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Zámecké listy

Rod Clam-Martiniců na Smečně

Když se v roce 1791 provdala hraběnka Marie Anna z Martinic za
hraběte Karla Josefa z Clamu a z Hchenberka, jenž se souhlasem císaře
Františka I. (majestát z 2. 11. 1792) připojil v r. 1792 jméno a znak hrabat
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z Martinic ke svému rodovému jménu a znaku, tak se zachoval v nepřímé
posloupnosti martinický rod dále jako Clam –Martinický.
Roku 1800 dala hraběnka Marie Anna z Clam – Martinic (1768 –
1832) prozkoumat minerální železité prameny. V březnu r. 1801 byly
zřízeny lázně Šternberk, na počest její matky Marie Josefy ze Šternberka
(1746 – 1823). Poslední lázeňská sezona zde byla před sto lety v r. 1910.
Smečenské panství zdědil po rodičích Karel II. Jan Clam – Martinic
(1792 – 1840), od roku 1830 na Smečně. Druhý syn Jindřich Clam –
Martinic (1794 – 1814) bojoval a zemřel v Itálii. Třetí syn Albrecht Clam –
Martinic (1794 – 1866) byl Komturem maltézského řádu. Karel II. Jan byl
účastníkem napoleonských válek a stal se předsedou vojenské rady, tuto
funkci mu svěřil císař Ferdinand I., jinak český král Ferdinand V. Jeho
manželka byla Selina Carolina Meade – Quilfort, dcera anglického lorda.
Jako politik a mluvčí české zemské šlechty proslul jejich syn hrabě
Jindřich Jaroslav Clam – Martinic (1826 – 1887). Zahájil svou kariéru jako
okresní hejtman v Mělníku, později byl místodržitelským radou
v Budapešti. V 60. letech vystupoval na říšské radě jako zastánce českého
státního práva a založil federalistickou stranu. Na protest proti vítězství
centralistů opustilo demonstrativně s ním říšskou radu 81 českých
poslanců. Jednalo se o ustanovení Rakousko- Uherského dualismu, v němž
Češi ztratili své postavení. Spolupracoval s českými politiky starší generace,
Františkem Ladislavem Riegrem a Václavem Vladivojem Tomkem. Jindřich
Jaroslav Clam – Martinic byl také nezištným mecenášem Národního muzea.
Jeho bratr Richard Clam – Martinic (1832 – 1891) dosáhl v armádě
hodnosti plukovníka, v roce 1865 z armády vystoupil a zahájil politickou
činnost. Byl zvolen do říšské rady a převzal po bratru Jindřichovi vedoucí
roli ve straně konzervativní šlechty. Na Smečně byl pouhé čtyři roky.
Richardův syn Jindřich Clam – Martinic (1863 – 1932) stál na jiných
politických pozicích než jeho otec a strýc. Za první světové války se stal
ministrem orby (zemědělství). V roce 1916 jej císař Karel I. (nástupce po
císaři Františku Josefovi I.) jmenoval ministerským předsedou monarchie.
Výhrady českých politiků Jindřich Clam – Martinic jednoznačně odmítal.
Jeho vláda v roce 1917 padla. Po převratu v roce 1918 mu bylo čečenské
2

panství Československou vládou zkonfiskováno a jemu byl zakázán vstup
do země. Od té doby žil ve Vídni.
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc listopad

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ










Návštěva kina ve Slaném dle přání klientů
Návštěva divadla ve Slaném dle přání klientů
Návštěva Bowlingu ve Slaném
Výlet do Prahy, spojen s návštěvou restaurace
Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra „Oáza“
Výlet do Kladna, návštěva Zámecké zahrady
Výlet do Unhoště, návštěva Domova seniorů
Individuální vycházky po městě, nákupy
Nácvik sociálních dovedností – individuální nákupy

Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM










Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ - „Zahrada Kladno“¨
Výlet do Kladna, návštěva Zámecké zahrady
Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra
Výlet do Slaného, Kladna spojen s nákupy, návštěvou restaurace,
kavárny, cukrárny, apod. dle vlastního výběru
Nácvik sociálních dovedností – individuální nákupy
Oslava státního svátku dle přání klientů
5. 11. 2010 – Oslava v „KAVÁRNĚ BEZ KONCE“
18. 11. 2010 – Setkání s klienty na sále, sestavování jídelníčku
26. 11. 2010 – Předvánoční odpoledne, vystoupení „TRAVESTI
SHOW“
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Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY






4. 11. Cestománie v 9:30 h., Zajímavosti od nás i ze světa
18. 11. Cestománie v 9:30h., Národní parky USA, kavárna
25. 11. Cestománie v 9:30 hod., Co věděly naše babičky, 2. patro
Felinoterapie
24. 11. Návštěva Vinařického dolu

Naše akce v říjnu
Výlet do Prahy návštěva Valdštejnské jízdárny
Tento výlet se povedl díky počasí, které bylo perfektní. Návštěva
Valdštejnské jízdárny, kde probíhala výstava obrazů a bylo nač koukat,
umocnila procházka a možnost posezení v parku. Park je perfektně
upravený a je to oáza klidu a pohody.
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14. 10. 2010 – IV. ročník Krajské konference sociálních služeb
Ve čtvrtek 14. října proběhl v divadle A. Dvořáka v Příbrami čtvrtý ročník
„Krajské konference sociálních služeb,“ kterého se zúčastnili klienti Domova
Pod Lipami Smečno.
Nad celou akcí převzala záštitu radní pro sociální oblast Středočeského
kraje Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová společně se starostou města Příbram
MVDr. Josefem Řihákem.
Při této příležitosti na přivítanou paní radní předala uživatelům, kteří se
zúčastnili v soutěži „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ čestné
uznání.
Součástí této konference byl také prodejní jarmark sociálních služeb, které
působí na území Středočeského kraje.
V odpoledním programu bylo zařazeno několik kulturních i divadelních
vystoupení uživatelů sociálních služeb, kterého se zúčastnili taktéž
uživatelé DPL Smečno s vystoupením na téma: „Africké rytmy.“
Při předávání ocenění nechyběly výkřiky radosti, upřímný potlesk.
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Všem zúčastněným se tato akce velice líbila, neboť si vyzkoušeli zazpívat,
popř. zatančit před velkým publikem.
Uživatelé DOZP,CHB Domova Pod Lipami Smečno
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Výlet na letiště Velká dobrá a návštěva koní v Libušíně
V úterý 19. 10. jsme jeli na výlet na letiště na Velkou Dobrou. Prohlídku
letiště jsme měli i s výkladem a viděli jsme opravdu všechno. Navštívili jsme
tři obrovské hangáry. Po letišti jsme jeli do Libušína, kde jsme se byli
podívat a nakrmit koně. Počasí se vydařilo a výlet se všem moc líbil.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!
Jana Suchánková – 65 let
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