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Zámecké listy

Zámek Smečno
První písemná zmínka pochází z roku 1252, kdy je zde připomínán na zdejší
tvrzi vladyka Boleslav ze Smečna. Jeho rod Smečno roku 1322 prodává Vítkovi,
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který se psal také ze Smečna. Tento rod se později nazývá Kameničtí ze Smečna.
Roku 1418 kupuje Smečno s tvrzí Markvart z Martinic. S rodem Martiniců je pak
osud Smečna spojen po dalších pět století. Martinicové pocházeli z voticka, ale
od koupi Smečna je jejich osud spojen s tímto místem. Společenský a mocenský
vzestup rodu začíná u Bořity z Martinic, dvorního maršálka Ladislava Pohrobka
a Jiřího z Poděbrad. Roku 1460 přestavěl Bořita
původní tvrz na pozdbě gotickou, s nádvořím a
věžemi. Jak panství Martiniců rostlo, rostl i význam
Smečna, které bylo roku 1510 povýšeno na městečko
a roku 1515 na město. Vzestup Martiniců dovršil
Hynek Bořita, který se roku 1522 stává nejvyšším
zemským sudím. V roce 1536 se Martinicové
rozdělili na dvě větve rodu a to smečenskou a
okořskou. Rozdělení rodu proběhlo i v rovině
náboženské.
Zatímco smečenští Martinicové zůstávají katolíky,
okořští přestupují k protestantům. Okařská větev
však neměla dlouhého trvání a ještě v 16. století
vymírá. Koncem 16. století, kdy zde seděl Jiří Bořita z
Martinic již
stará budova tvrze nevyhovuje nárokům
a významu Martiniců a tak se Jiří
rozhodl k radikálnímu kroku. Nechává
až na věže starou tvrz strhnout a na
jejím místě nechal vystavět renesanční
zámek. Z této doby se zachoval popis
zámku – byla to jednopatrová budova,
chráněná širokým zděným příkopem,
který byl na severní straně překlenutý
kvádrovým mostem. Po Jiřím zde sedí
jeho synovec Jaroslav, který již provedl
jen menší úpravy interiéru. Jaroslav Bořita se do českých dějin zapsal především
jako nechtěný aktér defenestrace, kdy byl pražskými stavy vyhozen spolu s
Vilémem Hlavatou a písařem Fabrickém z oken Pražského hradu. Jaroslav se
uchýlil do emigrace v Pasově a po bitvě na Bílé hoře se vrací na Smečno, kde
začal uskutečňovat svou pomstu. Jaroslavova kariéra po návratu do vlasti strmě
stoupala, roku 1623 se stal dvorským maršálkem, 1624 nejvyšším sudím, 1625
nejvyšším komorníkem, 1628 nejvyšším hofmistrem a 1638 nejvyšším
purkrabím. Roku 1621 povýšil Ferdinand II. rod Martiniců do hraběcího stavu a
roku 1622 jim polepšil rodový erb. Jaroslav Bořita zemřel roku 1649. Panství
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dědí jeho nejstarší syn Jiří Adam, který již od roku 1626 seděl na Hořovicích.
Smečno však držel jen dva roky, protože roku 1651 umírá.
Majetek přebírá jeho bratr Bernard Ignác. Byl královským radou, komořím,
prezidentem apelačního soudu, nejvyšším komorníkem, nejvyšším hofmistrem a
nejvyšším purkrabím. Zemřel roku 1685. V následující generaci se Martinicové
opět dělí na dvě větve – smečenskou a ahníkovskou. Tentokrát vymírá dříme
smečenská větev rodu a to jmenovitě roku 1773 Františkem Michalem Bořitou z
Martinic. Smečno tak přebírá František Karel z Martinic z ahníkovské větve,
který měl za manželku Marii Josefu ze Šternberka. Bohuže František Karel
nezanechal žádného mužského dědice a tak tento bohatý a slavný rod roku 1789
vymírá po meči. Martinicové na Smečně pokračovali alespoň v nepřímé linii,
když si dědička martinického majetku hraběnka Marie Anna bere roku 1791
Karla Josefa z Clamu a z Höchenberka, jenž se souhlasem císaře připojil znak a
jméno Martiniců ke svému rodovému.
Tím vzniká rod Clam-Martiniců. Marie Anna, poslední z rodu Martiniců umírá
rodu 1832. Clam-Martinicové se prosazovali především jako politikové, i když
např. Karel Clam-Martinic a pak jeho syn Karel se účastnili napoleonských válek.
Protože však byli Clam-Martinicové, zejména za první světové války, orientováni
prohabsbursky, je jim po vzniku československého státu majetek na našem
území zabaven. Martinicové byli příbuzensky spojeni s Vartemberky, Thuny,
Šternberky, Žďárskými ze Žďáru ,pány z Vrtby, Zajíci z Házmburka, domem
Hohenzollernů, pány z Kunvaldu aj.
Stručná historie majitelů panství
Bořitové z Martinic
První zmínka o tomto rodu pochází ze 14. století, kdy se na tvrzi v Martinicích
připomíná Beneš z Martinic. Později se rod začal nazývat Bořitové z Martinic,
podle asi nejvýraznějšího člena rodu, Bořity z Martinic / 1582 – 1649 /.
Přesvědčený odpůrce reformace, odchovanec jezuitů, který na svých panstvích
nutil své poddané ke katolické víře. Stal se jedním z místodržících v Českém
království a protože i zde postupoval tvrdě proti reformaci, neunikl roku 1618
pražské defenestraci. Vyvázl však bez úhony a utekl do Pasova. Po porážce stavů
roku 1620 se vrací do Čech, je císařem povýšen do hraběcího stavu a výhodnými
nákupy konfiskátů se dostává k značnému majetku. Martinicové vlastnili v
pruběhu století např. Smečno /1416–1918/, Okoř, Kladno , Hořovice, Slaný,
Lány.
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Vymřeli po meči roku 1788 Františkem Karlem z Martinic. Jeho dcera Marie
Anna se roku 1791 vdává za hraběte Karla Josefa z Clamu a tak vzniká rod Clam Martiniců. Clam – Martinicové jsou dodnes prokazatelně žijícím rodem.
zdroj: stredoceske-zamky.cz/zameksmecno.html

Plánované akce na měsíc leden
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
 Nákupy za kapesné
 Vycházky po okolí, případně zimní sporty, dle počasí
 Výlet do Kladna, Prahy
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
 Oslava příchodu Nového roku
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“– Zahrada Kladno
 Návštěva divadla v Kladně
 Návštěva kamarádů ve Vraném
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Výlet do Kladna, popř. Slaného spojen s nákupy, příjemným posezením
v restauraci, cukrárně, kavárně, dle přání uživatelů
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy
 Individuální vycházky do okolí
 Plnění Individuálních plánů
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
 3. 1. 2012 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Masopust
 10. 1. 2012 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Kanárské ostrovy
 24. 1. 201 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Velké světové osobnosti
 Felinoterapie
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Naše akce v prosinci

Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Nejkrásnější měsíc v roce
A už je to zase tady měsíc prosinec, měsíc, který všichni uživatelé Chráněných
bytů máme nejraději. Milujeme advent a vše co toto období přináší, hned první
adventní neděli jsme si vyrobili věnce a zapálili první svíčku. Druhou neděli jsme
se pustili do pečení vánočního cukroví, práce nám šla velmi dobře od ruky a tak
za chvilku voněl nejen celý byt, ale i celý dům k tomu jsme si pouštěli koledy a
moc jsme se těšili na dárečky. Svátek sv. Mikuláše již tradičně slavíme pouze, tak
že si rozdáme sladkosti, protože jsme dospělí lidé a přesto některé z nás máme
trauma z čertů, proto tento svátek vynecháváme. Raději jsme se zaměřili na
nákupy dárečků, vyzdobení a úklid bytů. Všechny byty jsme se zúčastnily ve
Smečně taneční zábavy, která se velmi vydařila. Velmi se nám líbili vánoční trhy
v Praze, v Kladně, ve Slané, ale i vánoční jarmark ve Smečně, kterého jsme se
také zúčastnili. Celý měsíc jsme měli stále napilno a tak jsme se ani nenadáli a už
tu byla poslední neděle poslední svíčka na našem věnci a poslední týden a už tu
bude „Ježíšek“. A tak jdeme koupit stromeček, kapra, chystáme salát, také nás
navštíví pí. starostka P. Štrobachová a p. ředitel Šála. Konečně už jetu pro nás
vytoužený den 24. prosinec už máme upečeno, uvařeno nazdobeno, naklizeno a
je to tu – DÁREČKY. Všem nám září oči a všichni jsme šťastni, tolik dárků a
dobrot –prostě máme se skvěle jsme šťastní.
Za všechny uživatele CHB sepsala Světlana Karchňáková
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Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

Festival „Nesem Vám Vánoce“ pokračoval v Praze pátým ročníkem
Již po páté, ve čtvrtek 1. prosince 2011 se uživatelé zúčastnili Vánočního
festivalu, který byl zaměřen na pěvecké, taneční a divadelní vystoupení pro
zdravotně postižené osoby.
Vše začalo úderem půl jedenácté, kdy celý festival zahájil konferenciér J. Kotek.
Následně se začala představovat jednotlivá zařízení se svými umělci.
Naše zařízení uživatelé reprezentovali svatebním průvodem v podání
novomanželů a dalším pěveckým a tanečním vystoupením.
Festival skončil v odpoledních hodinách. Všichni uživatelé odešli spokojeni,
neboť byli obdarováni nejen malým upomínkovým předmětem, ale také
přemírou dojmů.
Z výše uvedeného důvodu se všichni těší na 1. červen 2012, kdy proběhne v Ústí
nad Labem 8. ročník festivalu – „Cesta k nám.“

Za poskytovanou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Vánoční jarmark v Domově Pod Lipami Smečno
Do Domova Pod Lipami ve Smečně už pronikla vánoční atmosféra. Vánoční
jarmark, který nabízel řadu ručních výrobků, ozdob a cukroví, přijela podpořit
radní Středočeského kraje Zuzana Jentschke Stöcklová.
Vánoční jarmark se konal v sobotu v prostorách zámku a nabízel řadu výrobků
nejen klientů Domova Pod Lipami, ale také Dětského domova v Ledcích či
Základní školy ve Smečně. Vybrat jste si mohli z pestré nabídky výrobků. Stánky
byly plné košíků, různých ozdob, vánočních perníčků, malovaných skel či
keramických výrobků.
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Prosincové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ
PRO SENIORY“
Vánoce v Domově Pod Lipami Smečno
Dne 22.12.2011 navštívili klienty Domova Pod Lipami Smečno ředitel Krajského
úřadu Ing. Zdeněk Štětina a radní Středočeského kraje pro sociální věci Mgr.
Zuzana Jentschke Stocklová.
Proběhlo setkání s klienty domova pro seniory ve zcela zaplněné jídelně, kde oba
hosté pobesedovali s klienty o jejich problémech, přáních a o jejich spokojenosti
s poskytovanými sociálními službami. Na závěr klientům popřáli k vánočním
svátkům, k Novému roku a předali jim vánoční dárky. Celá návštěva proběhla za
velkého zájmu všech klientů ve velmi přátelské atmosféře a ve tvářích mnoha
seniorů nechyběly ani slzy dojetí. Nebylo zapomenuto ani na ležící a
nepohyblivé klienty, které ředitel a radní navštívili přímo na jednotlivých
pokojích. Následovala návštěva denního stacionáře pro seniory, kde setkání
proběhlo ve stejném duchu a přátelské atmosféře. Klienti domova pro seniory i
denního stacionáře vyslovili oběma hostům na místě své poděkování nejen za
návštěvu, ale i za zájem o jejich život v domově.
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Felinoterapie – předání sponzorského daru
V pátek 9. 12. 2011 si přijelo občanské sdružení v čele s paní Alenou Novákovou
převzít sponzorský dar od Domova Pod Lipami Smečno. Zaměstnanci a
obyvatelé domova mezi sebou udělali sbírku a za vybrané peníze nakoupili
krmení pro zvířata. Paní Nováková jezdí pravidelně každé úterý do domova se
svými kočkami provádět felinoterapii, která je u klientů tolik oblíbená.
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Vystoupení harmonikáře
Už po několikáté přijel do domova pro seniory se svým vystoupením pan
Hevessy. Se svou vnučkou zazpívali uživatelům oblíbené dechovky a vánoční
koledy. Na závěr zahráli i písničky na přání. O tom, že si senioři vystoupení
seskupení Hevessyho užili, svědčili úsměvy na jejich tvářích, prozpěvování
známých písní a pochvala samotným aktérům.

Předvánoční besídka ZŠ Kladno
Vánoční atmosféra zavládla v předvánočním čase v Domově pro seniory. Posedět
si při kávě, ochutnat vánoční cukroví a potěšit se z krásného vánočního
vystoupení dětí ZŠ Kladno přišli uživatelé domova. Vystoupení bylo složené
z písniček, říkanek, poté jsme mohli shlédnout pohádku v divadelním
představení, pokochat se pohledem na břišní tanečnice a na závěr si poslechnout
hru na flétnu.
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Předvánoční besídka ZŠ Smečno
Slavnostní atmosféru navodila v domově pro seniory předvánoční besídka dětí
ze ZŠ Smečno. Děti upoutaly publikum zastoupené uživateli domova divadelním
představením, zpěvem koled a hraním na flétnu. Ke slovům z publika: "Byl to náš
nejhezčí vánoční dárek" není co dodat. Proto se všichni těšíme na další setkání.

Mikulášská nadílka
V pondělí zavítal do domova pro seniory Mikuláš, čert a anděl, kteří udělali
uživatelům radost nejen svou návštěvou ale i přinesenými balíčky plnými
mikulášských dobrot.
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Výročí
Chvalová Jiřina – 91 let
Poláčková Marie – 92 let
Táborská Valérie – 75 let
Tokárová Alžběta – 61 let
Márová Iveta – 39 let
Musilová Libuše – 46 let
Černý Jaroslav – 47 let
Charvát Zdeněk – 61 let
Blažek Milan – 65 let
Poláček Richard – 70 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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