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Zámecké listy

Smečenské zámecké památky
Historicky nejcennější budovou ve Smečně je bezesporu zámek, který je
též nejvýznamnější dominantou města. Zámek byl přestavěný kolem roku
1586 z původní tvrze do renesanční podoby. Jeho součástí je zachovaná
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gotická kaple sv. Anny z roku 1460 umístěná ve východní věži. Východní
věž s opěráky a třemi pozdně gotickými okny je 28 metrů vysoká. Jsou zde
zachovány i pozdně gotické plastové heraldické motivy. Na počátku 20.
století byly na věži ještě funkční věžní hodiny.
Zámek tvoří mohutný čtyřkřídlý uzavřený areál. Nad vjezdovým
portálem ze severní strany je pískovcový martinický znak z konce 16.
století. Mohutná severní věž nad branou je čtyřboká, čtyřpatrová, 42 metrů
vysoká a vystupuje přímo z paláce. Věž je zakončena ve 4. patře arkádových
ochozem a nakonec cibulovitou střechou s lucernou. Do dnešní podoby byl
zámek upraven v roce 1750. V té době byla pro velké zatížení zdiva snesena
většina střešních štítů (vikýřů) a také jižní věž, zvaná černá, ve které bývala
údajně „šatlava“ a hladomorna.
Po obvodu nádvoří zámku nad okny 1. patra je umístěno 18 plechových
štítů s barevně provedenými znaky držitelů Smečna a jejich manželek od
roku 1460 až do roku 1895 s letopočty sňatků.
Z původního inventáře zámku se téměř nic nezachovalo. Nedotčena
zůstala jen zámecká kaple, v níž dominuje reliéfní plastika Madony
s ježíškem a se sv. Annou. V zimním období se v kapli konají pravidelné
bohoslužby.
Clam-martinickou knihovnu připomínají jen torza rozptýlená po
nejrůznějších sbírkách. Vyniká zejména tzv. Martinická bible z první
poloviny 15. století, dnes uložená v Základní knihovně České akademie věd
v Praze.
Před vchodem do zámku stojí dva 11 metrů vysoké obelisky sestavené
z několika kusů pískovce, pocházející z r. 1700 (Jiří Adam Bořita z Martinic).
V rozlehlém zámeckém parku (zahradě) vznikla v roce 1730 podle
návrhu K. I. Diezenhofera prostorná Salla Terrena jako patrová stavba
s mansardovou střechou. Její kopulovitá klenba je zdobena temperovou
malbou z doby klasicistní s podpisem J. G. Kowarzik. V současnosti slouží
jako denní stacionář pro seniory a ke kulturním účelům Ústavu sociální
péče.
Původně francouzský zámecký park byl v průběhu 18. století přeměněn
na anglický. Nad vjezdem do praku ze západní strany stojí na zděných
pilířích dvě pískovcové sochy Pomony a Flory (bohyně podzimu a jara).
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Zámeckou zahradu (park) zdobí alegorické plastiky od slavného sochaře
Ignáce Františka Platzera (1717 – 1787) – Samsona, přemáhajícího lva a
Hérakla (lat. Herkula) bojujícího s hydrou (saní).
Součástí zámku je Anenská kaple umístěná v přízemí východní věže,
v návaznosti na její vznik se zde koná každým rokem tradiční Anenská
pouť.

Použitá literatura: Kolektiv autorů – Hrady, zámky a tvrze v Čechách VII.

Karel Melichar
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Plánované akce na měsíc leden
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“
 Bowling Slaný
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

 1. 01. 2011 – Přivítání „Nového roku“, ohňostroj Smečno
 6. 01. 2011 – Oslava svátku – Zjevení páně, lidově zvaný Tří Králů“
 10. 01. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 23. 01. 2011 – „Lednová diskotéka“ v prostorách zámku
 24. 01. 2011 – Návštěva „Sociálně terapeutické dílny – Zahrada
Kladno“
 Výlet do Kladna, popř. Slaného – návštěva divadelního představení
dle výběru klientů, spojen s návštěvou restaurace, kavárny, cukrárny,
apod.
 Nácvik, upevňování sociálních dovedností – individuální nákupy po
Smečně, nákupy v okolních městech
 Návštěva kamarádů – „Domov Vraný“
 Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY
 6. 1. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE – Z Las Vegas do New
Yorku + film
 13. 1. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Karlovy Vary
 19. 1. 2011 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Osobnosti
 3. 1. 2011- večerní výlet osvětlená Praha
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Naše akce v prosinci

Adventní čas a Vánoce v CHB Hřebeč
Doby Vánoc jsme prožili opravdu
pohádkově. Nejenže si klienti
upekli vánoční cukroví, štrůdl a

vyzdobili si
svůj
baráček v duchu Vánoc a
stromkem, ale záblesky
v očích byli opravdu největší o
štědrý den 24.12. pod
stromečkem, kde každý našel,
co si přál. Byl to opravdu
nádherný měsíc plný radosti, o který se postarali nejen sami
klienti, ale také dvě nové kolegyně. Za to díky moc.

Za CHB Hřebeč Míčková
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Všechny klientky a pracovnice z chráněných bytů (ve Slaném) přejí Všem
čtenářům šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2011. Ptáte se co se dělo u nás doma? Prosinec je zasvěcen vánoční pohodě.
Zima nás letos zaskočila svou intenzitou, že se několik naplánovaných akcí
nekonalo. O to více času nám zbylo na vychutnání klidu, ale nemyslete si, že
to byl čas nic nedělání. Vše začalo velkým úklidem, pak přišla výzdoba a na
konec to, co provoní celý byt - pečení vánočního cukroví. Třešničkou bylo
zdobení vánočního stromečku, který je velmi důležitý. Kam by nám JEŽÍŠEK
nadělil dárečky? Všechen ten adventní čas prokládáme povídáním. Pokud to
jde procházkami, a to co máme rádi všichni - sledováním pohádek.
Samozřejmě o vánocích nesmí chybět dobré jídlo.
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15. 12. 2010 – vánoční festival „ NESEM VÁM VÁNOCE“
Ve středu 15. prosince 2010 proběhl v paláci „Casa Gelmi“ pod záštitou
předsedy vlády ČR Petra Nečase a primátora hlavního města Prahy MUDr.
Pavla Béma 4. ročník vánočního festivalu s mezinárodní účastí „Nesem Vám
Vánoce.“
Tohoto festivalu se zúčastnili uživatelé DPL Smečno nejen za poskytovanou
službu Domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také za službu
Chráněného bydlení.
Tato slavnost byla zaměřena na pěvecké, taneční a divadelní vystoupení
mentálně a zdravotně postižených osob z různých zařízení.
Všem přítomným se akce velice líbila, neboť nejen programem provázela
Inka Rybářová společně s klaunem, ale také zde vystoupil host – „David
Kraus.“
Všichni naši účastníci si slíbili, že se určitě dalšího ročníku zúčastní!
Uživatelé DOZP, CHB Domova Pod Lipami Smečno
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Posezení s kytarou
Dne 21. 12. 2010 od 13h. 2p. NP – se konalo posezení s kytarou. Přijela
slečna Faiglová zahrála na kytaru a zazpívala. Pro klienty si připravila
okopírované texty písní. Všem se akce moc líbila, účast byla tak velká, že se
ani všichni nevešli do společenské místnosti. Všichni si zazpívali a užili si
příjemné odpoledne.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI

Jana Tomášková – 40 let
Zdeněk Charvát – 60 let
Zdislav Bešenei – 60 let
Zdeňka Doubravová – 90 let
Jiřina Chvalová – 90 let
Marie Poláčková – 91 let
Alžběta Tokárová – 60 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!!
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