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Přesídlení z Prunéřova do Hradečna
Přesídlení Matěje z Prunéřova do Hradečna je třeba posuzovat z několika
hledisek. Předně je zde otázka, čím bylo toto přestěhování umožněno. Na to
existuje celkem jednoznačná odpověď, byla to skutečnost, že Prunéřovské a
Smečenské panství měla od roku 1685 stejného pána, totiž Jiřího Adama
z Martinic. Víme, že v této době těžkého nevolnictví, bylo zapotřebí ke každé
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změně v životě poddaných souhlasu jejich pána a že v období po třicetileté válce
bylo v Čechách málo obyvatel a tudíž i málo pracovních sil a proto by těžko jedna
vrchnost propouštěla svého poddaného do poddanství vrchnosti jiné. Dále víme,
že smečenské panství bylo za třicetileté války značně zpustošeno a řada obcí
vypálena. Samo Smečno bylo v roce 1632 vyrabováno Sasy a o rok později Švédy.
Naskýtá se tedy možnost, že hrabě Jiří Adam z Martinic, ve snaze zrekultivovat
své smečenské panství, přikázal několika svým poddaným z panství Prunéřov,
aby osadili vypálené a vyrabované grunty na smečensku. Ovšem tato hypotéza
platí spíše o rodinách Kilchiesů, Grossmannů, Fritzů, Zohnů atd., které se na
smečensku usadily již před rokem 1700 anebo těsně po něm. Dr. Stanislav
Krajník popisuje tuto situaci ve své knize „Kladensko“ takto: Do roku 1700 se
podařilo za nezbytné podpory vrchnosti znovu osadit na 367 pustých gruntů,
přičemž řada vsí, např. Kvíc, Tuřany, Hradečno, Nová Ves a Srby byla v podstatě
znovu vybudována. Pro osazení vsí v méně úrodných oblastech přitom Martinicové
povolávali ve větším počtu i německé osadníky ze svých panství v pohraničí Ahníkov, Prunéřov - ale tito pozdní kolonisté se v dalších generacích v českém
prostředí postupně asimilovali.....
Ze skutečnosti, že se Matěj Kermer se svou rodinou přistěhoval do Hradečna až
v roce 1707 a navíc na grunt, kde od roku 1701 hospodařil Adam Kiliches, který
byl prokazatelně z Prunéřova, lze celkem logicky vyvodit, že Matěj se do
Hradečna přistěhoval na svou žádost a po předchozí domluvě s Adamem
Kilichesem, případně s dalšími kolonisty z pruné-řovska. Je pravděpodobné, že i
přes, na tehdejší dobu velkou vzdálenost, si Matěj vše napřed obhlédl a pak
teprve koupi gruntu od Adama Kilichese v Hradečně a zároveň prodej svého
gruntu jemu v Prunéřově závazně dojednal. Ostatně i jeho pokračující vazba na
Prunéřov je zcela zřejmá, vždyť jeho druhá manželka, Zuzana Müntzerová,
pocházela z Prunéřova. A nepochybně zde byla i jazyková bariéra, Matěj zcela
určitě hovořil především německy a patrně mu trvalo delší dobu než přivykl
češtině.
A i když Matějův první syn si v roce 1724 bere za manželku Kateřinu
Kalivodovou z Kačice, mladší syn Jan se předtím v roce 1721 oženil s Annou
Conovou z Nové Vsi, což byla dcera Jana Zohna, přišedšího před nedávnem právě
z Prunéřova. A prohlédneme-li si matriky z této doby, nemůžeme si nevšimnout,
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že krátce po přesídlení do Hradečna si velice často tito kolonisté svědčili a
kmotřili vzájemně mezi sebou.
Takže pokud shrneme všechna dosud zjištěná fakta a přidáme k nim i logicky
vyhlížející hypotézy, myslím, že můžeme celkem zodpovědně prohlásit, že
nejvíce pravděpodobné je, že Matěj Kermer se svou rodinou přesídlil do
Hradečna zcela dobrovolně a po zralé úvaze a pochopitelně, vyžádav si k tomuto
kroku, tehdy jistě nezbytný, souhlas vrchnosti. Otázkou ovšem asi navžy zůstane,
odkud k tomuto přesídlení vzešel první impuls, zda Adam Kiliches toužil po tom,
vrátit se zpět do Prunéřova, anebo byl Matěj nalákán některým z předchozích
přistěhovalců.
zdroj:kemrove.unas.cz/1presidleni.htm

Plánované akce na měsíc listopad

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Turnaj v kuželkách v Rokycanech
 Výlet do OÁZY nákupy na vánoce
 Návštěva Kavárny „Bez konce“
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 Návštěva výstavy Z.Mulera – O krtečkovi – Kladno
 Výlet na Kladenskou pouť

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Návštěva kina ve Smečně
 Posezení s harmonikou
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Návštěva restaurace ve Smečně
 Návštěva plaveckého bazénu
 Výlet do Kladna, spojen s nákupy, příjemným posezením v restauraci,
cukrárně, kavárně, apod. dle přání uživatelů
 Výlet do Slaného, spojen s nákupy, příjemným posezením v restauraci,
cukrárně, kavárně, apod. dle přání uživatelů
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Návštěva kamarádů ve Vraném
 Plnění Individuálních plánů
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Výlet do Mšece –„Čertovské rejdění“
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 1. 11. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Krakonoš – pán lesů a hor
 15. 11. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Peru
 22. 11. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Velcí Češi a co je české
 Felinoterapie
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 11. 11. 2011 od 9:00h. Bazar
 30. 11. 2011 od 13:00h. „Vánoční bazar“

Naše akce v říjnu
Říjnové akce
POSTIŽENÍM“

za

službu

„DOMOV

PRO

OSOBY

SE

ZDRAVOTNÍM

PODZIMNÍ PLES
V pondělí 17. 10. 2011 proběhl pod záštitou ministra práce a sociálních
věcí Jaromíra Drábka a primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody
v pavilónech B a C areálu Výstaviště Praha – Holešovice již 11. podzimní ples
pro osoby se zdravotním postižením. Na 850 účastníků plesu z řad uživatelů
44 zařízení sociálních služeb a dalších osob se zdravotním postižením z celé
České republiky a 3 zařízení ze Slovenska čekal pestrý program, na němž
zazpívali Michal David, Heidi Janků a Stanislav Hložek, k tanci hrála
skupina TOX Jaroslava Trnky, moderátorem plesu byl Stanislav Berkovec.
Během odpoledne byla vyhlášena MISS 11. Podzimního plesu a soutěž o
nejlepší tanečníky.
Této akce se zúčastnili uživatelé za poskytované služby – „Domov pro osoby se
zdravotním postižením, Chráněné bydlení.“
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Říjnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“a „DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY“

Ve středu 19. 10. 2011 od 13:00hod. se v jídelně DS konalo „Podzimní posezení
s hudbou“. Pro klienty Domova pro seniory bylo připraveno bohaté pohoštění.
Taneční pár Martin Marek a Michaela Cukrová předvedl klientům ukázky ze
standardních a latinskoamerických tanců.

6

Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Fousková Miroslava – 49 let
Janebová Růžena – 59 let
Kloboučníková Jiřina – 60 let
Říhová Blanka – 70 let
Vejražka Václav – 85 let
A.Šlezingrová - 29let

Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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