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Zámecké listy

Potomci hraběte Jaroslava Bořity z Martinic

Po smrti hraběte v roce 1649 se smečenského panství ujal jeho nejstarší
syn hrabě Jiří Adam Bořita z Martinic /1602 – 1651/. Bylo to krátce po
ukončení „Třicetileté války“ Vestválským mírem /1648/. Jiří Adam byl také
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politicky činný, v letech 1628 – 1632 byl prezidentem dvorské komory,
tajným radou a od roku 1644 českým kancléřem. Na Smečně byl pouhé dva
roky, zemřel bez následníka již v roce 1651. Jeho manželka byla španělská
kněžna Jana de Gonzaga Castigione.
Smečno přešlo na jeho bratra hrabětě Bernarda Ignáce Bořitu z Martinic
/1603 – 1685/. V letech 1654 – 1685 byl největším purkrabím a
královským místodržícím. První jeho manželka byla Polyxena Holická ze
Šternberka a druhá Zuzana Polyxena z Ditrichštejna.
Smečenské panství Martiniců bylo vedeno v druhé polovině 17. století
úsilím o postupné odstranění válečných škod Třicetileté války. Tyto vznikly
především při vpádu saských a švédských vojsk do roku 1631. Z majetku
obhospodařovaného přímo vrchností bylo vypáleno devět panských dvorů,
ale ze 43 poddanských vsí bylo až do základu zničeno 14, např. Čelechovice,
Honice, Srby, Želenice aj. Panství vykazovalo v polovině 17. století více jak
400 pustých selských gruntů.
Jestliže Jaroslav Bořita byl přívržencem Jezuitů, jeho syn Bernard Ignác
byl stoupencem františkánského řádu. Ve slánském františkánském
klášteře nechal vybudovat Loretánskou kapli v roce 1657, byla to kopie
stavby z italského Loretu, která patří mezi nejstarší svaté „chýše“ v Čechách.
Nechal rovněž postavit kapli Božího hrobu ve Slaném nad Kvíčkem v roce
1665. Bernard Ignác měl zalíbení v historizujících svatyních spojených se
životem Ježíše Krista.
V téže době přivedl Bernard Ignác z Martnic do Slaného Řád piaristů,
kteří postavili v letech 1658 – 1666 na náměstí kolej a založili gymnázium.
Florián Jetřich ze Žďáru se oženil s dcerou Jaroslava Bořity z Martinic
Alžbětou Koronou a vybudoval Loretánskou kapličku nedaleko Červeného
Újezdu. U níž jeho syn František Adam Eusebius založil v roce 1663
františkánský klášter Hájek, který se stal poutním místem.
Bernard Ignác z Martinic zemřel v roce 1685. Po jeho smrti rozdělili
synové jeho bratra Maxmiliána Valentina /1605 – 1677/ martinický rod na
dvě větve, smečenskou, jejímž zakladatelem byl Jiří Adam II. /1645 – 1714/
a větev Ahníkovskou, jejímž zakladatelem byl jeho bratr Maxmilián
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Guidobald /1664 – 1733/. Také Jiří Adam II. byl úspěšným diplomatem.
Jeho první manželka byla Marie Felicitas Spauerová a 2. manželka Marie
Josefa ze Šternberka. Od roku 1685 byl na Smečně, v r. 1693 získal také
Bedenice. V roce 1707 byl jmenován neapolským místokrálem, ale ze
zdravotních důvodů se vrátil. Zemřel v roce 1714.
Jeho nástupcem byl jeho syn hr. Adolf Bernard Bořita z Martinic /1690 –
1735/, rovněž místodržící a tajný rada. V r. 1711 dal poblíž Mšece postavit
dvůr a nazval jej Martinice. Jeho manželka byla Eliška Jorgerová z Toletu.
Pro lesní dělníky na panství založil v r. 1726 dvě nové vsi – Drnek a Novou
Studnici. V roce 1730 nechal postavit v zámeckém parku Michalem
Diezenhoferem, synem Kiliána Ignáce Diezenhofera, prostornou Salla
Terrenu, k níž z obou stran přiléhal skleník (dnešní denní stacionář pro
seniory).
Po něm nastoupil na Smečno jeho mladší bratr hr. František Michal
Bořita z Martinic /1710 – 1773/. První manželka Marie Zuzana z Nostic,
druhá manželka Marie Anna ze Šternberka. František Michal byl též od r.
1736 místodržícím, jenž byl panovníkem pověřován diplomatickým
posláním. Nezanechal však dědice a jeho smrtí v r. 1773 smečenská větev
Martiniců vymřela.
Veškeré Martinické statky připadly hr. Františku Karlovi z Martinic
/1743 – 1789/, z mladší Ahníkovské větve rodu, který rovněž nezanechal
dědice a tak jeho smrtí v r. 1789 vymřel rod Martiniců po meči.
V druhé polovině 18. století byl zámecký park na severní straně spojen
lipovou alejí s blízkým zámkem v Bílém Újezdci. Ten si oblíbila 2. manželka
Františka Karla, hr. Marie Josefa ze Šternberka /1746 – 1823/, po níž byl
v r. 1774 přejmenován na Šternberk.
Jejich dcera Marie Anna z Martinic /1768 – 1832/, jedna ze tří dědiček
Františka Karla se r. 1791 provdala za hr. Karla Josefa z Clamu (v
Rakousku). Zemřela v roce 1832 a tím vymřel původní rod Bořitů z Martinic
i po přeslici.
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Plánované akce na měsíc říjen

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ













Návštěva kina ve Slaném dle přání klientů
Návštěva Bowlingu ve Slaném
Návštěva Aquparku – Kladno
Výlet do Kladna, návštěva obchodního centra „ Oáza“
Výlet do Prahy – prohlídka hlavního města, návštěva nákupního
centra
Výlet do Domova seniorů - Unhošť
Výlet do Domova – Vraný
Výlet vlakem – naplánovaná trasa směrem do Zlonic
Výlet do Čížkovic, návštěva „diagnostického ústavu“
Návštěva Aquparku – Kladno
Individuální vycházka po městě, nákupy
Opékání špekáčků, grilování masa, apod.

Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM










Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ - „Zahrada Kladno“
Návštěva muzea dle výběru, zaměřena na téma „Vývoj lokomotiv“
Návštěva Zámecké zahrady, Medvědária
Výlet do Slaného, Kladna spojen s nákupy, návštěvou restaurace,
kavárny, cukrárny, apod. dle vlastního výběru
Výlet do Kladna, návštěva nákupního centra dle vlastního výběru
24. října 2010 - Diskotéka „Helloween“, oslava svátku
4. 10. 2010 – celodenní výlet, návštěva hřebčína „Favori“ s možností
vyjížďky na koních - Benešov
9. 10. – 16. 10. 2010 – Rekreační pobyt na Třech Sekerách
Nácvik sociálních dovedností – individuální nákupy ve Slaném
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 Návštěva kina Smečno dle přání klientů
 Opékání špekáčků, grilování masa, apod.
 Oslava státního svátku dle přání klientů
14. října 2010 – účast klientů na Konferenci v Příbrami, vystoupení klientů

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY

 6. 10. Den otevřených dveří
 7. 10. Návštěva zámku Nelahozeves
 12. a 14.10. Předvolební setkání s kandidáty do zastupitelstva města živá hudba
 15. 10. Volby do zastupitelstev obcí
 19. 10. Výlet Velká Dobrá (letiště, koně)
 7. 10. Cestománie v 9:30 h., Zajímavé osobnosti, 2p.
 14.10. Cestománie v 9:30h., Národní parky USA, kavárna
 21.10. Cestománie v 9:30 hod., Zajímavosti našich i cizích kuchyní
 Felinoterapie

Seznam akcí za službu DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
 6. 10. Den otevřených dveří
 13.10. Přednáška MUDr. Květy Charvátové na téma: INDIKACE
K INTERMEDIÁLNÍ PÉČI S ERGOTERAPIÍ U PACIENTŮ S DEMENCÍ
 25.10. Ocenění smečenských občanů 2010 - každoroční udělení
pamětních listů a ocenění osobnostem, které se zasloužili o rozvoj
města
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Naše akce v září
Rekreační pobyt v Železné Rudě, 4. 09. – 11. 09. 2010
V sobotu jsme se vydali do Železné Rudy, kde jsme měli pronajatou vilku.
Zde jsme trávili dovolenou, vařili si, každý den podnikali výlety, to nás
nejvíce baví.
Nejhezčí výlet byl pro nás, když jsme ráno jeli vlakem na Špičák, poté
lanovkou do města „Hofmanky“, zpět na Špičák pěšky nádhernou přírodou
za krásného počasí. Na špičáku jsme sedli na vlak a dojeli zpět do Železné
Rudy, kde jsme zakončili výlet ve vyhlášené cukrárně s obrovským
pohárem. Všichni jsme byli prvně v životě na lanovce. Tato dovolená byla
nejhezčí, měli jsme se, jak se říká „jak prasátka v žitě“.
Sepsala S. Karchňáková, uživatelka CHB
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AKCE V ZÁŘÍ – MĚSTSKÉ SLAVNOSTI VE SLANÉM
Tato neplánovaná akce byla úžasná a počasí na jedničku. Bylo to místo
s hudbou velkým množstvím známých, které tak často nevidíme. I program
tohoto odpoledne byl výborný. Na památku máme krásné fotky, vzpomínky
a už se těšíme na příští rok.
Uživatelé CHB

Rekreace pobyt, 29. 8. – 3. 9. 2010
Osmnáct klientek z Domova pro osoby se zdravotním postižením se
zúčastnilo rekreačního pobytu na Vranovské přehradě. Klientkám se tato
rekreace velice líbila, hlavním důvodem bylo ubytování ve čtyřlůžkových
bungalovech.
Během tohoto pobytu děvčata navštívila Krokodýlí farmu, Státní zámek
Vranov nad Dyjí.
Slečny prožily krásných pět dnů v krásném prostředí plném zážitků i
navzdory nepříznivému počasí se tato rekreace velice vydařila.
Děvčata to komentovala slovy: „ Na toto místo se chceme příští rok vrátit!“
Uživatelé DOZP
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Ve středu 22. 09. 2010 v 9:00 h. byl v Domově pro seniory zažehnut první
olympijský oheň. Zúčastnilo se devět družstev ( Unhošť, Nové Strašecí,
Kolešovice, Kladno – Švermov, Kladno – Kloze). Družstva bojovala v deseti
disciplínách. Po nelítostných bojích tříčlenných družstev uhasnul oheň
zhruba ve 13:30 h. Vyhrálo družstvo z Kladna – Švermov. Bylo krásné
počasí, veselá nálada a k tomu výborný oběd.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!

Ivana Šornová – 45 let
Ludmila Balášová – 80 let
Anna Čermáková – 91 let
Josef Fraj – 75 let
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