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Zámecké listy

450 let městského znaku Kladna
První věrohodné zprávy o Kladnu jsou z roku 1318. Po vymření
zemanského rodu Kladenských z Kladna, poslední příslušník Zdeněk zemřel
v roce 1543, nastoupil rod Žďárských ze Žďáru. Osada Kladno byla na
přímluvu Jiřího Žďárského ze Žďáru povýšena králem a císařem
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Ferdinandem I. Habsburským 22.12.1561 na městečko, a dostala také
městský znak. V letošním roce uplyne 450 let od této události. Znak měl
v pré polovici orlici z erbu Žďárských a v levé polovici vztyčeného celého
rysa na rozpoltěném modrém štítě.
Totéž znamení bylo potvrzeno 5.6.1870 císařem Františkem Josefem I. při
povýšení Kladna na město. Městečko Kladno bylo dlouhou dobu celkem
bezvýznamné. Např. sousední Smečno bylo jako Muncifaj Bořitů z Martinic
povýšeno na městečko v roce 1510 králem Vladislavem II. Jagellonským a
již v r. 1515 týmž králem povýšeno na město, tedy po pěti letech. Kladnu to
trvalo celých 309 let.
Teprve mohutný rozvoj Kladna po nálezu uhlí v jeho blízkosti a rozvoj
dolování v tomto období, rovněž rozvoj hutnického průmyslu od poloviny
19. století byly dostatečným podnětem k povýšení Kladno na město.
Koncem 19.století, 29.května 1898 získalo Kladno titul „Královské horní
město“, znak zůstal beze změny. Teprve císařským privilegiem z 5.srpna
1914 došlo k polepšení znaku přidáním hornických kladívek. V roce 1984
byl znak deformován přidáním malé rudé pěticípé hvězdy nad hornická
kladívka. Po roce 1989 se město vrátilo k původnímu znaku.
Popis znaku:
Modrý štít rozpolcený černou linkou. V pravé polovici vystupuje
z rozpolcené čáry polovina stříbrné doprava hledící orlice s červeným
jazykem, zlatou zbrojí a zlatým půlměsícem, zakončeným jetelovým
trojlistem přes prsa a křídlo. V levé polovci štítu stojí na zadních nohách
vzpřímený doprava obrácený rys v přírodních barvách s červeným
vyplazeným jazykem, dotýkající se předními tlapami dělící čáry.
V hlavě štítu jsou uprostřed přes dělicí čáru zkřížená hornická kladívka
(želízko a mlátek – pozn. K. M.), zlatou stuhou převázaná, stříbrné barvy.

Karel Melichar
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Plánované akce na měsíc duben

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 4.4. Matějská pouť – všechny byty
 6.4. Praha – sl. ŠOLCOVÁ se sestřenicí plnění IP
 9.4. Návštěva hokejového zápasu na zimním stadionu ve Slaném
 10.4.Výlet do ZOO – Praha
 17.4.Výlet do Nelahozevse na hrnčířské trhy - CH B Slaný
 16.4. Velikonoční jarmar ve Smečně – CH B Hřebeč
 Nedělní návštěvy Husitského domu
 Výlety do Kladna
 Vycházky po Slaném, cukrárna
 Malování bytů, Hřebeč, CHB 1, CHB 4
 Oslava svátků a narozenin

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
 4. 04. 2011 – Výlet do Prahy – „Matějská pouť“
 10. 04. 2011 – Příjemné odpoledne strávené se psem
 11. 04. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 16. 04. 2011 – Velikonoční jarmark
 24. 04. – 25. 04. 2011 – Oslava Velikonoc
 24. 04. 2011 – Výlet do Libušína – „Svatojiřská pouť“
 30. 04. 2011 – „Rej čarodějnic“, opékání, popř. grilování špekáčků
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 Výlet do Kladna, či Slaného spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
kavárny, restaurace dle výběru uživatelů
 Výlet do Kladna, návštěva divadla „Lampion“
 Upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy ve Smečně
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 Návštěva příbuzných dle požadavků uživatelů
 Návštěva restaurace ve Smečně
 Návštěva kamarádů v CHB
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“





7. 4. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko, Bankog
14. 4. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Velikonoce
28. 4. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Thajsko, Buddha
13. 4. 2011 Velikonoční výstava výrobků klientů na Středočeském
kraji
 16. 4. 2011 Velikonoční jarmark
 Felinoterapie

Seznam akcí za službu „DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY“
 16. 4. 2011 Velikonoční jarmark

Naše akce v březnu
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

Návštěva Národního muzea v Praze
Sobotní slunečné ráno nás vylákalo na výlet do Prahy. Krátká procházka
Prahou, oběd a poté naše cesta vedla do Národního muzea. Už stavba sama
o sobě láká probíhající výstava – Staré pověsti české. Je to prostě úžasné,
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vystoupáte na horu Říp, vyzkoušíte si svou sílu při zvedání Bivojova kance a
je vážně těžký. Pak přijdete do lesa a hledáte schovaná zvířátka, medvěda
najdete hned, ale ne všechna jsou tak velká. Co nás velice potěšilo a zároveň
překvapilo, byla zmínka o městě Slaném. Stálé expozice jako zoologická,
paleontologická stojí také zato. Dále zde probíhá výstava fotografií divočina
v obrazech. Naše dojmy?, no naše návštěva byla první, ale určitě ne
poslední. Prostě stojí zato.
Vypracovala: Vlčková

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Příjemně strávené odpoledne
V neděli 13. března 2011 paní Havlínová (instruktorka pro oblast rozvoje
osobnosti) navštívila se svým „Dačim“ ( Novofundlanským psem) uživatele
Domova pro osoby se zdravotním postižením.
Prostřednictvím tohoto setkání uživatelé měli možnost se zúčastnit různých
aktivit po boku instruktorky.
Seznamování se psem probíhalo od lehkých doteků po zdobení psa různými
barevnými kolíčky. Někteří odvážlivci psa odměňovali dobrotami.
Co proběhlo na závěr?
Dači se dostatečně předvedl, co všechno umí – počítat, válet sudy, apod..
Všichni poděkovali bouřlivým potleskem a těší se na návštěvu následující.
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Karneval – „Domov Vraný“
V pátek 25. března 2011 někteří uživatelé přijali pozvání od kamarádů
z výše uvedeného zařízení.
Karneval se konal v Kulturním domě ve Vraném, na který si všichni předem
připravili masku.
Taneční parket byl neustále plný, neboť hudba se nesla v duchu
sedmdesátých a osmdesátých let. Přestávky mezi skladbami byly vyplněny
různými společenskými hrami.
Z mnoha vydařených masek se nejvíce všem přítomným líbila – Pipi Dlouhá
punčocha, Pirát ze Šternberka, Veselý kuchař.
Bylo to velmi příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné.
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Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
V úterý 8.3.2011 se v Domově Pod Lipami Smečno natáčel pořad Chcete mě.
Přijel televizní štáb i s paní Martou Kubišovu, natáčeli rozhovor s
Františkou a nabízeli kočky. Následně felinoterapeutky absolvovali naši
pravidelnou úterní felinoterapii.
Pořad se vysílal v neděli 20. března v 11:35 na ČT2.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Verešová Miroslava - 54 let
Hlaváčková Květa - 59 let
Horvátová Irena - 44 let
Schmitzová Marie - 72 let
Hnátová Dana - 42 let
Frič Jiří - 68 let
Karchňáková Světlana - 39 let
Šolcová Jaroslava - 66 let
Herynk Jiří - 61 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!!
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Svátky jara jsou tu zas,
oslavte ten krásný čas.
Požehnané velikonoční svátky,
hojnost zdraví, pohody a lásky,
přeje
uživatelům DOMOV POD LIPAMI
SMEČNO
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