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Vzpomeneme na Kladně na řeholní sestry, které ve městě působily? Ony zde přinesly oběť na
poli péče o nemocné a ve školství, modlily se za toto město. Časnou „odměnou“ jim byl
„vyhazov“, likvidace kláštera a občanské ponížení. Naštěstí je tady ta odměna věčná. Jsme jim
za mnohé vděčni. RIP

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského působily na Kladně od roku 1896, část jich i
pracovala v zaniklé nemocnici Kladno – Újezd. V roce 1903 připadl boromejkám úkol zařídit
jednotlivá odd
ělení tehdejší novostavby nemocnice
(dnešní nejstarší část – při hlavní třídě). Za první světové války (1914 - 1918) téměř všichni
lékaři nemocnice odešli na frontu a nemocnice byla přeplněna raněnými vojáky. Tehdy zde
obětavě působilo 16 řeholních sester, které se svého poslání zhostily dobře. Vždyť tehdejší
sestra představená Cyrila Macková (†1925 Kladno) byla za zdravotní péči řeholnic v nemocnici
vyznamenána zlatým křížem. V roce 1950 „odcházejí“ sestry boromejky z kladenské „velké“
nemocnice do Kutné Hory. Jednadvacet řeholních ošetřovatelek z Kladna kutnohorská
nemocnice tehdy ochotně přijala. Sestry boromejky zůstaly v Kutné Hoře až do 13. 9. 1959, kdy
bylo rozhodnuto vypovědět řeholnice ze všech nemocnic.

Školské sestry de Notre Dame. Kladenská filiálka byla založena jako patnácté působiště
kongregace. Budova, kde sestry původně pobývaly, byla vysvěcena 11. 10. 1863, tehdy sestry
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učily na obecné škole. Nový klášter sester byl vystavěn v roce 1885 a podstatně rozšířen v
letech 1904 - 1905. V roce 1896 učilo na Kladně 36 sester a v roce 1899 začaly sestry vyučovat
i v Kročehlavech. V roce 1906 bylo povoleno sestrám zřídit soukromou hudební školu. V roce
1931 působilo v klášteře 36 sester, celkově, a to včetně čekatelek, chovanek a služebné, zde
pracovalo 60 osob. Sestry vyučovaly v hudební škole (241 žákyň), rodinné škole (42), kursu šití
prádla (38), kursu vaření (14), psaní strojem (12), němčině (57), francouzštině (17), angličtině
(6), těsnopisu (5). Od roku 1942 zde byl zřízen sirotčinec, v samém závěru války byl klášter
obsazen německým vojskem. V roce 1949 postátněny soukromé školy a v roce 1951 (16. 1.)
byly sestry vystěhovány do Vidnavy ve Slezsku.

Snímky ze hřbitova zde
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