
Kladenská záře
psala v roce 1989

Vstříc sjezdu JZD
Kladensko – Letos se sjede 11.
sjezd JZD. Je to v roce, kdy
vzpomínáme 40. výročí koná-
ní IX. sjezdu KSČ, který roz-
hodl o realizaci rozsáhlého
programu přeměny dosud
malovýrobního zemědělství
na intenzivní zemědělskou
velkovýrobu. To, že se poda-
řilo, dokazují některá čísla. V
roce 1948 pracovalo v země-
dělství 2 221 691 pracovníků,
kteří měli v průměru k dispo-
zici základní prostředky v
hodnotě 6024 korun na jeden
hektar zemědělské půdy a za
dvacet tisíc na jednoho pra-
covníka. Po čtyřiceti letech, v
roce 1988, už v zemědělství
pracovalo necelých 900 tisíc li-
dí, ale se základními pro-
středky v hodnotě přes 59 000
korun na hektar zemědělské
půdy a téměř 450 tisíc korun
na pracovníka.

Dostali ocenění
za práci s pionýry
Kladno – Jednou z akcí na po-
čest 40. výročí založení PO
SSM bylo 10. dubna slavnostní
ocenění pionýrských pracov-
níků z řad ozbrojených složek.
Na sekretariátu okresního vý-
boru strany předal vedoucí ta-
jemník OV KSČ v Kladně V.
Špejra čestná uznání OV KSČ
a věcné dary kapitánu Budi-
lovi ze Slaného, nadstrážmis-
tru Jiráskovi z obvodního od-
dělení Veřejné bezpečnosti v
Kladně-Švermově, Antonínu
Špalkovi z dopravního in-
spektorátu OS SNB Kladno a
soudruhům Kratochvílovi a
Kolbemu, milicionářům z Do-
lu Klement Gottwald.

Stále dost rezerv
Slaný – Minulý týden v pon-
dělí se 97 poslanců ONV Klad-
no sešlo na 14. plenárním za-
sedání v hotelu Grand. Ta-
jemník okresního národního
výboru V. Nedvěd uvítal mezi
nimi poslance FS generálplu-
kovníka J. Klíchu, poslance
ČNR F. Hofmana, delegaci
Středočeského krajského ná-
rodního výboru vedenou mís-
topředsedou ing. J. Zárubou,
zástupce městských a míst-
ních národních výborů, pod-
niků a další hosty. Poslancům
ONV byla předložena zpráva o
stavu socialistické zákonosti
v okrese Kladno za loňský rok.
V tomto období u nás došlo k
mírnému nárůstu trestných
činů a k podstatnému poklesu
přečinů.

Za větší čistotu města
Kladno – Mezi kladenskými
občany je mnoho milovníků i
držitelů psů. Musí si však uvě-
domit, že jejich čtyřnohý pří-
tel pro ně znamená nejen po-
těšení, ale i řadu povinností.
Patří k nim například včasné
přihlášení do evidence, účast
na povinném očkování proti
vzteklině a také nepřipustit
volné pobíhání psů po městě,
narušování klidu a pořádku.

Bojovali za svobodu
Slaný – Ve čtvrtek 7. září, v
podvečer výročí zahájení Kar-
patsko dukelské operace, se v
Grandhotelu sešli přímí
účastníci Slovenského národ-
ního povstání a členové 1. čes-
koslovenského armádního
sboru SSSR. Přišli mezi ně i
zástupci velení vojenského
svazku Klementa Gottwalda a
další hosté. Aktiv na počest 45.
výročí SN P svolal okresní vý-
bor Svazu protifašistických
bojovníků. Vedoucí delegace
OV KSČ Kladno, předseda
okresní kontrolní a revizní
komise.

V dobách socialismu byla autobusová
doprava jednou z nejvyhledávanějších
Historie slánské ČSAD ve fotografii je název zdařilé výstavy v Galerii Dobeška ve Slaném na náměstí

KATEŘINA HUSÁROVÁ

Slaný – V dobách před Same-
tovou revolucí nebývalo zda-
leka zvykem, aby každá rodi-
na vlastnila automobil. Pro
mnohé to byl luxus, o kterém
si mohli nechat jen zdát. O to
více pracující, školáci i dů-
chodci vyžívali denně kromě
vlakové hojně také autobuso-
vou dopravu. Autobusy zajíž-
děly i do sebemenších vesni-
ček a jejich četnost byla oproti
dnešku opravdu velká.

Staré doby jsou tytam a
mnohé mají lidé už pouze ve
vzpomínkách. Díky nadšení
Josefa Niče ze Slaného a jeho
syna Martina, se podařilo
úžasným způsobem dát do-
hromady celou historii slán-
ské ČSAD.

V bádání po začátcích pod-
niku a hledání starých foto-
grafií jim pomáhali nejen ně-
kdejší řidiči a zaměstnanci
společnosti, ale i další milov-
níci motorismu a v neposlední
řadě členové Klubu historic-
kých vozidel Slaný.

Úžasná expozice, kde se
mnozí na fotkách poznávají a
vzpomínají na staré časy je až
do neděle k vidění v prosto-
rách staré slánské radnice v
Galerii Dobeška (budova, kde
sídlí městská policie na Ma-
sarykově náměstí).

Počátky
Silniční doprava motoro-

vými vozidly je název, který

předcházel ČSAD. 24.května
1909 vyjel poprvé autobus na
území dnešního Středočeské-
ho kraje po trati Benešov – Ne-
veklov. Nákladní doprava by-
la v této tobě výhradně v ru-
kou soukromníků.

Na Slánsku před první
světovou válkou byla prvá jíz-
da poštovním autobusem pro
dvanáct osob zahájena 4. září
1910 na trase Slaný – Kladno,
po několika týdnech však za-
nikla, neboť nákladné udržo-
vání provozu působilo nemalé

potíže a dopravu osob pak ob-
starával poštovní dostavník
tažený koňmi.

Koncesi pro dopravu osob
obdrželi 1.února 1912 Kamil
Fabián pro trasu ze Zvoleněv-
se do Zlonic, 17. října 1912 Vác-
lav Růžička z Libušína do
Smečna a dne 17.února 1913
Václav Svoboda na trase
Hospozín – Velvary. Provoz na
těchto tratích byl však v dů-
sledku válečných událostí za-
staven a autobusy převzala
rakouskouherská armáda.

Poštovní doprava 1919 –
1933. Dne 23. října 1920 byla
otevřena trať Slaný – Motyčín
– Kladno autobusem Laurin a
8.ledna 1922 trať Slaný – Smeč-
no – Libušín – Kladno autobu-
sem Praga MS.

Autodoprava ČSD (České
dráhy) 1939 – 1949. Po znárod-
nění a zabrání autobusů všem
soukromníkům, bylo založe-
no 1. ledna 1949 ČSAD.

Výstavba dnešního areálu
ČSAD Slaný byla započata již
dne 24. října 1939 žádostí ČSD
o povolení stavby garáží za
vlakovým nádražím ve Sla-
ném.

Celé tři roky trvalo vyři-
zování potřebných povolení a
vlastní stavba byla započata
roku 1940. V roce 1947 začala
stavba hlavní garážové haly o
rozloze téměř 2500 metrů čtve-
rečních, jež byla dána do pou-
žívání 30.června 1948. V témže
roce byla postavena i hlavní
velká vrátnice u vjezdu slán-
ské ČSAD v Lacinově, tak jak
ji známe dnes.

Neuspokojivá situace v
dopravě nákladů způsobená
roztříštěností a konkurencí
soukromníků byla příčinou,
že v dubnu roku 1950 bylo za-
počato s akcí dobrovolného
začleňování dopravců do
ČSAD. Postupně byla vykou-
pena vozidla od různých ma-
jitelů z okolních obcí a koneč-
ně měla ČSAD čím jezdit...

(Materiály byly čerpány za
použití historických zápisků
slánské ČSAD a archivu Mar-
tina Niče)

ZASLOUŽILÍ ŘIDIČI se často pyšnili miliony ujetých kilometrů bez
nehody. Za svoji perfektní práci získávali také pamětní odznaky.

PŘEHLÍDKA VOZOVÉHO PARKU na přelomu 70. a 80. let.

SPOLUAUTOR slánské výstavy
o historii ČSAD Josef Nič.

NÁVŠTĚVNÍCI VÝSTAVY ve slánské Galerii Dobeška. Expozice je v budově staré radnice, tam kde dnes
sídlí městská policie. Foto: Deník/Kateřina Husárová a archiv Martina Niče

MALÍ VÝLETNÍCI z první poloviny dvacátého století.

NA VODĚ, NA HORÁCH, u táboráku. Nejen v práci, ale i ve volném čase se slánští autobusáci rádi potkávali.

VÝSTAVBA AREÁLU podniku ČSAD v Lacinově ulici ve Slaném byla
zahájena v roce 1939. V místě bylo zapotřebí provést náročné terénní
úpravy. PRVOMÁJOVÉ oslavy 50. léta.


