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Hradečno
Je především nutno rozlišovat Hradečno tvrz a Hradečno obec. Tvrz
v Hradečně stávala přibližně uprostřed hradečenského údolí, obklopena
soustavou rybníků a potoků - jednalo se o tvrz vodní. Ačkoliv Aug.Sedláček ve
svém Místopisném slovníku království Českého píše, že tvrz se připomíná roku
1542 jako již pustá, přeci jen existuje zmínka v Zemských dskách z roku 1413,
kde je uváděn Hanuš z Neprobylic v originále resid in Hradczano, neboli sídlem
na Hradčaně. A právě toto označení bývá často zpochybňováno tím, že se
nevztahuje k Hradečnu. Jelikož ale vladykové z Neprobylic byli starý rod usedlý
na slánsku domnívám se, že tuto zmínku lze skutečně připsat Hradečnu.
Nicméně v polovině 16.století byla tvrz již opravdu pustá a dnes jsou z ní patrné
pouze dva zarostlé ostrohy, oddělené od sebe širokým a hlubokým příkopem.
Dále se zachovalo několik místních pojmenování, jako „Starý zámek“ , „Hrádek“
atd.
Ves Hradečno vznikla nepochybně později v okolí tvrze a byla dosti dlouho
nazývána „Staré Hradečno“. První písemná zmínka o Hradečnu pochází z
10.ledna 1523, kdy Hynek Bořita z Martinic, jsa bez mužského potomka,
přepisuje polovinu smečenského panství svým strýcům Janovi, Jindřichovi,
Jiřímu a Volfovi včetně vsí Hradečna, Ledců, Kamenných Žehrovic, Svinářova,
Třebichovic, Hrdlíva, Dobré a Kladna. Druhá zpráva o Hradečnu je z roku 1536,
kdy při soudu o majetek mezi Janem a Volfem vysoudil Smečno s vesnicemi,
mezi kterými je uváděno i Hradečno, právě Jan Bořita z Martinic. Z roku 1542 je
pak třetí zpráva, ve které se říká, že Jan Bořita z Martinic věnoval své manželce
Izoldě Berkovně z Dubé několik vesnic, mezi kterými je uváděno i ..... Hradečno
s pustou již tvrzí....
Ke konci 16.století vzniká na kopci nad Starým Hradečnem Nové Hradečno.
Tato ves, založená patrně z popudu vrchnosti, se nazývala nejprve Nové
Hradečno (Neu Hradeczna). Někdy po polovině 18.století se pak začal používat
název jednodušší - Nová Ves ( Neudorf, Wes Nowa, Neo Pago ). První písemná
zpráva o Nové Vsi pochází z roku 1594, v souvislosti s prodejem Malíkovic
k jejichž příslušenství patřilo i Nové Hradečno.
Za třicetileté války utrpělo smečenské panství značné škody a v této
souvislosti pochopitelně i obě Hradečna. V berní rule k roku 1654 jsou obě
Hradečna uváděna jako pustá. Po smrti Jaroslava Bořity z Martinic roku 1649
mění Smečenské panství postupně majitele (viz stať „Smečno“) až roku 1685 je
získává Jiří Adam II.
z Martinic. Ten se rozhodl své panství zrekultivovat a protože byl spolu
s panstvím smečenským zároveň majitelem i panství Ahníkovského, povolává na
smečensko osadníky z této oblasti. A tak se podařilo znovu osadit na 360
usedlostí po válce vypálených nebo ladem ležících. V případě obou Hradečen se
to týkalo zejména Nového Hradečna, kde se v soupisech objevují jména v této
české lokalitě dříve neznámá, jako např.: Zohnové (Conové), Grossmannové,
Vaiglové (Fajglové), Fritzové (Fričové), Stöcklové (Šteklové) atd., zatímco ve
Starém Hradečně to byl, kromě Matěje Kermera jen Adam Kiliches (od roku
1701) a Matěj Gregor (1692) a možná ještě Matěj Košál (Koschal?).
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Dědicem Jiřího Adama II. se stal v roce 1714 jeho syn Jaroslav Bernhard, který
pokračoval v osidlovací politice svého otce a v roce 1726 zvláštním
vrchnostenským dekretem založil vesnice Novou Studnici a Drnek, kam opět
povolával nové osadníky ze svého panství v podkrušnohoří.
Přibližně od poloviny 19.století se i úředně používaly již jen názvy Hradečno a
Nová Ves.
kemrove.unas.cz/1presidleni.htm

Plánované akce na měsíc

„prosinec 2011“

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

 Mikulášská nadílka
 Besídka pro zaměstnance ETINCELLU
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 Vánoční posezení ve Smečně
 Vánoční jarmark Smečno
 Vánoční trhy – Kladno, Slaný, Praha
 Nákupy dárků
 Pečení vánočního cukroví
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

 Vánoční festival „NESEM VÁM VÁNOCE“ – vystoupení uživatelů
 Mikulášské odpoledne
 Kouzelné vánoční odpoledne
 Vánoční jarmark
 Výlet za vánoční atmosférou
 Návštěva kina ve Smečně
 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Výlet do Kladna, spojen s vánočními 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
 Plnění Individuálních plánů
 Návštěva kamarádů ve Vraném
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Upevňování sociálních dovedností, příprava na vánoční svátky, pečení
cukroví
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY a DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY““
 6. 12. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Advent u nás a v cizině
 13. 12. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Kanadská divočina a
medvědi
 20. 12. 2011 od 14:00h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- České Vánoce
 2. 12. 2011 od 13:00h. v jídelně DS – Zdobení vánočního stromku
 5. 12. 2011 „Mikulášská nadílka“
 9. 12. 2011 Felinoterapie – předání sponzorského daru
 16. 12. 2011 od 14:00h. „Předvánoční besídka ZŠ Kladno“
 20. 12. 2011 od 14:00h. „Předvánoční besídka ZŠ Smečno“
 22. 12. 2011 od 14:00h. „Vystoupení harmonikáře“
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Naše akce v listopadu

Listopadové akce za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
Výlet do Kladna
V sobotu ráno jsme se vydali autobusem č.9 do Kladna do našeho oblíbeného
centra 0ÁZA, kde vždy náramně nakoupíme jak oblečení tak naše „blbůstky“ pro
radost. Nakoupili jsme jako vždy k naší velký spokojenosti a vydali jsme se do
středu Kladna na Hlavní třídu, kde jsme si dali něco na zub, navštívili kavárnu
„Bez konce“ tady jsme posoudili, jak to jde kolegům ze Zahrady při práci
v kavárně a pomalu se přesunuli do kladenského zámečku na výstavu O
krtečkovi ta se nám velmi líbila nejen jsme mohli shlédnout několik dílů
krtečka,ale jsou zde vystaveny i obrázky slavného malíře. Výlet byl velmi
zajímavý a vydařilo se i počasí. Těšíme se na další výlet slečny z CHB1 za
všechny S. Karchňáková

XXI. VÁNOČNÍ KUŽELKOVÝ TURNAJ V ROKYCANECH
Začnu historií z loňského turnaje. Loni naše umístění nebylo nic moc a počet
dosažených bodů 437 nám přineslo 7. místo z deseti soutěžních týmů. Sice jsem
plánovala, jak si dáme nějaký trénink, ale bohužel se nestihl. Než se člověk
ohlédl, byl tu další turnaj. Jádro týmu zůstalo stejné, ale měly jsme dvě nové
tváře. Cesta utíkala, nálada byla výborná. Po příjezdu na místo nám trošku došla
řeč při pozorování ostatních týmů jak skvěle koulí. No nic, přijde na nás řada,
odkoulíme a uvidíme. Lehké zopakování čeho se pokud možno vyvarovat a jde
se koulet. Šlo nám to skvěle a publikum bylo fajn. Nastal čas vyhlašování
výsledků. No řeknu Vám,… jak to nakonec dopadlo. Máme motivaci na příští rok,
kdy si určitě dáme jako tým nějaký trénink. Letos soutěžilo 9 týmů, náš počet
bodů byl 481 a jen 12 bodů nás dělilo od věřte neveřte 3. místa. Nakonec přišla
sladká odměna dort, který byl jako loni opravdu vynikající.
vypracovala: Vlčková L. za chb 1 a 3 ve Slaném
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Listopadové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Mšece –„Čertovské rejdění“
Dne 30. listopadu 2011několik uživatelů přijalo pozvání na Čertovské rejdění.
Bylo to shledání velice příjemné, nejen z důvodu, že se někteří měli možnost
setkat se svými kamarády, ale také si prostřednictvím této akce zatančit,
zasoutěžit, pobavit.
Diskotéku uváděla výborná dvojice „Landrovka.“ Ani o přestávce se nikdo
nenudil, neboť i ta byla vyplněna vystoupením břišních tanečnic. Na závěr byli
všichni obdarováni malou pozorností.
Uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Linhartová Věra – 39 let
Šlajchrtová Božena – 47 let
Šimonová Jana – 48 let
Šiftová Marie – 52 let
Heřmánková Dagmar – 52 let
Nesvorná Bohumila – 56 let
Klenerová Eva – 59 let
Klein Jiří – 60 let
Straňáková Gabriela – 65 let
Šatinský Jiří - 50 let
Hofmanová Jiřina – 60 let
Kovaříková Marie – 61 let
Fraňková Dagmar – 85 let
John Oldřich – 75 let
Schořálek Jiří – 65 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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