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Zámecké listy

Smečenské církevní památky
Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským
zámkem tvoří velmi působivé seskupení renesančních staveb vzniklé
v druhé polovině 16. století a tvoří památkovou zónu.
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Přestavba kostela byla dokončena v r. 1587. Presbytář původního
gotického kostela z třetí čtvrtiny 14. Století zůstal zachován jako sakristie.
Kostel Nejsvětější trojice, původně protestantský, byl po přestavbě předán
katolíkům. Od roku 1602 se stal děkanským. Chrám je vystavěn v gotickorenesančním slohu.
Hlavní oltář z dílny I. F. Platzera je z doby po r. 1785, rámový
s obrazem Nejsvětější Trojice od Antonína Tuvora z r. 1786. Nade dveřmi
po obou stranách oltáře stojí sochy Petra a Pavla. Postranní oltáře: oltář sv.
Václava, rokokový s obrazem světce z r. 1869 od E. J. Lauffera, oltář P. Marie
s obrazem z r. 1866 od Fr. Rubena, oltář sv. Jana Nepomuckého z poslední
čtvrtiny 18. st. se sochou světce z Platzerovy dílny, oltář sv. Jiří a sv. Barbory
se soškami Čtrnácti sv. pomocníků z 2. Pol. 18. století. V bočních oltářích
jsou ostatky sv. Constantia a sv. Fortunáty. Věž kostela je zakončena
renesanční střechou s lucernou, bání a křížem. Zvony ve věži jsou z let 1577
a 1770.
Jsou zde patrně nejstarší varhany střední Evropy pocházející z doby
panování Jiřího Bořity z Martinic (1546 – 1598), který dal renesančně
přestavět jak zámek, tak kostel Nejsvětější Trojice. Datují se někdy do roku
1587 a dodnes fungují v takřka nezměněné podobě. Větší úpravou prošly
varhany v 18. Stol., kdy přišly o původní klaviaturu. V roce 1999 prošly
varhany nákladnou rekonstrukcí, byla opět přeladěny na původní výšku (ve
středotónu) a částečně se jim vrátil jejich původní vzhled.
Hudební sbírka čečenského kostela obsahuje 550 rukopisů a přes sto
tisků od více než 160 autorů, mezi nimi i znovuobjeveného místního
skladatele pátera Františka Mensiho (1773 – 1829), který zde 11 let působil
jako kaplan. Zahrnuje nejen skladby používané při nejrůznějších
liturgických a svátečních příležitostech, ale také hudbu, kterou poslouchala
místní šlechta.
Jižně od kostela stojí budova čečenského děkanství. Budova fary je
z roku 1602. Ve dvou sálech prvního patra jsou také dřevěné malované
záklopkové stropy s rostlinými motivy. Původní hřbitov okolo kostela byl
zrušen v r. 1790.
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Mezi kostelem a zámkem stojí sousoší Nejsvětější Trojice, které
navrhl a objednávku podepsal v r. 1740 K. I. Dienzenhofer. Vyrobila jej dílna
I. F. Platzera v r. 1744. Je zde také socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1723.
Proti budově školy stojí masivní kamenný kříž s letopočtem 1607,
označující dobu silné rekatolizace za Jaroslava Bořity z Martinic (1582 –
1649).
Na náměstí stojí na vysokém sloupu soška sv. Jiří na koni z 18. století.
Sloup je zdoben ze čtyř stran pilastry (neúplnými sloupy) s korintskými
hlavicemi.
Roku 1832 dal hrabě Karel Jan Nepomuk Clam-Martinic postavit
uprostřed hřbitova, který se nachází na opačné straně Smečna rodinnou
hrobku. V roce 1832 sem nechal přenést hrabě ostatky svého děda
Františka Karla, posledního Martinice a jeho manželky Marie Josefy ze
Šternberka, svého otce Karla Josefa, dále pak své sestry a svých dvou dětí.
V prvních dnech r. 1840 byl k nim uložen i sám hrabě Karel, který nechal
hrobku postavit.
Literatura: Podle dostupných materiálů
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc únor
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
Měsíc únor je pro uživatele chráněných bytů měsícem oslav narozenin,
protože téměř v každém bytě máme nějakého oslavence a tak se těšíme, jak
si společně upečeme dorty a přichystáme obložené chlebíčky a jiné
dobrůtky.
 Dále chystáme výlet do Prahy do nákupního centra Zličín
 Návštěva cukrárny Slaný
 Výlet do Kladna – OÁZA
 Vycházky dle počasí
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V měsíci lednu a únoru navštěvují uživatelky chráněných bytů Slaný školení
do nové kavárny Bez konce, která má být otevřena ve Slaném a pro farmu
v Ledcích toto školení pořádá firma ETINCELLE.

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
 14. 02. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 14. 02 2011 – Valentýnská diskotéka, občerstvení
 26. 02. 2011 – Masopustní rejdění, občerstvení – rozloučení se zimou
 28. 02. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 Nácvik, upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy po
Smečně, nákupy v okolních městech, využívání veřejných služeb
 Výlet do Kladna, popř. Slaného, spojen s návštěvou restaurace,
kavárny, cukrárny, apod. dle výběru uživatelů
 Výlet do Kladna, popř. Slaného – návštěva divadelního představení
dle výběru klientů, spojen s návštěvou restaurace, kavárny, cukrárny,
apod.
 Návštěva kamarádů – Domov Vraný
 Návštěva kamarádů v CHB
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY
 10. 2. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE – Mariánské lázně
 17. 2. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- New York rozloučení
s USA + film
 24. 2. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Jídlo u nás a ve světě
 28. 2. 2011od 14hod. v jídelně DPS Hudebně poetické odpoledne
Václav Fikrle – recitace
Jan Paulík – kytara
Lenka Musilová – zpěv a flétna
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Naše akce v lednu
Měsíc leden je tradičně měsícem klidným a nic zvláštního se neděje. Sněhu a
mrazivého počasí si letošní zimu užíváme do sytosti. Svůj volný čas tak
většinou trávíme v teple domova, který jsme si po vánočních svátcích hezky
uklidily. Během několika málo teplých dní jsme navštívily krásnou zahradu,
kde si pro radost chovají koně. Prohlédly jsme si stáj a koně alespoň
pohladily. Projet se na něm jsme si ale netroufly. Díky přechodně teplému
počasí jsme si konečně užily pobytu venku na čerstvém vzduchu. Těšíme se
na další setkání, které proběhne snad již v trvaleji teplém počasí.
Klientky CHB Slaný 2

Oslava svátku – Zjevení páně, lidově zvaný Tří Králů“
Dne 6. ledna 2011 uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením
oslavili křesťanský svátek za poslechu hudby posezením v prostorách
zámku.
Toto shledání se všem velice líbilo, neboť si připravili pohoštění dle
vlastního uvážení.
V tento slavný den si někteří zavzpomínali směrem k vánočním svátkům,
ostatní si zazpívali, někteří i zatančili.
Bylo to posezení velmi příjemné, všichni se těší na svátky další a to
velikonoční.
Uživatelé DPL Smečno
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Dne 9.1.2011 u nás v chráněném
bydlení ve Hřebči oslavila Alžběta
Tokárová krásných 60let. Oslavala se
konala za účasti všech 3 pracovnic
v sociálních službách. Po obědě jsme
se sešli v CH. B. Hřebeč, abychom
poblahopřáli Bětě k jejím kulatým
narozeninám.

Dostala dort, který pekla jedna
z pracovnic, kytku, boby, sladkosti,
nějáké oblečení a nový krásný
hrníček.
Oslava se natolik vydařila, že kdy
jsme předávali dárky, oslavenkyně
se nám rozplakala z toho, jakou

měla radost. Všichni z Ch. B. Hřebeč jí
přejeme ještě spoustu, spoustu let,
hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a
pohody.
Kolektiv ve Hřebči
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Lednová diskotéka
V neděli 23. ledna 2011 v prostorách zámku proběhla dle přání uživatelů
diskotéka. Diskotéky se zúčastnili uživatelé Domova pro osoby se
zdravotním postižením.
Na toto odpoledne si uživatelé ze všech oddělení připravili občerstvení.
Jakmile začala hrát hudba, každý se s velkým nasazením zapojil do tance.
Všichni byli nadmíru spokojeni.
Z výše uvedeného důvodu v následujícím měsíci něco obdobného bude
zorganizováno.
Uživatelé DPL Smečno
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
Hana Abrahamová – 90 let
Josef Dittrich – 60 let
Květoslava Fryčová – 60 let
Emílie Lánská – 85 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!!
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