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Osobnosti s erby - 12.část

V další části bych Vám rád představil muže, kteří byli významnými průmyslníky své doby.
Čeněk (Vincenc) Josef František Daněk šlechtic z Esse
- * 5. dubna 1826 v Cholticích
- † 19. března 1893 v Líšně (v Praze)
- povýšen do rakouského šlechtického stavu (zásluhy o budování průmyslu)
spolu s predikátem von Esse Nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa
I. dne 5. června 1878 a majestátem daným ve Vídni dne 25. srpna 1878
- inženýr, konstruktér a především významný český průmyslník se narodil v
rodině sládka. Polztechniku studoval ve Vídni a poté techniku v Praze. V roce
1852 nastoupil do firmy Breitfeld & Evans jako konstruktér. V roce 1854
koupil spolu se starostou Karlína strojírenský závod A.Meisner & Comp.,
který pod novým názvem Daněk & Co. vyráběl stroje pro cukrovary, jejichž
rozmach v té době začínal. Do roku 1871 uzavřela firma zakázky na více než
100 cukrovarů. V roce 1871 pak svou firmu prodal nově založené akciové
společnosti Breitfeld, Daněk a spol., kterou založil s původní firmou Breitfeld
& Evans. Roku 1872 vzniká akciová společnost ČKD Českomoravská Kolben - Daněk. V letech 1861 – 1864 byl též poslancem říšského sněmu.
Panství Tloskov s líšenským zámkem zakoupil, až když se uchýlil do
soukromí a zanechal aktivního podnikání. Spíše než v Líšně, zdržoval se
Čeněk Daněk na svém velkostatku Trnová u Prahy
- jeho vnuk Oskar Daněk von Esse získal jako říšský občan právo na náhradu
Tloskova. Vybral si Jemniště
- potomci rodu doposud žijí, např. na panství Líšeň
Josef Šimonek šlechtic z Mlaďatova
- * 26. března 1862 ve Stránce u Mělníka
- † 18. dubna 1934 v Lobči
- povýšen do rakouského šlechtického stavu spolu s predikátem von Mlaďatov
Nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. dne 7. března 1918 a majestátem
daným ve Vídni dne 31. července 1918
- český a československý průmyslník, politik a senátor Národního
shromáždění ČSR za Republikánskou stranu zemědělského a
malorolnického lidu, velkostatkář (dvůr Lobeč)
- pocházel z původně rolnické rodiny. Absolvoval gymnázium v České Lípě a
Českoslovanskou obchodní akademii v Praze. Ve věku 20 let odešel do
Ruska, kde začal pracovat pro pobočku Škodových závodů. Později přešel
do centrály podniku v Plzni. V 90. letech 19. století se stal vrchním
komerčním ředitelem tohoto podniku a podílel se na expanzi Škodových
závodů. Později podnik zastupoval v novém ústředí ve Vídni. Po roce 1918
se stal předsedou správní rady podniku. Třebaže již před rokem 1918
oficiálně odešel do penze, nyní se vrátil do výkonných funkcí a zajišťoval
přechod Škody Plzeň na mírovou výrobu a zabýval se vstupem
francouzského kapitálu do této společnosti.
- v parlamentních volbách v roce 1925 získal senátorské křeslo v Národním
shromáždění. Mandát obhájil v parlamentních volbách v roce 1929. V senátu
zasedal až do své smrti v roce 1934.
- rod v současné době vlastní zámky Nový Stránov, Lobeč či hrad Houska
Zdroj : Wikipedia, prostor-ad.cz a Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů.
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