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Zámecké listy

155 let první parní uhelné dráhy na Kladensku
Možná říci, že bouřlivý rozvoj hloubení nových jam ve východní části
kladenského revíru ve 40. A 50. letech 19. století byl umožněn nasazením
parních strojů pro těžbu a odvodňování. První parní těžní stroj byl použit
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od roku 1838 na jámě Ludmila na Vrapicku. Následně byla vyhloubena celá
řada dalších dolů. Otevřela se poměrně značná kapacita možné těžby z dolů,
ale vyvstal problém odvozu uhlí z dolů. Povoznický způsob dopravy pomocí
koňských a volských potahů byl nedostatečný. Ze západní Evropy byl znám
jediný výkonný způsob dopravy a to doprava železniční.
Poblíž Kladna sice probíhala již od počátku 30. let druhá ko’nská
železnice v Čechách, do které nebylo možno vkládat potřebné očekávání.
Probíhala z „Brusky“ – Dejvic do Lán, poblíš Kladna asi uprostřed této trati
byl tzv. „Vejhybka“, kde se jednotlivé vlaky míjely. Koňská dráha sloužila
převážně k dopravě dřeva do Prahy, případně lomového kamene, např.
z Kamenných Žehrovic tuto úzkorozchodnou trať o rozchodu tři a půl
vídeňské stopy tj. 1 106m nebylo možno přivést ke vznikajícím dolům
z konné. Její přebudování na „normální rozchod“, který se začal používat
v Anglii, jež převzala většina kontinentální Evropy, 4 stopy a 8,5 palce
anglické míry tj. 1,435m by vyžadovalo vyřazení trati na delší dobu
z provozu.
Z iniciativy stávajících důlních podniků ustavila se v srpnu 1853 „Vysoce
privilegovaná společnost buštěhradské dráhy“ akciová společnost, která
získala privilegium k vybudování trati z Dubí u Kladna do Kralup nad
Vltavou. Zde bylo možno je napojit na Severní dráhu, která byla v roce 1845
přivedena z Olomouce do Prahy a do roku 1851 byla dobudována do
Podmokel a ještě téhož roku napojena na saskou železnici.
Významní akcionáři byli Vojtěch Lanna a bratři Kleinové z Kladenského
kamenouhelného těžařstva, firma Florentina Roberta a nepersonifikovaná
účast Císařských buštěhradských dolů (podle nichž dostala železnice
jméno). Významným akcionářem byl rovněž kníže Karel Egon
z Fürstenbergu, majitel křivoklátského panství a od roku 1834 výhradní
majitel „koněspřežky“. Tuto koněspřežku vložil do nově ustavené
společnosti s cílem přebudovat ji později na parní trakci.
„Společnost buštěhradské dráhy“ po získání akciového kapitálu začala
stavět trať na jaře 1854. Vlastní trať stavěla společnost bratří Kleinů, drážní
budovy pak společnost Vojtěcha Lanny. Již v září 1855 byl zahájen zkušební
provoz s uhlím. 5. Listopadu 1855 byla otevřena kratší část dráhy ze stanice
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Dubí do stanice Kladno (bylo to ovšem pozdější Staré Kladno v prostoru
Vojtěžské huti a dolu Václav). Na tuto trať byl připojen důl Thiennfeld,
Společnosti státní dráhy a doly Layer, Václav a František Kladenského
kamenouhelného těžařstva.
16. listopadu byl proveden i zkušební provoz z Dubí do Kralup. Oficiální
zahájení na této trati se uskutečnili 23. února 1856, kdy byl otevřen tento
20,5km dlouhý úsek pro nákladní dopravu, převážně dopravu uhlí. Byla to
první parní uhelná dráaha v Čechách. Od června t.r. byla prováděna i osobní
doprava.
V krátké době bylo na tuto trať napojeno železničními vlečkami 13 dolů.
Další dva byly na tuto trať připojeny štolou. Byla tak na tuto první část
buštěhradské dráhy připojena naprostá většina dolů vyhloubených ve 40. a
50. letech 19. stol. Napřístě bez připojení na železnici nemohl uhelný důl
existovat.
Po ustanovení pražské železářské společnosti v červenci 1857 tv.
Kladensko-nučická dráha. Z této byl v roce 1864 vlečkou dlouhou 2 400m
připojen důl Amálie. Přímo u Kladensko-nučické dráhy byl důl Herget. Tedy
jediné dva doly z tohoto období, které nebyly připojeny na „Buštěhradskou
dráhu“.
Přebudovaná „koněspřežka“ z Brusky do Kladna původně „Vejhybka“
byla otevřena slavnostně 4. listopadu 1836 Josefem Fritschem, ředitelem
Společnosti buštěhradské dráhy, jinak zplnomocněncem excísaře
Ferdinanda I., majitele Císařských buštěhradských dolů a čelným
představitelem vedení těchto dolů.
V roce 1868 byla trať z Dejvic propojena do stanice Bubny, když byl
vyražen krátký tunel pod Královskou oborou. Do roku 1869 byl vybudován
v podstatě nový úsek Buštěhradské dráhy z Kladna do Lán, nyní stanice
Stochov. Tato trať byla v roce 1871 přivedena do Chomutova, když byl
vyražen skoro 500m dlouhý tunel u Rynholce. Již před tím vybudovala
Buštěhradská dráha úsek trati z Karlových Varů do Chebu (1870), v roce
1871 také z Karlových Varů do Března u Chomutova.
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23. února 1872, tedy ve stejný den, ovšem o 16 let později byla otevřena
spojka mezi stanicí Kladno – hlavní nádraží (Vejhybka) do stanice Dubí. Na
tuto spojku byly následně připojeny právě dohloubené doly Bresson a
Engerth.
V červenci 1872 byla otevřena další část Buštěhradské dráhy z Hostivic
do Smíchova (zvaná Pražský Semmering) s napojením na Českou západní
dráhu. Tuto stejně jako stejnojmennou technicky náročnou dráhu
v Rakousku budovala společnost bratří Kleinů.
V Dubí byl v roce 1872 bezprostředně u trati dohlouben jeden
z největších kladenských dolů důl František Josef. V následujícím období
byla vybudováa trať k dolu Barré ve Vinařicích – Tuháni a dolu Mayrau
rovněž ve Vinařicích. V roce 1876 byla dokončena vlečka k dvojkolu
Ferdinand ve Cvrčovicích.
K Buštěhradské dráze patřily rovněž některé lokální tratě např. do
Františkových lázní, do Kraslic, Nejdku, Vejprt aj. Rovněž trať Lužná –
Lišany do Rakovníka byla dokončena v roce 1873. Někdy se udává, že
celková délka tratí byla 415km. Byla to jedna z nejúspěšnějších soukromých
drah a k jejímu zestátnění došlo až v roce 1923.
Den 23.února 1856 můžeme považovat za určitý milník rozvoje
kladenského hornictví, ale i celé průmyslové oblasti.
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc březen

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Vycházky po okolí nástup klientů do nových zaměstnání
 Výlety do Prahy, Kladna a nákupy pro radost
 Kino
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

 14. 03. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 21. 03. 2011 – Oslava prvního jarního dne
 28. 03. 2011 - Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 Výlet do Kladna – návštěvy Zámecké zahrady, Medvědária
 Výlet do Kladna, či Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
kavárny, restaurace dle výběru uživatelů
 Návštěva nově otevřené kavárny ve Slaném
 Návštěva restaurace ve Smečně
 Návštěva kamarádů – „Domov Vraný“
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Nácvik, upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy po
Smečně, nákupy v okolních městech, využívání veřejných služeb
 Výlet do Kladna, popř. Slaného – návštěva divadelního představení
dle výběru klientů, spojen s návštěvou restaurace, kavárny, cukrárny,
apod.
 Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra „Oáza“
 Canisterapie – metoda na základě kontaktu se psem
 Návštěva kamarádů v CHB
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Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY






24. 3. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Borneo
31. 3. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Osobnosti
Felinoterapie
Návštěva Solné jeskyně
8. 3. 2011 ve 14hod. v rámci Felinoterapie přijede Marta Kubišová a
bude se zde natáčet pořad Chcete mě?

Naše akce v únoru
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
Co jsme ještě v měsíci únoru dělali?
Klientky ze Slaného a z Hřebče shlédli loutkové představení v divadélku
v Kladně velmi se jim pohádka líbila.
V CH B1 jsme oslavili narozeniny slečen Simony Frantový a Zuzany
Hercegový pozvali jsme všechny klientky i z ostatních bytů dopoledne jsme
napekli dorty přichystali chlebíčky, chuťovky a jiné dobroty a odpoledne
jsme se sešli, poseděli a naše klienti nás mile překvapili, jak se krásně
pobavili odpoledne bylo velmi krásné a již se těšíme jaksi to brzo
zopakujeme. Oslavy se konaly také v Hřebči, zde slavili hned tři klienti pan
Bernášek, Poslt a slečna Trhlíková i ti si oslavu velmi užili.
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V měsíci únoru proběhlo školení pro firmu Etincelle, naši klienti úspěšně
absolvovali závěrečné zkoušky a na farmu do Ledců byly vybrány slečny
Prokůpková, Frantová a Šlezingrová, do kavárny
„Bez konce“- slečny Hercegová, Hofmanová, zkoušky velmi úspěšně složila
také slečna Karchňáková, ale ta je velmi spokojena v chráněné dílně pro
firmu Exim, kde pracuje našich 26 klientů mají velmi zajímavou práci. Je
velmi potěšující, jak se naši klienti uplatňují na trhu práce.

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

Naše akce v únoru 2011

Dne 27. února 2011 proběhl v zámeckých prostorách Domova Pod Lipami
Smečno „Masopustní karneval“, kterého se zúčastnili klienti Domova pro
osoby se zdravotním postižením. Na toto odpoledne si uživatelé
z jednotlivých oddělení připravili občerstvení. Účast uživatelů byla
podmíněna vyrobením a nasazením si masky. Toho všichni využili. Čtvrté
oddělení vyrobilo zimní „Morénu“, kterou následně symbolicky vyhodili do
příkopu. Bylo to velmi příjemné pro všechny zúčastněné, všichni se tak
rozloučili se zimou a přivítali jaro.
Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením
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Hudebně poetické odpoledne
V pondělí 28. 2. 2011od 14hod. se v jídelně DPS konalo Hudebně poetické
odpoledne za účasti:
Václav Fikrle – recitace
Jan Paulík – kytara
Lenka Musilová – zpěv a flétna
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Zpráva o hospodaření

Hospodaření našeho Domova Pod Lipami ve Smečně skončilo v roce 2010
kladným výsledkem hospodaření ve výši 45tis. Kč. Dosáhnout tohoto
dobrého výsledku se podařilo díky vyšším výnosům (celkem 51.118tis. Kč),
což je meziroční nárůst o 8,6%. Růst je zapříčiněn zvýšením úhrad za pobyt,
ale hlavně vyššími úhradami od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči.
I tak však bylo nutné zapojit rezervní fond, pro rok 2011 proto budeme
muset výnosy i nadále zvyšovat.

Investice v roce 2010 neproběhly žádné, neboť jsme investiční prostředky
na konci roku 2009 museli odvést Středočeskému kraji a žádné jsme již
nedostali. Jediné co se podařilo, díky sponzorským darům, byla výměna
části oken na starém pavilonu domova pro seniory a výměna dveří ve
společenské místnosti. Od této rekonstrukce si slibujeme především větší
komfort pro část našich obyvatel a úsporu nákladů na vytápění.

Výhled do roku 2011 naznačuje, že by hospodaření organizace, pokud
nenastanou žádné významné změny, mohlo být opět vyrovnané. Na základě
informací ze Středočeského kraje budou realizovány pouze investice
majetku v havarijním stavu, takže můžeme očekávat, že vyjma již schválené
akce na výstavbu týdenního stacionáře pro seniory ve druhém patře Salla
terreny, nebude v letošním roce v našem domově realizována žádná
významná investiční akce. I proto se budeme snažit shánět prostředky od
sponzorů a doufáme, že se nám díky nim podaří zase o něco vylepšit
prostředí pro naše obyvatele. Tímto bychom chtěli našim sponzorům
poděkovat, neboť v roce 2010 výrazně přispěli ke zlepšení především
domova pro seniory. Nadále jakékoli finanční dary vítáme.

Ing. Vít Fiala
ekonom
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Milada Pokorná – 98 let
Emília Jakubíková – 70 let
Miloslava Fulínová – 70 let
Jiří Pek – 60 let
Marie Nováková – 65 let
Irena Jedličková – 65 let
Bohumila Plecitá – 59 let
Kateřina Benešová – 35 let

Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!!
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