Domov Pod Lipami Smečno
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číslo 2.

červen 2010

Zámecké listy

Pět set let Smečna - Muncifaje
Nejstarší zpráva o vsi Smečno pochází z roku 1252 (Václav Hájek
z Libočan – Kronika česká), kdy se ve Smečně připomíná tvrz. Vsi se říkalo
„Dolní Smečen“ a tvrzi, později zámku „Horní Smečen“. Smečenskou tvrz
koupil ještě v předhusitské době mezi lety 1416 – 1418 Markvart z Martinic
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(1385 – 1448) z Voticka a od té doby je jméno Martiniců spojeno se
Smečnem.
Další člen rodu Bořita z Martinic (1420 – 1479) nechal přestavět původní
tvrz na pozdně goticko s věžemi a nádvořím. Jeho jméno se stalo příjmením
rodu.
Hynek Bořita z Marinic (1470 – 1523) připojil roku 1518 k panství hrad
Okoř s panstvím. Spolu s bratrem Janem Bořitou z Martinic (1480 – 1527)
se přimluvili u krále Vladislava II. Jagelonského a ten listinou z 26. května
1510 povýšil Smečno na městečko. Název Smečno zůstal pro zámek (tvrz) a
okolí, městečko dostalo označení Muncifaj. Již roku 1515 vylo povýšeno na
město listinou ze dne 28.12.1515 králem Ludvíkem Jagelonským. Jméno
Muncifaj užívalo až do 8.5.1882, od té doby se jmenuje česky Smečno.
Jiří II. Bořita z Martinic (1546 – 1598) nechal v letech 1580 – 1586
strhnout, kromě věží, starou tvrz a postavil nový renesanční zámek. Protože
zemřel jako bezdětný, panství zdědil ještě jako dítě jeho synovec Jaroslav.
Jaroslav Bořita z Martinic (1582 – 1649) jako nechvalně známý
příslušník katolické protireformace získal po roce 1620 (Bílá Hora)
rozsáhlý majetek: Slaný, Ahníkov, Prunéřov, Hořovice a jiné. V letech 1621 a
1622 povýšil král Ferdinand II. Jaroslava Bořitu z Martinic a jeho rod do
hraběcího stavu. V roce 1649 odkázal Jaroslav Bořita Okoř s panstvím
Jezuitskému řádu.
Hrabě Adolf Bernard Bořita z Martinic (1690 – 1735) dal v roce 1711
poblíž Mšece postavit dvůr a nazval jej Martinice. V roce 1726 založil dvě
nové vsi – Drnek a Novou Studnici.
Hrabětem Františkem Karlem Bořitou z Martinic (1734 – 1789) vymřeli
Martinicové po meči. V roce 1791 se konal sňatek Marie Anny hraběnky
Bořitovny z Martinic (1768 – 1832 s Karlem Josefem hrabětem z Clamu (v
Horních Rakousích) – 1760 – 1826. Na povolení císaře Františka I.
Používaly nadále pro název rodu Clam–Martinický. V roce 1832 vymřel rod
Bořitů z Martinic i po přeslici.
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Roku 1800 dala hraběnka Marie z Clam-Martinic prozkoumat prameny a
v březnu roku 1801 byly zřízeny lázně Šternberk, na počest její matky
Marie Josefy ze Šternberka (1746 – 1823).
Dalšími příslušníky rodu Clam-Martiniců byli Karel II. Jan z ClamMartinic (1792 – 1840), hrabě Jindřich Jaroslav Clam-Martinic (1825 –
1887) – tento význačný politik byl mluvčím české vlastenecké šlechty. Za
jeho působnosti se změnil 8. května 1882 název Muncifaj na Smečno. V této
vlastenecké orientace pokračoval i jeho bratr Richard Clam-Martinic (1832
– 1891).
Posledním členem rodu, který působil na Smečně byl hrabě Jindřich
Clam-Martinic (1863 – 1932), tento byl členem vlády a v letech 1916 – 1917
ministerským předsedou vlády Rakousko-Uherské monarchie. Za tuto jeho
aktivní činnost bylo po roce 1918 smečenské panství Clam-Martiniců
zkonfiskovalo, mohli si odvést mobiliář a umělecké předměty. Dne
3.listopadu 1918 bylo v Československu zrušeno šlechtictví (používání
titulů).
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc červen

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Výlet do ZOO Liberec - 4. 6. 2010
Výlet do Mníšku Pod Brdy - 16. 6. 2010
Rekreace dle přání uživatelů - Mníšek pod Brdy
Návštěva Kina dle nabídky
Výlet do Prahy – návštěva památek
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Návštěva Domova seniorů Smečno – Hudební odpoledne s countrybeatovou kapelou „ ŠVANDABAND“
Koncert v kostele Nejsvětější trojice ve Smečně

Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
4. 06. 2010 – Výlet do ZOO Liberec
11. 06. 2010 – Návštěva Kina dle nabídky
12. 06. 2010 – Vystoupení pana Berana, poslech písní
17. 06. 2010 – Vystoupení klientů v kostele Nejsvětější Trojice
23. 06. 2010 – Opékání špekáčků
30. 05. -4. 06. 2010 – Rekreace – Mšené Lázně

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY
1.6. Felinoterapie
8.6. Kolečovický víceboj
9.6. Cestománie v 9:30 h., 2 p. Californie
10.6. Zoo Chomutov
11.6. Solná jeskyně Slaný
16.6. Minizoo Buštěhrad
17.6. Cestománie v 9:30 h., 2 p. Zvířata ve světě
23.6. Zahradní slavnost

Seznam akcí za službu DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
30.6. Vysvědčení

4

Naše akce v květnu

Staročeské máje Hradečno 8.5.2010
V sobotu jsme vyjeli do nedaleké vesnice Hradčno, kde mládež i starší
dodržují zvyk „Staročeských májů“. Také my jsme prošli s průvodem celou
vesnici a dobře jsme se bavili.

19. 05. 2010 – Májová veselice
Ve středu se v Domově pro seniory konala „Májová veselice“. Čtvrté
oddělení připravilo bohaté občerstvení a pak už se jen tančilo a jedlo. Takto
příjemně strávené odpoledne bylo zakončeno poražením májky.
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12. 05. 2010 – „SUPERSTAR“

Ve středu 12. května 2010 proběhl v Domově seniorů v Novém Strašecí
první ročník soutěže „SENIOR SUPERSTAR,“ kterého se zúčastnili klienti
zařízení sociálních služeb Středočeského kraje.
Na třech místech v budově se pod bedlivými zraky porot utkala čtyřicítka
soutěžících v jednotlivých kategoriích.
V jednotlivých kategoriích ustanovila porota 1. ročníku „SENIOR
SUPERSTAR“ na základě bodového hodnocení tato pořadí našich klientů.
Zpěv:
1. místo - Zdeněk Král
Skupinový zpěv:
1. místo - Sbor Domova Pod Lipami Smečno
Přednes textu, recitace:
2. místo – Skupina klientů Domova Pod Lipami Smečno
Dále bylo určeno absolutní pořadí:
1. místo – Skupina klientů Domova Pod Lipami Smečno
Při vyhlášení výsledků nechyběly výkřiky radosti, upřímný potlesk ani slzy
dojetí.
Všichni naši účastníci si slíbili, že svoji píli v přípravě ještě posílí a moc rádi
se sejdou v příštím roce, aby opět soutěžili o to, kdo je v oblasti kulturní
nejlepší.
Uživatelé DOZP Domova Pod Lipami Smečno
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„SPORTOVNÍ HRY 2010“

Ve dnech 25. 05. – 27. 05. 2010 proběhl již 21. ročník sportovních her
v areálu Junior kemp Tobogán – Nová Živohošť. Těchto sportovních her se
zúčastnili uživatelé nejen za poskytovanou službu Domova pro osoby se
zdravotním postižením, ale také za poskytovanou službu Chráněného
bydlení.
Uživatelé se zapojili do jednotlivých disciplín – Plavání, Stolní tenis,
Lehkoatletické sporty, Bowling, Terénní běh, Přehazovaná, Bocce, Kopaná.
V rámci doprovodného programu byla klientům nabídnuta projížďka
parníkem, společenský večer – Diskotéka.
Všichni naši účastníci si slíbili, že se sejdou v příštím roce, neboť zde potkali
kamarády i z jiných zařízení.

Uživatelé DOZP, CHB
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!
Ludmila Urbánková – 65 let
Irena Brtková – 45 let
Jan Lhotský – 20 let
Božena Irmanová - 70 let
Marie Janoušková - 85 let
Jaroslava Podrázká - 75 let
František Piškule - 65 let
Iva Nezbedová – 80 let
Antonie Dvořáková – 80 let
Danuše Štogrová – 85 let
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