Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
Číslo 8.

prosinec 2010

Zámecké listy

100 let od poslední lázeňské sezony v lázních Šternberk u Smečna

V druhé polovině 18. století byl smečenský zámecký park na severní
straně spojen lipovou alejí s blízkým zámkem v Bílém Újezdci. V těchto
místech stávala kdysi tvrz Bílý Újezdec. Tento zámek si oblíbila manželka
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hraběte Františka Karla z Martinic, hraběnka Marie Josefa ze Šternberka, po
níž byl v roce 1774 přejmenován na Šternberk.
Již císařský patent Marie Terezie z r. 1754 mluvil o nedostatku a drahotě
dříví a o rašelině jakožto její náhradě. Zraky osvícenců se obrátily
k tajemným hlubinám Země. Z této nálady vyrost zájem o minerály v zemi
ukryté. Objevena byla nejen rašelina, jíž se říkalo „hořící zem“, ale i uhlí
nazývané „hořícím kamením“.
Pozornost se věnovala i minerálním pramenům a byly činěny pokusy o
jejich využití. V 70. letech 18. století došlo k nálezům uhlí u Vrapic a na
Smečensku. Objev rašeliny učinil na Smečensku roku 1786 vrchní úředník
panství Matyáš Michael Danielis. Došlo i k pokusům nešlo-li by z pramene
pod Slánskou horou vyrábět sůl. Založení šternberských lázní v r. 1801
můžeme přičítat téže humanitářsky osvícenské náladě.
Roku 1800 dala hr. Marie Anna z Clan-Martinic (1768 – 1832)
prozkoumat železité minerální prameny v březnu 1801 byly zřízeny lázně
Šternberk, pojmenované na počest její matky Marie Josefy roz. ze
Šternberka (1746 – 1832).
2. června 1801 byla zahájena první lázeňská sezona. Velký rozkvět lázní
trval až do konce 19. století. Léčili se zde i významní muži, např. historik
František Palacký, velký český národní buditel Josef Jungmann (1845), od
22.6.1856 po návratu z Brixenu zde pobýval poslední čtyři týdny svého
života novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský.
Zdá se, že zde byla nejen vodní, ale také klimatická léčba. Před sto lety
v roce 1910 byla poslední lázeňská sezona v lázních Šternberk.
Snad bylo snahou smečenské vrchnosti přivést odbočku Pražsko –
lázeňské koněspřežky ve čtyřicátých letech 19. století do lázní Šternberk a
dále ke svým studeněveským dolům.
Osada Šternberk patří k obci Ledce. Odtud můžeme jít okolo bývalého
lázeňského pramene Dr. Prokeše, stoupající cestou ke zdi zahrady
smečenského zámku.
Karel Melichar
2

Plánované akce na měsíc prosinec

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ“

 1. 12. 2010 – Účast na „Mikulášské zábavě – Čertovské rejdění“ ve
Mšeci
 14. 12. 2010 – Účast na „Předvánočním odpoledni“ ve Václavech
 15. 12. 2010 – Účast na 4. ročníku vánočního festivalu pod názvem
„Nesem Vám Vánoce“, vystoupení klientů
 Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra „Oáza“, vánočních trhů,
nákup vánočních dárků
 Výlet do Prahy, tradiční vánoční trhy „na Kampě“
 Účast na slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Hřebči,
návštěva klientů v CHB ve Hřebči – harmonikáře, dle přání klientů
 Oslava „Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra“
 Návštěva Bowlingu ve Slaném
 Návštěva kina ve Slaném dle výběru klientů
 Individuální vycházky po městě, nácvik, osvojení sociálních
dovedností – individuální nákupy, předvánoční úklid, pečení cukroví,
příprava na svátky
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Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

 1. 12. 2010 – Účast na „Mikulášské zábavě – Čertovské rejdění“ ve
Mšeci
 4. 12. 2010 – Vánoční jarmark v prostorách zámku, nádvoří
 5. 12. 2010 – Mikulášská diskotéka v prostorách zámku
 14. 12. 2010 – Účast na „Předvánočním odpoledni“ ve Václavech
 15. 12. 2010 – Účast na 4. ročníku vánočního festivalu pod názvem
„Nesem Vám Vánoce“, vystoupení klientů
 21. 12. 2010 – Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
 23. 12. 2010 – Vánoční diskotéka v prostorách zámku, poslech koled
 Výlet do Kladna, popř. Slaného, spojen s návštěvou restaurace,
cukrárny, kavárny dle přání klientů, nákup vánočních dárků, návštěva
tradičního vánočního trhu,
 Oslava „Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra“
 Nácvik, osvojování sociálních dovedností – nákupy, předvánoční
úklid, pečení
cukroví, příprava na svátky

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY






2. 12. 2010 od 9:30h. kavárna DPS – CESTOMÁNIE – LAS VEGAS
9. 12. 2010 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- Advent u nás a v cizině
16. 12. 2010 od 9:30h. 2p. NP – CESTOMÁNIE- České Vánoce, koledy
3. 12. 2010 Mikuláš
8. 12. 2010 od 13:30h. kavárna DPS – Předvánoční filmové posezení
(občerstvení, tombola, promítání vánočního filmu)
 21. 12. 2010 od 13h. 2p. NP – Posezení s kytarou
 22. 12. 2010 od 14h. v jídelně DPS – Vánoční besídka dětí z MŠ
Smečno
 23. 12. 2010 od 14h. 3p. NP- Vánoční koncert (zahrají a zazpívají
sourozenci Švábovi)
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Naše akce v listopadu

Výlet do Prahy
Začátkem listopadu jsme se opět vypravili směrem do Prahy s cílem
navštívit vyhlášenou „Holešovickou tržnici.“
Na místě jsme byli velice překvapeni nejen velkým množstvím stánků, které
se nedali prohlédnout, ale také velkým množstvím zboží, hlavně ovoce a
zeleniny.
Na menší oběd jsme se zastavili ve stravovací restauraci- McDonald'.
Následně jsme se dopravili tramvají k letité „Bílé Labuti,“ kde jsme si
prohlédli přízemí tohoto obchodního domu. Po této prohlídce jsme měli
zájem o částečnou prohlídku hlavního města, tak jsme učinili a vyrazili na
Náměstí Republiky. Z této stanice jsme ještě jednou využili tramvaje se
zaměřením se dostat na stanici Dejvickou, odkud nám jel autobus přímo do
Slaného.
Výlet jsme si dostatečně užili, neboť nám také počasí přálo, byl krásný
slunečný den!
A příště? Určitě budeme chtít navštívit jiné zajímavosti „Prahy.“
Uživatelé CHB Domova Pod Lipami Smečno

Kouzelné předvánoční odpoledne
V pátek 26. 11. 2010 Domov Pod Lipami uspořádal zábavné odpoledne,
které probíhalo na sále v restauraci ve Třebichovicích.
Tohoto setkání se zúčastnili uživatelé DPL Smečno nejen za poskytovanou
službu Domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také za službu
Chráněného bydlení.
Na tuto akci byli přizváni i uživatelé z jiných zařízení, poskytovaných
sociální služby, veřejnost.
Programem provázela slečna „Petra“ ze seskupení „Travesti Show“, dle
přání klientů.
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V programu bylo zahrnuto vystoupení známých celebrit, jako např. L. Bílá,
H. Vondráčková, Tina Turner, aj..Hudby i tance si všichni zúčastnění užili
dostatečně, taktéž někteří měli možnost individuálně vystoupit a zazpívat
před publikem do mikrofonu.
Během zábavy se klienti mohli občerstvit, zakoupit si občerstvení dle
vlastního výběru.
Všem se odpoledne moc líbilo a náramně si ho užili.
Uživatelé DOZP,CHB Domova Pod Lipami Smečno
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Ukažme co umíme aneb bavíme se sami
Ve středu 24. 11. 2010 od 13:30h. se konala v jídelně DPS kce 3. oddělení
Ukažme co umíme aneb bavíme se sami. K tanci a poslechu zahrál
harmonikář pan Kopecký. Účast byla hojná a někteří si připravili svojí báseň
nebo píseň. K akci bylo zajištěno i občerstvení.

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna
Ve čtvrtek 25. 11. 2010 vyrazilo 4. oddělení na prohlídku Hornického
skanzenu Mayrau. Prohlídka po památkově chráněném dole Mayrau s
výkladem a videoprogramem. Řetízkové šatny.
Kolekce 3 těžních strojů v původních strojovnách - secesní těžní stroj firmy
Ringhoffer Praha z roku 1905, těžní stroj Robert z roku 1932 a těžní stroj
Koeppe z roku 1905. Náraží jámy Robert - lampovna a známková kontrola
Budova dýmnice s expozicí báňského záchranářství, důlní měřičství a
expozice důlních prostor tématicky zaměřená na zdolávání důlních ohňů.
Homole - cca 130 m důlních děl s expozicí komplexně mechanizovaného
stěnového porubu, frontální zátinka, důlní doprava, přetlaková komora atd.

8

Tvořivý den
V pondělí 22. 11. 2010 proběhl v jídelně DPS Tvořivý den s Michaelou
Kunartovou. Klienti si přišli vyrobit vánoční výzdobu společných prostor a
vánoční věnce. Akce byla celé dopoledne.

Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!
Dagmar Pražáková – 80 let
Anna Vernerová – 85 let
Hedvika Henzlová – 85 let
Jaroslav Herynk – 65 let
Bohumila Nesvorná – 55 let
Marie Kovaříková – 60 let
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!
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Hodně klidu, třpytu svíček
a radost do srdíček.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok
klientům a zaměstnancům Domova Pod Lipami Smečno rok přeje
vedení zařízení.

Blíží se čas vánočních svátků a vstupu do nového roku 2011.
Domov Pod Lipami Smečno chce svým vánočním přáním přispět
k radostnému prožití svátečních dnů.

Z celého srdce Vám přejeme, aby tento sváteční čas byl naplněn
klidem, radostí a pohodou.
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