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ÚVOD
První skoro polovinu letošního roku máme za sebou a tak nám dovolte,
abychom Vám připomněli, co jsme již letos stihli a co nás ještě čeká.
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Vážení obyvatelé našeho domova

Pozdrav z Irska Mohérské útesy
Tak jako tradičně Vás chci seznámit s děním kolem Vás i když se společně vidíme
při našich setkáních na tzv. Pell mell. Určitě je pro Vás lepší, když si můžete znovu
připomenout, co nás čeká a co nás nemine.
Takže:
Už brzy pojedeme na Berounku, oslavíme tam už pátou sezónu, nyní s domovskou
hudební skupinou Kvintet, s panem starostou Karlem Filipem (sjedeme na Bránov a
na Rozvědčík – bude pivíčko nebo nanuk), nebude chybět paní místostarostka
Libuška Vosátková a pro nás velmi vzácná návštěva, Vám všem známá (nyní už
náměstkyně ministra Ministerstva práce a sociálních věcí) paní Mgr. Zuzka
Stöcklová. Hrát k poslechu a tanci bude Petr Štáfek. Opět nás budou doplňovat klienti
ze Zavidova, které dobře znáte, přijede i Leošek s Pavlíkem. Objednali jsme dobré
jídlo a slunečné počasí.
Co se týče investic – během léta bude postaven nový plot při vchodu a vjezdu do
areálu domova. Další důležitou věcí je posílení elektrického jističe, potřebujeme
zvýšit – jak říkají elektrikáři – ampéry (pro provoz v kuchyni, prádelně a všude, kde
je elektriky třeba).
Rozpočet na nový výtah je hotový, předpokládaná cena je 1 200 000,- Kč. Výtah
s automatickým otvíráním dveří, normální rychlostí, teď ještě sehnat peníze.
Až nám léto začne utíkat, vrátíme se zpět do slunečného dne, roztočíme pípy u
štěněte s pivem (doufám, že nám Královský pivovar opět sponzorsky pivo dodá),
půjčíme velké grily na kuřecí dobroty (doufám, že nám firma Nowaco zase dodá
kuřata sponzorsky), děvčata kuchařky se opět proslaví svými výbornými
posvícenskými koláčky a my společně přivítáme naše kolegy z Domova St. Bilhildis
v Mainzu Günthera Robla a Margaret Weibeck.

V současné době pro Vás připravuji povídání s fotografiemi o Irsku, Normandii a
Paříži. Termín „povídání“ upřesním.
Přeji Vám krásné léto, sluníčko, milé lidi kolem sebe
Vaše Miluše Jůnová
ředitelka

Co jsme všechno stihli od začátku roku?
VI. ROČNÍK PLESU SENIORŮ

se konal 31.1.2014
Už po šesté se v Domově seniorů v Novém Strašecí konal seniorský
karnevalový ples, kterého se zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhD.
Marcel Chládek MBA, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro sociální věci pan
Bc. Zdeněk Syblík, díky němuž mohl v loňském roce domov zrekonstruovat prádelnu
a mandlovnu v domově, starosta města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip,
místostarostka města RNDr. Libuše Vosátková, kteří nikdy nezapomenou seniorům
přinést něco dobrého na zub, Ing. Václav Kohlík – ředitel Azylového domu v Kladně,
emeritní ředitel Domova Kolešovice František Erba a klienti Domova Domino ze
Zavidova, kteří připravili pěkné taneční vystoupení. K tanci a poslechu hrála
skupina „Duoband Jitka". Součástí programu bylo i vystoupení „břišních tanečnic" ze
Pcher.
Obrovská „tombola" nebyla určena jen klientům na sále, ale i klientům, kteří se
ze zdravotních důvodů nemohli přímo zúčastnit plesu.

Růženka jako lesní víla

Hosté ze Zavidova se svým tanečním vystoupením

Všichni jsme se shodli, že se nám letošní ples opravdu vydařil. Tak zase za rok….

VÝLET DO LÁN
V měsíci únoru se někteří klienti domova vydali na výlet do nedalekých Lán,
do muzea TGM, kde se konala výstava pod názvem Lánská obora objektivem fořta
Bedřicha Malířského.

fořt p.Bedřich Malířský

p.Malířská, manželka lánského
fořta a klientka našeho domova

Naši výletníci
OSLAVA MDŽ
Jaro jsme přivítali oslavou MDŽ. Dopoledne paní ředitelka s vrchní sestrou
popřáli všem ženám v domově a obdarovali je krásnými květinami. V odpoledních
hodinách jsme se již sešli v naší krásně vyzdobené jídelně, abychom si společně
zazpívali a zatancovali za doprovodu Petra Štáfka a popřáli všem oslavencům, kteří
v prvních třech měsících letošního roku oslavili svátky a narozeniny. A jak už u nás
bývá zvykem, bavili jsme se až do večera.

„Tak na zdraví a ať slouží“

Sólo pro našeho jubilanta, který v tento
den oslavil krásné „třetí třicátiny“

Pan Kameš vyniká na parketě stejně dobře, jako kdysi na ledě
VÝSTAVA VÝROBKŮ
Abychom ukázali, jak jsme šikovní a pilní a že nezahálíme, vydali jsme se 9.
4.2014 na Velikonoční prodejní výstavu do budovy Středočeského kraje s našimi
výrobky, na kterých jsme pracovali od začátku roku. Zde jsme měli možnost kromě
prodeje našich výrobků získat i inspiraci na příští rok. Mezi výrobky nechyběly
perníčky, zápichy do květináčů, koláčky, háčkované velikonoční slepičky.

A čím jsme se zde letos pochlubili? Posuďte sami:

Šárka Patočková
V tentýž den odpoledne od 14:00 hodin se konala i soutěž na téma:

NEJLEPŠÍ VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Soutěže jsme se zúčastnili celkem s 5-ti beránky. Svého beránka upekly klientky v
Domově seniorů, klientky Alzheimer centra Pohoda a v neposlední řadě i
management a zaměstnanci. Soutěžilo celkem 10 beránků v dospělé kategorii a
celkem 6 beránků v kategorii dětské. Beránci se „oblékli“ do vlnitých kabátků,
různých příchutí a tvarů. Po zahájení soutěže začala odborná porota ochutnávat a
hodnotit, mezitím si pro nás děti a jejich vedoucí z dramatického kroužku připravily
veselé pásmo, kterým nás velmi pobavily. Po vyhodnocení soutěže nás porota
vyzvala k ochutnávání, bodování a chválení! Musím podotknout, že jak dospělí, tak i
děti se pro tento rok skutečně vyznamenali!
Naši beránci se umístili takto:
Alzheimer centrum POHODA
Domov seniorů management
Domov seniorů zaměstnanci

1. místo v kategorii Nejkrásnější beránek
2. místo v kategorii Nejkrásnější beránek
3. místo v kategorii Nejchutnější beránek

Irena Juklíčková, DiS.
A ještě chvílí u velikonočního beránka zůstaneme:
Beránek je jedním z nejdůležitějších velikonočních symbolů a je velmi oblíbenou
dekorací na Velikonoce. Během těchto svátků se s beránkem můžeme setkat v podobě
sladkého pečiva, ale i v podobě papírové či keramické dekorace zdobící náš byt.
A proč zrovna beránek? Právě beránek je jedním ze symbolů Ježíše Krista. Zažité
pojmenování obětní beránek se váže k jeho ukřižování a obrazně představuje Ježíše,
který byl obětován.
My si můžeme beránka upéci podle osvědčeného receptu:
Biskupský beránek
200g krupicového cukru
240g hladké mouky
200g másla

4 vejce
60g rozinek
60g kandovaného ovoce
troška kypřícího prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny. Přidáme vejce a ještě šleháme. Pak
vmícháme do našlehané hmoty rozinky, kandované ovoce a vanilkový cukr. Mouku
smícháme s práškem do pečiva a postupně přidáváme do hmoty. Důkladně
promícháme. Hmotu plníme do tukem vymazané a hrubou moukou vysypané formy
na beránka. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C. Upečeného beránka můžeme polít
čokoládou, ozdobit bílkovou glazurou a kytičkami z marcipánu.
Vězte, že každé návštěvě se u Vás bude o Velikonocích líbit!
Dobrou chuť!

Pavla Přibylová

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
Dne 17.4.2014, který připadl na letošní ZELENÝ ČTVRTEK, jsme se opět sešli
na jídelně našeho domova, abychom oslavili Velikonoce. Zábava začala „velkou
mrskačkou“ dvou „mladých koledníků“, kteří honili mezi stoly „dvě culíkatá
děvčata“a patřičně je vyšupali. I některé klientky neunikly jejich hodovačkám. Po té
se nám představila mladá slečna, dcera jedné z našich zaměstnankyň, s tanečním
vystoupením a nastala volná zábava. Zpívali jsme, tancovali až do pozdějšího
odpoledne.

Šárka Patočková

FELINOTERAPIE
I vaše kočka může léčit!
Kočky nemusí být jen vašimi milými a pozornými domácími mazlíčky, ale mohou
být také vašimi osobními léčiteli. Existují speciální plemena koček, která jsou pro
svou tolerantní povahu vhodná pro felinoterapii. Mezi ně patří plemeno ragdoll, se
kterým k nám dochází dobrovolnice paní Špácová.

Ragdoll znamená v překladu hadrová panenka. Jmenují se tak schválně, protože tyto
kočky se sebou nechají jakkoli manipulovat. Je to takový „lenochod“ mezi kočkami.
Základní metodou felinoterapie je hlazení kočky. Osobní kontakt se zvířetem je pro
člověka velmi důležitý. V konkrétních případech se léčba přizpůsobuje, protože
velmi záleží na tom, co klientovi a zvířeti vyhovuje. Proč právě kočka? Jedním
z důvodů je, že někteří klienti nemají rádi psy, nebo se jich bojí. Kočky mají tu
výhodu, že připomínají plyšáky, se kterými se mohou pomazlit. S pejsky si raději
hrajeme, ale o tom bude určitě zase jiný článek a jiný příběh. S naší kočičkou jsou
klienti spokojeni a vždy se těší na další návštěvu.
Bc. Romana Studená
Protože symbolem jara nejsou jen Velikonoce, ale také rozkvetlé stromy a květiny,
dozvíme se také něco o kráse hyacintu.
COŽ TAKHLE DÁT SI KERAMIKU???
V našem Domově seniorů jsme zavedli mmj. terapie i další volnočasovou
atraktivní aktivitu pro šikovné ruce a to keramickou výtvarnou činnost. Vznikla
speciální místnost, dílna, do které byla zakoupena moderní keramická pec. Svoje
zkušenosti a nápady pravidelně představuje aktivizační pracovnice p. Pavla
Přibylová. Keramika odstartovala v dubnu.

Tato aktivita je Vám, klientům, poskytovaná v Domově Pohoda v úterý v čase
od 9:00 – 11.00 hodin v prostorách jídelny. V Domově seniorů je terapie k dispozici
ve čtvrtek od 09:00 – 11:00 hodin v multifunkční místnosti v 1. patře. Pro imobilní
klienty je vyhrazen čas v úterý od 13:00 – 15:00 hodin na pokojích.

Klientky vyrábějí zápichy do květináčů např. k bylinkám, různé jarní motivy,
keramická sluníčka, dárkové předměty, různé misky a podobně.
Každá sváteční příležitost si žádá pěknou dekoraci, tak proč si třeba nevyrobit
zajímavý dekor na stůl, nebo jen tak něco pro radost??
Přijďte strávit příjemné chvíle při zábavném keramickém tvoření!!
Pavla Přibylová
,, PAN HYACINT “
Hyacinty, tito nádherní poslové jara, patří mezi nejčastěji kvetoucí cibuloviny.
Vyznačují se křehkou krásou květů nejrůznějších odstínů a též omamnou vůní. Jejich
název pochází z řecké mytologie. První hyacint totiž údajně vyrostl z krve krásného
mladíka Hyacinta, jenž byl omylem zabit diskem, který vrhl bůh Apollon. Za kolébku
hyacintů je považována stepní oblast Orientu na západě Asie, zhruba v dnešním
Iráku. Do jejich rodu patří přibližně třicet druhů, které rostou převážně na tomto
území, několik dalších druhů je však možné najít i v jižní Africe. V Evropě se
hyacinty začaly pěstovat až koncem 16. století. Do současnosti bylo vyšlechtěno
přibližně dva tisíce různých odrůd, které se liší nejen barvou a tvarem květenství, ale
i velikostí květů a obdobím kvetení. Mají barvy především v pastelových odstínech
růžové, fialové, modré, bílé a žluté. Hyacint je typická rostlina prosluněných
předzahrádek, která vynikne také na skalkách a trvalkových záhonech. Období
kvetení (od března do května) se mění v závislosti na počasí, ale i na odrůdách. Květy
jsou uspořádány do hroznů, jsou většinou pevné a bohaté, s velmi intenzivní
příjemnou vůní. Jediné, co by se dalo této nádherné květině vytknout je fakt, že celý
hyacint je mírně jedovatý jak pro lidi, tak pro zvířata.

Bc. Hana Brožová
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tento den nám počasí přálo a tak jsme se mohli odpoledne všichni sejít u
velkého ohně, kde už na nás čekali naše dvě čarodějnice MARCELA a NATAŠA. Vše
vypuklo ve 14.00 hodin. Zapálili jsme vatru a těšili se z dobré nálady, sluníčka,
dobrého piva a vuřtů. K tomu nám pan Šitta hrál naše oblíbené písně, a tak jsme si
mohli zazpívat a někteří i zatancovat.

A nyní se pojďme podívat co nás v nejbližší době čeká:
12.6.2014
24.-26.6.2014
8.-10.7.2014

Oslava narozenin a svátků
Pobyt v penzionu „Ludmila“ u Berounky
„MISS STARÉ KOLENO“- soutěž krásy

a dovedností našich seniorek
31.7.2014
Posezení „pod smrkem“ s oslavou narozenin
a svátků klientů
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 23. a 24. května 2014
v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit 21
poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát.
Počty poslanců budou dle Lisabonské smlouvy oproti současnosti o něco sníženy –
nyní má Evropský parlament 766 poslanců (po přistoupení Chorvatska), z toho Česko
22 poslanců.
Termín voleb
Původně se počítalo s termínem 5. – 8. června, avšak kvůli kolizi se svátkem Letnic,
kdy bývají v mnoha zemích Evropské unie prázdniny, byl termín přesunut do rozmezí
22. – 25. května. V Česku se tradičně volí během pátku a soboty, volby tu tedy
proběhnou 23. a 24. května.
Volební systém
Je pouze jeden celorepublikový volební obvod, každá kandidující strana či hnutí
proto podávala pro celé Česko jedinou volební kandidátku. Mandáty si rovnoměrně
rozdělí ty strany, které přesáhnou 5% uzavírací volební klauzuli. Nárok na příspěvek
na úhradu volebních nákladů (ve výši 30 Kč za hlas) mají ty strany, které získají
alespoň 1 % hlasů.
Registrovaní kandidáti
ČSSD
Lídrem kandidátní listiny ČSSD je sociolog Jan Keller. Druhé a třetí místo obsadili
současní europoslanci Olga Sehnalová a Pavel Poc, čtvrtý je pražský radní Miroslav
Poche, pátý je středočeský politik Zdeněk Seidl. Na šestém až devátém místě
kandidátky jsou současní europoslanci Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Vojtěch
Mynář a Libor Rouček.
ANO
Lídrem hnutí ANO 2011 je bývalý eurokomisař Pavel Telička, dvojkou bývalý
zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti Petr Ježek, třetí na kandidátce je
diplomatka Dita Charanzová, čtvrtá je prezidentka zlínského Rotary Clubu Martina
Dlabajová a pátým je bývalý velvyslanec v Brazílii Ivan Jančárek.
KSČM
Kandidátku komunistů vede poslankyně Kateřina Konečná, na druhém až čtvrtém
místě jsou současní europoslanci Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček a Miloslav
Ransdorf.

TOP 09 a STAN
Lídrem koalice TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí je bývalý viceguvernér České
národní banky Luděk Niedermayer, dvojkou na kandidátce je někdejší místopředseda
ODS Jiří Pospíšil (oba nestraníci), na třetím místě je Stanislav Polčák, poslanec a
místopředseda hnutí Starostové a nezávislí. Dalšími jmény na kandidátce jsou bývalý
poslanec Bořivoj Šarapatka a senátor Jaromír Štětina.
ODS
Lídrem Občanské demokratické strany je europoslanec Jan Zahradil, který vedl
kandidátku strany v evropských volbách v roce 2004 i 2009. Na druhém místě
kandidátní listiny je europoslanec Evžen Tošenovský a trojkou je členka bankovní
rady České národní banky Eva Zamrazilová. Na čtvrtém místě je Oldřich Vlasák,
dosavadní europoslanec Edvard Kožušník je až desátý, což nese nelibě.
Úsvit
Lídrem hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se v lednu 2014 stala
advokátka Klára Samková, což se setkalo s nevolí časti voličů Úsvitu. Její pozici pak
musel obhajovat předseda strany Tomio Okamura, když opakovaně zdůrazňoval, že
Samková nemá romský původ. Na druhém místě je prezident Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek, trojkou je advokátka Kateřina
Radostová.
KDU-ČSL
Kandidátku lidovců vede Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová. Současní europoslanci
Zuzana Roithová a Jan Březina své mandáty obhajovat nebudou. Na třetím místě je
publicista Tomáš Zdechovský a čtvrtý je Eduard Hulicius z kanceláře europoslankyně
Roithové.
E.Doskočilová, DiS a Mgr. M.Kougl
Přiblížili jsme Vám už proběhlé volby, ale to nic, v říjnu nás čekají další a to
komunální a senátorské.
A CO SE DĚJE V DOMEČKU?
Kurz „MiskoHraní“
Na samém konci měsíce března proběhl v Domečku, v kapli, terapeutický kurz, který
byl zaměřený na muzikoterapii, především na seznámení se s tibetskými miskami.
Kurz probíhal pod vedením zkušené muzikoterapeutky, paní Ing. Jany Remerové,
která nejen seznamuje, ale i vyučuje hru na tibetské mísy. Cílem kurzu nebylo pouze
seznámení s terapeutickými záměry muzikoterapie tibetskými miskami, ale také
uchopení vlastního nástroje a osvojení si základů technik zvučení, seznámení
s prevencí při zpracování zvučivých podnětů klientem a prociťování na vlastním těle.

Seminář nesl název „Základy MISKOHRANÍ“ a čest se ho zúčastnit měla Bc. Hana
Brožová, Šárka Patočková a Monika Čechová.
Tibetské zpívající mísy mají na
nejednoho člověka nezanedbatelné a zcela
zřejmé účinky, proto se také často
používají jako pomůcka při léčbě
nejrůznějších zdravotních poruch. Tento
nástroj svým zvukem, který je ryze
specifický ve svém vibračním dozvuku, by
se dalo říci, probouzí buňky našeho těla i
vědomí mysli do života. Muzikoterapie
tibetskými mísami je tak velmi odlišná od muzikální terapie hudbou, jelikož se
nejedná o terapii otevíraných emocí tím, že volíme nějaký hudební žánr, vyvolávající
pocity a stavy, např. romantický klavír, divoké housle, dětské písničky zavádějící nás
do dětství. Tibetské misky jsou pro muzikoterapeuta nástrojovou tónovou terapií,
která pracuje na základě rozvibrování buněk.
Během semináře jsme se dozvěděly mnoho cenných rad, které budeme moci
využít ve své praxi a spolu s ní i patřičné sebevědomí. Jako každý dobrý
muzikoterapeut se i my, začátečnice, musíme neustále hodně učit a studovat a
osvojené znalosti a postupy si neustále procvičovat. Do začátku máme pro Vás, pro
klienty, připravené tři misky, jeden zvonek a jedny činely, na které Vám rády
zahrajeme a budeme doufat, že si naší „hru“ budete užívat aspoň tak dobře, jako jsme
si my užívaly příjemného miskohraní na semináři.

Monika Čechová

Ukázka práce klientů Domečku.
Pozdrav z Domečku
Slunce svítí stromy kvetou,
v Domečku se všichni smějou.
Co se stalo? Co se děje?
Sluníčko se na nás směje.
Nakukuje do oken,
kdy půjdeme zase ven.
Projdeme se po zahradě,
nakukujem do koutku,
jestli nám tu zajíc nechal,
nějakou tu pochoutku.
Petrklíče nám tu kvetou,
hned je nám tu vesele,
poznáme to každé ráno,
když lezeme z postele.
V Domečku je zkrátka prima
Nejen proto, že končí zima.
Zveme Vás k nám na návštěvu,
veselo je tu i plno zpěvu.
A tak s básní končíme,
a s vámi se loučíme.
Koloniál POHODA
I v letošním roce máme opět otevřený koloniál v reminiscenční zahradě Domečku.
Otevřeno je od PO-PÁ od 11 do 12 hodin. Pokud nás budete chtít navštívit můžete
použít zahradní branku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zahrada v domově POHODA

Naše zahrada se v letošním roce rozšířila o hospodářskou část. Přibyl nám
krásný kurník se slepičkou a kohoutkem.
Společně s klienty jsme nově vysázeli jahody, rybíz, kanadské borůvky. Ve
skleníku jsou zasázeny kedlubny, rajčata a okurky. Takže, kdo si počká, ten si
pochutná.

Jahody pěkně rostou

máme nový kurníček

skleník a jeho plody
Lucie Meixnerová, DiS

KULTURA V DOMEČKU
V domově POHODA se stalo zvykem, že se do kulturního programu zapojují i
rodinní příslušníci klientů.
Dne 23. 4. 2014 se zde uskutečnilo vystoupení rodiny pana Čermáka. Hudební
skupina s názvem FOLK COUNT ve složení Petr Moravec (kytara a zpěv), Jan
Čermák (mandolína, foukačky a zpěv), Bohuslav Štros (baskytara, zpěv), Marie
Štrosová (zpěv) nám od 14.00 hodin do pozdního odpoledne hrála a zpívala nám tak
známé písně. Účast byla vskutku hojná.

Další zpívání se uskutečnilo o pár dní později, a to 29.4.2014, kdy nám na
harmoniku přišel zahrát pan Václav Chaloupka. Opět se zde sešli jak klienti Domova
seniorů, tak i klienti domova Pohoda a všichni společně zpívali i tancovali.

Na 14. 5. 2014 byli do domova POHODA pozvaní rodinní příslušníci na
společné posezení. Hudbou nás provázel pan Kazimír Wachtl. Společně jsme si
zatancovali a zazpívali. Bylo to krásné odpoledne, i když počasí nám nepřálo,
abychom mohli k tomu využít naší terasu a zahradu. Tak snad příště.

Mgr. Jana Drechslerová
Malebný Bránovský luh
Dne 20. května nám konečně slunečné počasí dovolilo vyjet na dlouho očekávané
,,Jarní odemykání Berounky“. U přívozu v ,,Bránovském luhu“ nás i tentokrát opět
přivítal starosta Nového Strašecí Karel Filip s místostarostkou Libuškou Vosátkovou.
Naše klienty povozili v pramici po řece Berounce, kterou ještě před tím slavnostně
pro tento rok odemkla paní ředitelka velkým klíčem a požádala jí, aby se nevylila ze
břehů jako loni a dopřála nám tak ničím nerušený červnový pobyt v penzionu
Ludmila, kam se již dnes všichni moc těšíme. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli
sluncem prozářené dopoledne strávit v oblíbeném kraji Oty Pavla a u řeky, kterou
tolik miloval jeho zesnulý bratr Hugo, se kterým se na tomto místě nedávno konalo
pietní rozloučení. Za zpěvu písní a milého povídání jsme tak i my na bratry Pavlovy
zavzpomínali a doufali, že jsou tam oba společně s námi.

….bylo krásně….

a je odemčeno……

…a jedeme…….
Historie dolování uhlí na Kroučové:
V letošním lednovém vydání Novostrašeckého měsíčníku jsem si se zájmem začal
pročítat článek týkající se Historie dolů v našem okrese. Citován je v něm dopis pana
Františka Krejčího a je v něm popisována těžba uhlí a lupků na Rakovnicku. Stejně
jako v jiných článcích na toto téma jsem v něm něco postrádal, jednu maličkost.
Zmínky o dolování uhlí na Kroučové. Napsal jsem k tomu malý článek myslím, že by
čtenáře „Novinek“ mohl také zajímat. Tady tedy je.
Každý báňský odborník dobře ví co je Kounovská, nebo někdy řečená Kounovskoslánská kamenouhelná sloj. Sloj je ložisko jakéhokoliv nerostu sedimentárního
původu, většinou plošné rozlohy, deskovitého tvaru, je to vlastně vrstva hornin
stejného nebo podobného složení. Sloj je ohraničena nadložím, které tvoří strop sloje
a podložím tvořící dno sloje. Používá se při označení uhelných slojí. Výše zmíněná
sloj se táhne v pruhu od Slaného ke Kounovu., Sloj dosahovala místy mocnosti 1,21,4 metru, ve východní části 0,8-0,9 metru a v západní části 0,6 až 0,8 metru.
Kounovská sloj se tedy rozprostírala v pásu dlouhém přibližně 50 km a 2,5 km
širokém. Uhelné lože se probíhalo od Velvar ke Zvoleněvsi, k Jemníkům,
pokračovalo přes Studeněves, údolím ke Mšeci, na Srbeč, Milý, Bdín a na
Kroučovou. Pak dále na západ do Hředel, Mutějovice, Kounova.

Podle jedné zprávy bylo ložisko Kounovské sloje objeveno koncem 18. století
správcem schwarzenberského panství Doležalem. Sloj se vytěžovala řadou šachtic a
úpadních štol. Založení mělké úpadní šachty nebyl problém - na takovou otvírku byly
náklady minimální a tento způsob těžby byl rentabilní. Ale do důlních děl vnikala
voda a brzy byly opouštěny. Po těchto prvních důlních pracích zbyla nepřeberná řada
malých hald a propadlin, které dobře označují slojové výchozy.
Uhlí se v Kroučové začalo dolovat na počátku 19. století. V Kroučové byl otevřen
nejstarší malodůl v roce 1830 přímo na návsi před domem č. 5 (u Klátilů). Těžní jáma
byla přímo proti domu a ve dvoře byla výdušná jáma. Poddolován byl tehdy celý
střed obce. V tu dobu byly v Kroučové 3 dolní míry. Důl se nazýval Barbora a
dolování tu prováděla těžební společnost, která vyplácela majiteli pozemku ročně 40
zlatých. Prvním zdejším historicky doloženým kverkem - těžařem byl pan Mohl,
který těžil uhlí přímo v Kroučové.
Kníže Schwarzenberg, kterému patřilo Cítolibské panství, se zajímal o výskyt uhlí
v Budkově severozápadně od Kroučové, a jeho objevení v roce 1835 přivítal. V roce
1844 povolil výstavbu nákladné odvodňovací štoly, dlouhé asi 1351 metrů, ale
počátkem 50. let těžbu uhlí jako neekonomickou odložil. Geologický průzkum však
dále pokračoval, takže v roce 1854 již bylo 6 důlních měr, v roce 1860 již 32, v roce
1869 celkem 60 a v dalších letech se rozrostly dolové míry tak, že kolem roku 1874
jich bylo v okolí Kroučové 130. Většina z nich patřila Schwarzenberskému panství,
ale některé byly v rukou soukromých osob. To byly šachty pánů Rubeše, Žítka a
Zahrádeckého. V roce 1896 bylo vykoupeno 39 důlních měr od Václava Žítka a v
roce 1910 ještě 8 měr od Václava Zahrádeckého. Tím dosáhl schwarzenberský důlní
komplex u Kroučové celkové výměry 177 důlních měr. V Kroučové, později pak v
Pochvalově, Kalivodech a Dučicích a Kalivodském lese byla absolutní převaha
důlních propůjček od nejstarších nálezů uhlí, a to schwarzenberské vrchnosti. Roční
těžby schwarzenberských dolů v Kroučové byly v minulosti poměrně vysoké.
Počátek schwarzenberské těžby uhlí u Kroučové je datován až koupí dolu Barbora
v roce 1852, ačkoliv jeho bývalí majitelé těžili uhlí v Kroučové již řadu let. Po
kverkovi panu Mohlovi to byli pánové Kaut, Polák a Lippe. V roce 1863 se začalo
těžit v Budkově, kde bylo celkem 850 sáhů důlních chodeb. V říjnu 1867 se začala
hloubit těžní jáma na náhorní plošině směrem na severovýchod od Kroučové. Těžba
na nové jámě, novém dole nazvaném Jan Adolf, byla zahájena v říjnu 1868. Tento
důl byl v Kroučové v místech, kde se i pomístně říká "Na haldě". Zde byla těžní jáma
a kousek dále pak výdušná - větrací jáma tohoto dolu. Nacházela se v dolovém poli
Hermína. Důl byl napojen na odvodňovací štolu, nazvanou po bývalém řediteli
Veselém, která sloužila nejen k odvodnění, ale také k větrání dolu Jan Adolf. Těžní
jáma byla zpočátku 72 metrů hluboká, později byla prohloubena na 90 metrů.
Pracovalo zde 46 horníků v zimě a 24 v létě.
Postupně pak vyrostly v okolí Kroučové další schwarzenberské šachty. V roce 1882
se začala hloubit větrací jáma na poli za Králkou, východně od Kroučové. Tato jáma
se stala základem pro hloubení nové těžní jámy, které se začalo v roce 1893.
Otevřený důl dostal jméno Adolf Josef I. Jeho jáma byla hluboká 52 metrů. Do
provozu byla uvedena v roce 1894. Výstavbu nového dolu řídil hormistr František
Rosz. V té době se souběžně těžilo i na dole Bedřich, který patřil Václavu Rubešovi.

Důl byl ve směru blíže ke Králce, poblíž dolu Adolf Josef. Poté co byl v roce 1910
důl koupen Schwarzenberskou důlní společností, byl přejmenován na Adolf Josef II.
Důl byl hluboký 48 metrů a byl v činnosti až do roku 1917, kdy byl zasypán. Provoz
na dole Adolf Josef I. byl až do 31. ledna 1923, kdy byla těžba zastavena. Těžní jáma
měla hloubku 63 metrů a větrná jáma 61 metrů. Tato větrná jáma, jakož i důl Adolf
Josef I byly spojeny se štolou Veselý, která byla 17, resp. 20 metrů pod dnem dolu a
po 1351 metrech ústila na povrch u obce Pochválova. Na tomto dole byla také
správní budova pro Schwarzenberskou důlní správu, která zde sídlila v letech 1850 1933. Dále zde byly byty pro část vedení šachty, několik domů pro zaměstnance a
konzum.
V tu dobu se již pracovalo na otevření nového dolu Adolf u Kroučové. Kolaudace
nového dolu Adolf v Kroučové postupně probíhala v letech 1921 - 1923 Projekt
šachty byl na dolových mírách Barbora V. z roku 1851, Václav z roku 1856 a zbytek
by na míře Eduard z roku 1859. Důl byl hlouben v místech dnešního fotbalového
hřiště. Dne 7. června 1922 byla na dole kolaudována kotelna a strojovna. Důl byl
postaven na č. kat. 201 v Kroučové, (č. kat. 290/1). Důl byl asi 70 metrů hluboký. Byl
53 metrů od cesty do Třeboce. Těžní klec měla rozměry 5,5 x 5,7 metru. Její výška je
15,3 metru. Ve vzdálenosti 11 metrů od šachty byla větrná jáma. Šachta byla 75
metrů od chmelnice, chodilo se k ní cestou mezi chmelnicemi Josefa Ibla a Františka
Fejfara. Bánským správcem na šachtě byl František Schaffař. Mocnost sloje byla od
30 do 60 centimetrů. Na tomto dole se těžilo do 31. července 1928. V roce 1929 byl
důl zasypán.
V okolí obce Kroučová se přestalo těžit uhlí kolem roku 1938, kdy byla těžba
částečně převedena do Dučic a Přerubenic na doly Hercules a kníže Schwarzenberg.
To už ale těžila Uhelní společnost pánů Urbánka, Holého, Vitnera a Valeše. Část
těžby byla převedena i na druhou stranu od Kroučové do Pochválova, kde byl
vyhlouben důl Jiřina. Dolové pole Jiřina Pochvalov bylo otevřeno dolem v letech
1939 - 1949. Tento důl 28. dubna 1945 značně poničili vlasovci.
Bohumil Knobloch

