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Zámecké listy

Zámek Lány
Historie samotného se začala psát koncem 14. Století kdy zde byla tvrz.
V letech 1581 – 1589 byla v držení Jiřího Bořity z Martinic na Smečně. V letech
1589 – 1611 byla v majetku císaře Rudolfa II. a asi v roce 1592 byla přestavěna
na lovecký zámeček v renesančním slohu. Roku 1658 jej císař Leopold I. spolu
s křivoklátským panstvím zastavil Schwarzenberkům. Roku 1685 bylo panství
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odkoupeno Valdštejny, za nich roku 1730 byl lánský zámek zvýšen o patro a byl
mu vtisknut barokní ráz. Již v roce 1713 hrabě Josef Arnošt z Valdštejna založil
Lánskou oboru o rozloze 960 ha. V roce 1731 se Marie Anna z Valdštejna
provdala za knížete z Fürstenberku a panství přešlo do jejich rodu. Okolo roku
1770 byl u zámku založen rozsáhlý park. V letech 1821 – 1825 byl zámek zvýšen
o druhé patro. V letech 1902 – 1903 bylo přistavěno ještě třetí patro.
V roce 1921 prodal poslední vlastník Maximilián Egon z Fürstenberku
zámek Lány Československému státu. Ve 20. Letech min. století, do r.1928
utvářel podobu zámku slavný slovinský architekt Josip Plečnik, který se
významně podílel i na rekonstrukci Pražského hradu. Zámek lány se stal
oblíbeným letním sídlem československých a českých prezidentů.
Když T. G. Masaryk prezidentský úřad opustil v r. 1935, žil zde na zámku.
Až do své smrti 14. září 1937 se zajímal o politiku a dění okolo sebe. Pohřben je
na lánském hřbitově. Masarykův pohřeb se konal 21. září 1937 a byl velkou
národní manifestací v době ohrožení republiky sousedním nacistickým
Německem.
Lánské muzeum vzniklo až v roce 2003. Součástí sbírky je řada předmětů
ze soukromého života celé jeho rodiny. Je zde i diář jeho syna Jana Masaryka
(1886 – 10.3.1948), který byl jedním z nejvýznamnějších diplomatů 20. Století.
V roce 2010 při 160. výročí narození T. G. Masaryka byla 6. března
slavnostně odhalena nadživotní jezdecká socha, podle návrhu akademického
sochaře Petra Nováka.
Jezdeckých soch je v naší republice pouze několik, nejznámější je socha Sv.
Václava na Václavském náměstí. Další a největší je socha Jana Žižky na Vítově.
Masaryk dosud jezdeckou sochu neměl, tato je první v České republice a
svým pojetím zcela originální. Zachytila prvního prezidenta v okamžiku kdy
jezdec, myslitel, filosof a intelektuál pustí otěže, v tichém rozjímání, hluboce
zamyšlen s mírně skloněnou a obnaženou hlavou, kdy kůň skloní hlavu k zemi a
klidně se popásá.
autor:
Karel Melichar
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Plánované akce na měsíc leden

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Oslava narozenin sl.Tokárové
 Výlety do Kladna, Prahy a vycházky po okolí

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“













Vítání Nového roku 2013
Příjemně strávené odpoledne se psem za doprovodu pí. Havlínové
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Diskotéka v zámeckém sále
Výlet do Kladna, spojen s návštěvou divadla – dle nabídky představení
Výlet do Vraného, návštěva kamarádů
Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny, kavárny,
restaurace
Výlet do Slaného, návštěva bazénu
Plnění Individuálních plánů
Vycházky po okolí, zimní radovánky - bobování
Oslava svátků a narozenin
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 Felinoterapie
 2. 1. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Masopust
 8. 1. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Praha – matka měst
 11. 1. 2013 od 14:30h. volební místnost v jídelně NP –Volba prezidenta
České republiky
 14. 1. 2013 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Praha – matka měst
 16. 1. 2013 od 8:30h. Setkávání vedení s klienty
 25. 1. 2013 od 14:30h. volební místnost v jídelně NP –Volba prezidenta
České republiky

Naše akce v prosinci
Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Prosinec nejkrásnější měsíc z celého roku
Prosinec máme všichni z CHB velmi rádi. Celý měsíc jsme také velmi pracovití a
hodní a to proto, že hned na začátku oslavíme sv.Mikuláše dostane mnoho
dobrůtek. A po Mikuláši nastane čas nákupů, pečení cukroví, úklidu a zdobení
bytů zkrátka úžasný adventní čas. No a již máme vše hotové a magické číslo
v kalendáři je tady 24. prosinec v kuchyni voní rybí polévka v míse máme
ozdobený salát, na pánvi se smaží kapří řízečky v pokoji voní ozdobený
stromeček, pouštíme si koledy a celé netrpělivé čekáme až přijede p. ředitel Šála.
Už jede a pro nás jeto pokyn, že zazvoní zvoneček a mi konečně můžeme rozbalit
dárečky a jsme šťastné. Další dny si užíváme svoje dárky, díváme se na pohádky
a užíváme si klidu a pohody. Závěr roku oslavíme opět, tak že si připravíme
spoustu pohoštění a užíváme si klidu. Někteří z nás již v tuto dobu začnou
přemýšlet, jaké dárky budou chtít příští rok – jako třeba já (Světla) a jiní jsou
vděční, jak se mají a uvědomují si, že by doma toto neměli.
Za CHB sepsala S.Karchňáková
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Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Adventní koncert z děl českých mistrů MUSICA DOLCE VITA
V neděli 2. prosince 2012 v prostorách zámeckého sálu se uskutečnil adventní
koncert, na kterém zazněla hudba A. Michny, F. Bendy, J. J. Ryby a směs českých
koled.Tuto kulturní akci pořádalo Město Smečno ve spolupráci s Domovem Pod
Lipami Smečno.
Byl to opravdový zážitek pro všechny přítomné, neboť zde zaznělo několik
skladeb, které byly upraveny pro flétnu, mezzosoprán, harfu.

Žofie Vokálková

Daniela Demuthová

5

Zbyňka Šolcová

Tato akce pro přítomné přinesla skvělou zábavu, ke které přispěli Stanislav
Hložek a Heidi Janků, taneční skupina Sandra 96 a taneční orchestr TOX
Jaroslava Trnky. Dále pro účastníky byly navíc zpřístupněny oblíbené pouťové
atrakce.Prostřednictvím tohoto plesu se opět veselilo, ale také soutěžilo
například „o nejlepší taneční pár plesu.“ Posléze se přistoupilo k vyhlášení Miss
plesové královny.
Byl to přínosný zážitek pro všechny přítomné, neboť byl připraven atraktivní
kulturní program, bohatý raut a v neposlední řadě nemůžeme opomenout
skvělou příležitost pro pravidelné setkávání s přáteli a navázání nových
přátelství.
Za poskytovanou službu
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Prosincové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“

Předání sponzorského daru OS Devět životů
V pondělí 10. prosince 2012 jsme se vypravili do domova pro seniory ve Smečně.
Do tohoto zařízení dojíždíme téměř každý týden s našimi zvířaty v rámci
felinoterapie. Obyvatelé nás již znají a mají rádi :) Pondělní návštěva ale nebyla
obyčejná, byla vánoční. Připravili jsme pro všechny malé dárečky a přáli veselé
vánoce. A také my jsme dostali dárek - obyvatelé a zaměstnanci domova se
složili a vybrali mezi sebou peníze na nákup velkých pytlů granulí, za které moc
děkujeme. Bylo to příjemné odpoledne, jen našim terapeutům se chtělo brzy
domů.
Alena Nováková OS Devět životů

PODĚKOVÁNÍ
Všem klientům a zaměstnancům DPS děkujeme za podporu Sbírky pro
terapeutické kočky a psy. Za vybranou částku 3747,- Kč bylo zakoupeno krmivo
pro zvířata, které bylo předáno Občanskému Sdružení 9 životů v čele s paní
Novákovou, na akci 10. 12. 2012.
Vedení Domova
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Mikulášská besídka
V úterý 4. 12. 2012 bylo v Domově pro
seniory již od rána pěkně veselo. Hned
při snídani navštívili obyvatele Mikuláš
s andělem a samozřejmě nesměli
chybět ani čerti. Po krátkém čertím
rejdění dostali obyvatelé od Mikuláše
s andělem
balíček
plný
dobrot.
Odpoledne akce pokračovala živým
betlémem s hudbou a občerstvením.
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Výročí
Márová Iveta – 40 let
Musilová Libuše 47 let
Černý Jaroslav – 48 let
Šmejc Jiří – 61 let
Blažek Milan – 66 let
Musilová Alžběta – 74 let
Tokárová Alžběta – 62 let
Balounová Vilma – 83 let
Bešenei Zdislav – 62 let
Čečrle Josef – 73 let
Dubová Marie – 75 let
Chvalová Jiřina – 92 let
Levá Blažena – 85 let
Lorenc Karel – 77 let
Mansfeldová Antonie – 80 let
Mrázková Marie – 85 let
Poláček Richard – 71 let
Táborská Valérie – 76 let
Velan Bohuslav – 75 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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