jsme vyrazily vlakem do Kralup a po krátkém čekání
jsme pak pokračovaly do Nelahozevse. Moc se nám tam stejně jako předloni
líbilo a zakoupily jsme i pár keramických drobností. Zpáteční cestu jsme
zvolily kus pěšky, podél řeky 2,5km krásnou cestou opět do Kralup a pak už
naším vlakem do Slaného. Již se těšíme na příští rok, že si výlet zopakujeme.
Klientky CHB Slaný 2

Výlet do Nelahozevse na keramické trhy
Na tento výlet jsme se všichni řádně těšily. Od rána nám přálo slunečné
počasí, které nám dodalo ještě lepší náladu. Výletu se zúčastnily všechny
klientky z chráněného bydlení. Ráno jsme společně vyrazily na vlak, který
směřoval nejdříve do Kralup, kde jsme vystoupily a poté krátkou chvíli
počkaly na vlak do Nelahozevse. Od vlaku jsme se vydaly k zámku, kde se
nacházely každoročně pořádané řemeslné trhy. Bylo zde mnoho stánků, které
jsme řádně prohlédly a nakonec zakoupily i několik upomínkových
předmětů z keramiky.
Na zpáteční cestu k vlaku jsme se vydaly pěšky stezkou, která vede podél
řeky. Stezka je dlouhá asi 2,5km, což bylo pro některé klientky náročné, ale
přesto jsme všichni dorazily včas na vlak, který nás dopravil domů.
Výlet do Nelahozevse se vydařil a už se těšíme na příští rok.
Za CHB 4
S pozdravem Chvapilová J.
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
30. 04. 2011 – „Oslava svátku jara“
V sobotu 30. dubna 2011 uživatelé Domova pro osoby se zdravotním
postižením oslavili tradičně svátek jara upálením „ČARODĚJNICE.“
Čarodějnici si uživatelé společně připravili, dle svých představ, za podpory
personálu.
V tento významný den kolem čtrnácté hodiny vyšel ze zámku průvod
směrem k Dennímu stacionáři, kde se vše uskutečnilo.
Po upálení čarodějnice se všichni velice těšili na občerstvení - opečené
špekáčky.
Celá akce sklidila kladné hodnocení od uživatelů, neboť se všichni dobře
bavili, což potěšilo personál.
Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením

4. 04. 2011 – Výlet do Prahy
V pondělí 4. dubna 2011 se uskutečnil výlet do Prahy, na základě zájmu
uživatelů, kteří chtěli navštívit „Matějskou pouť.“
Před vstupem na výstaviště uživatelé navštívili nejdříve výstavu „Giganti Doby ledové.“ Posléze se všichni přemístili do areálu. Někteří si zakoupili
dárkový předmět či sladkost, někdo využil pouťové atrakce.
„Co se nejvíce zúčastněným líbilo?“
Kulturní program, kterým provázel M. Dejdar. Nejvíce uživatelé byli nadšeni
z vystoupení M. Davida, z jeho nadčasových písní.
S výletem byli všichni moc spokojeni, ani déšť jim zážitky nepokazil.
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“a „DENNÍ STACIONÁŘ
PRO SENIORY“

16. 4. 2011se v zámecké zahradě v budově Salla Terreny konal
VELIKONOČNÍ JARMARK. Na jarmarku byly vystaveny výrobky klientů
Domova Pod Lipami, dětí Základní školy Smečno a dětí Mateřské školy
Smečno. V 13.30hod. proběhlo vystoupení dětí z Mateřské školy s pásmem
písniček a říkadel.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Najmanová Antonie – 92 let
Nepovolná Vlasta – 91 let
Kaytiáková Eva – 54 let
Loftelmannová Ingrid – 70 let
Moravcová Jana – 56 let
Bulvasová Jitka – 46 let
Čermáková Anna – 69 let
Čiháková Lenka – 47 let
Bezouška Jan - 75 let
Czinkotský Michal – 68 let

Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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