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Zámecké listy

Jaroslav Bořita z Martinic na Smečně

Jaroslav Bořita z Martinic (1582 – 1649) zdědil panství Smečno po
svém strýci Jiřím (1546 -1598) v roce 1598 jako šestnáctiletý. Musel být
císařem Rudolfem II. zplnomocněn, aby mohl převzít rodový majetek.
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Narodil se jako pohrobek Jaroslava z Martinic (1548 – 1582), mladšího
bratra Jiřího z Martinic. Jeho matka byla Johanka Dašická z Barchova. Ta se
znovu vdala a Jaroslav dostal řádné vzdělání na jezuitských školách, kde se
prohloubil jeho vztah ke katolictví. Jaroslav Bořita byl nesmiřitelným
odpůrcem protestantismu a neblaze proslul tvrdě prováděnou rekatolizací
na svém panství. Její rychlý postup mu vynesl pochvalu od císaře Rudolfa II.,
ale také ostrou kritiku v nekatolickém táboře. Jaroslav Bořita se zapsal do
českých dějin jako představitel tehdy opoziční katolické politiky.
Již v roce 1601 se Jaroslav oženil s Marií Eusebií ze Šternberka, se
kterou měl všech 14 svých dětí. Po její smrti v roce 1634 se ještě třikrát
oženil, 2. manželka byla Eliška z Vrtby, 3. manželka Eliška Ludmila
Talachová z Ještětic a 4. manželka Alena Barbora Kostomladská z Vřesovic.
Chtělo by se říci, nic nového pod sluncem i tenkrát peníze přitahovaly.
V roce 1616 získal Jaroslav Bořita z Martinic titul karlštejnského
purkrabího, což byl jeden z nejvyšších úřadů v zemi. Stal se jedním ze čtyř
místodržících, když císař Matyáš přesunul císařský dvůr z Prahy do Vídně.
Otevřené stavovské povstání začalo pražskou defenestrací 23. 5. 1618, při
níž byli českými stavy vyhozeni z oken Pražského hradu do Jeleního
příkopu místodržitelé Vilém Slavata z Košumberka a Jaroslav Bořita
z Martinic, spolu s písařem Fabriciem. Je známa historka, že dopadli do
měkkého „hnojiště“, takže vyvázli bez vážnějšího úrazu. Jaroslavu Bořitovi
z Martinic se podařilo uprchnout ze země do Pasova.
Po Bílé Hoře se Jaroslav Bořita z Martinic vrátil z emigrace v roce
1622 a jeho kariéra ve službách Habsburků pokračovala. Stal se opět
karlštejnským purkrabím, v r. 1623 dvorským maršálkem, v r. 1624
nejvyšším sudím, r. 1625 nejvyšším komorníkem, r. 1628 nejvyšším
purkrabím. Ferdinand II. povýšil Jaroslava Bořitu a jeho rod v letech 1621
a 1622 do hraběcího stavu. Martinicové po Bílé Hoře získali přední místo
mezi českou šlechtou.
Město Slaný bylo postiženo za svou účast na povstání z českých měst
snad nejvíce. V roce 1623 bylo zastaveno svému čečenskému sousedovi se
vším příslušenstvím i okolními vesnicemi a to za půjčku poskytnutou
Martinicem císaři na válečné výdaje ve výši 200 000 kop. Již před tím koupil
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Jaroslav Bořita dědičně další vsi na Slánsku – Želenice, Netovice, Lotouš.
Roku 1638 bylo město Slaný, přes odpor dvorské komory, Martinicům
dědičně prodáno a pokleslo tak z královského města na poddanské,
s robotními povinnostmi.
Jaroslav Bořita z Martinic těžil z konfiskátů i na jiných místech
v Čechách, získal ještě Ahníkov a Prunéřov v severních Čechách a jeho
manželka Marie Eusebie ze Šternberka Hořovice a Komárov. Jaroslav Bořita
zemřel v roce 1649 a odkázal Jezuitskému řádu panství Okoř s hradem.

Karel Melichar

Poděkování našim sponzorům

Vážení přátelé,

chtěl bych Vás touto cestou seznámit se sponzory, kteří věnovali v 1.
pololetí tohoto roku peněžní či věcné dary pro potřeby našeho domova,
s jejich výší a využitím. V 1. pololetí nám sponzoři, MUDr. Wohlgemuth provozující praxi v objektu zámku, p. Zdeněk Čermák - příbuzný klientky
Domova pro seniory, MUDr. Romana Benešová a paní Anna Zahradníková příbuzní klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením, p. Oldřich
John - klient Domova pro seniory a paní Františka Slavíková věnovali částku
123 300,- Kč, z toho 10 300,- Kč činili věcné dary.
Tyto finanční prostředky byly uloženy na rezervní fond organizace a jsou
postupně využívány pro potřeby našeho domova. V 1.pololetí roku 2010
byly např. použity na malířské práce v objektu Domova pro seniory i
Domova pro osoby se zdravotním postižením, na úpravu tréninkového bytu
pro 1 klienta v objektu zámku, na nákup pračky do prádelny, dřezu a myčky
nádobí pro Domov pro seniory. V plánu do konce letošního roku jsou další
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akce, např. výměna vodovodních baterií v 1. a 2. oddělení objektu Domova
pro seniory.
Všem jmenovaným sponzorům děkuji za poskytnuté dary, které jsou pro
nás v dnešní době, kdy se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků
na provoz naší organizace, velice přínosné. Zejména bych chtěl poděkovat
našemu klientovi Domova pro seniory panu Oldřichu Johnovi , který nám
věnoval nezanedbatelnou finanční částku a další částku věnoval i na druhou
polovinu roku. V budoucnu bychom samozřejmě uvítali co nejvíce dalších
sponzorských příspěvků, které by byly použity na zlepšení prostředí našich
klientů. Z těchto důvodů Vás všechny, klienty i zaměstnance, žádám o
pomoc při získávání dalších sponzorů a dárců.
Zároveň Vám děkuji za pochopení kroků, které jsme z důvodu tíživé
finanční situace byli nuceni udělat od 1.8.2010. Jedná se o navýšení úhrad
za poskytované sociální služby, ke kterému jsme museli přistoupit z důvodu
nižší přidělené dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, nižší o 1,9 mil Kč
oproti roku 2009, a vzhledem k navyšování provozních nákladů, cen
energií a daně z přidané hodnoty. Garantuji, že nadále se budeme snažit
poskytovat Vám sociální službu na co nejvyšší úrovni.

Bc. Petr Šála
ředitel

Informace o hospodaření domova v prvním pololetí roku 2010
Období letních měsíců je v životě příspěvkové organizace charakteristické
vyhodnocením první poloviny hospodářského roku, výhled do druhé
poloviny roku a příprava rozpočtu pro rok příští. V uplynulém měsíci
červenci 2010 tomu nebylo jinak, a tak bychom Vás rádi seznámili
s ekonomickou situací našeho zařízení.
Poskytování sociálních služeb je velmi důležité poslání, které vyžaduje
velký objem finančních prostředků. Naším cílem je co největší pohodlí a co
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nejvyšší kvalita péče o naše uživatele, při respektování zákonných norem a
hospodářské efektivnosti. Problematika financování sociální oblasti v ČR
není tématem novým, problémy se hromadí již několik desetiletí a
celosvětová hospodářská krize jim nyní dala možnost výrazně se projevit.
Důsledky celosvětové hospodářské krize pociťujeme všichni již druhým
rokem. Areálu chybí opravy a investice, zaměstnanci mají nízké platy,
uživatelům zůstává málo z jejich důchodu. Aby se z této situace nestal
začarovaný kruh, bylo třeba přijmout několik opatření.
Prvním výrazným krokem ke zlepšení situace bylo uzavření smluv se
zdravotními pojišťovnami, díky čemuž do našeho rozpočtu v roce 2010
přibude cca o 1,5 milionu Kč více než v loňském roce. Dále se nám postupně
daří zvyšovat příjmy z tzv. příspěvku na péči tím, že neustále žádáme stát,
aby přiznal příspěvek v potřebné výši těm, kteří ho skutečně potřebují, a
těch je u nás většina.
Samostatnou kapitolou jsou dotace na provoz od Ministerstva práce a
sociálních věcí a od Středočeského kraje. Již v létě 2009 bylo zřejmé, že obě
tyto dotace (vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve státní správě)
budou výrazně nižší. V porovnání s ostatními se nám však díky správnému
návrhu rozpočtu na rok 2010 a díky dobrým hospodářským výsledkům ve
druhé polovině roku 2009 podařilo získat maximum. I tak jsme však přišli o
více než 2 miliony proti loňskému roku. Celková dotace ve výši 15,9 milionu
Kč je nedostatečná, proto jsme v červnu zažádali o její navýšení.
Hospodaření samozřejmě není jen o příjmové stránce, ale i o té výdajové.
Zde již není mnoho prostoru k úsporám bez velkých investic. Vynakládáme
pouze nejnutnější výdaje na udržení chodu zařízení, měníme vodovodní
baterie za úspornější a pohodlnější k užívání, apod. K úsporám za teplo by
bylo třeba zateplení fasády, výměna oken, ale investice z provozu nelze
realizovat a zřizovatel zatím námi předložený záměr k realizaci neschválil.
Pololetní vyhodnocení hospodaření ukázalo na chybějících cca 2,5 milionu
Kč. Doufáme, že žádost na navýšení dotace bude úspěšná a alespoň část
tohoto deficitu dorovná. Dalším opatřením, ke kterému musely přistoupit i
ostatní organizace, bylo zvýšení úhrad od uživatelů. Ceny jsme se snažili
nastavit s ohledem na výši příjmů našich uživatelů tak, abychom vybírali
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pouze tolik, kolik je nutné a uživatelům něco zbylo. Ne vždy se to
samozřejmě podaří, skutečností však i nadále zůstává, že patříme mezi
nejlevnější zařízení a kvalita našich služeb je na vysoké úrovni. Je potřeba si
uvědomit, že zvýšené úhrady přispějí k udržení standardu kvality
poskytovaných služeb, případně jejich zlepšení. Vaše finanční prostředky
jsou tedy účelně vynakládány a vracíme Vám je zpět ve formě
poskytovaných služeb.
Ing. Vít Fiala
ekonom

Plánované akce na měsíc srpen

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Výlet do Prahy – návštěva kina
Výlet do Prahy – jízda parníkem, prohlídka
Návštěva Letního kina ve Slaném dle výběru představení
Výlet do Kladna – nákupy, návštěva restaurace
Výlet do Kladna – návštěva výstavy „Kuky se vrací“
Návštěva Bowlingu ve Slaném
Výlet do Čížkovic
Výlet do okolí – Hradečna (sběr borůvek) dle výběru klientů
Výlet do Kokovic
Návštěva koupaliště – Kladno
21. 08. - 28. 08. 2010 – rekreace v Albrechticích
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Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
1. 08. 2010 – Annenská pouť
6. 08. 2010 – Vodní hrad Budyně – festival folk a country
12. 08. 2010 – Zoopark Zájezd
16. 08. 2010 – Výlet do Slaného spojen s nákupy, návštěvou
restaurace, cukrárny
28. 08. 2010 Vodní hrad Budyně – „Loučení s létem“ – zábavné hrátky
a soutěže s hudbou a tancem
29. 08. – 3. 09. 2010 – Rekreace na Vranovské přehradě
Výlet na kladenskou Čabárnu
Výlet do Kladna – návštěva obchodního centra „Oáza“
Výlet do Domova - Vraný
Návštěva Koupaliště – Bucek
Opékání špekáčků, popř. grilování masa

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY

1. 08. Annenská pouť – Den otevřených dveří
5. 08. Cestománie v 9:30 h., 2 p. Zajímavosti ze světa zvířat
12. 08. Cestománie v 9:30h., kinokavárna, Indiánská území
Felinoterapie
16. 08. Koktejlová párty od 13 h.

Seznam akcí za službu DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
1.8. Annenská pouť – Den otevřených dveří
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Naše akce v červenci
Výlet do Kladna
Dne 6. 07. 2010 jsme se vydali na výlet do Kladna, kde jsme měli
domluvenou schůzku s klienty z CHB ze Hřebče.
Společně jsme se vydali do kladenského zámečku na výstavu „Kuky se
vrací.“
Tato výstava, kterou jsme si vybrali, se nám velice líbila, poté jsme si
prohlédli zámeckou zahradu. Jen nás mrzelo, že jsme neviděli medvědy.
Tento den jsme završili sladkou tečkou, neboť jsme si dali v cukrárně
palačinky se zmrzlinou.
Klienti z CHB (Slaný, Hřebeč)

Výlet do Prahy
Dne 13. 07. 2010 jsme se vydali na vysněný výlet do Prahy. Proč „vysněný?“
Protože někteří klienti si přáli projít naše hlavní město a ten den si užít.
Metrem jsme se svezli na Malostranskou, odkud jsme vyrazili pěšky
směrem na Karlův most. Poté jsme se vrátili na Kampu, po chvilce jsme se
nalodili na parník. Pluli jsme pod Karlovým, Mánesovým, Čechovým,
Štefánikovým mostem. Následně jsme navštívili Valdštejnskou zahradu.
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Tento den jsme završili dobrým obědem v restauraci.
Takto jsme strávili letní den, který se velmi vydařil.
Byli jsme všichni spokojeni a těšíme se, až si výlet do Prahy zopakujeme.
Klienti DOZP
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Zmrzlinová párty

V sobotu 17. 07. 2010 se konala od 13:00h. v jídelně Domova pro seniory
„Zmrzlinová párty“. K tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba a všichni
si moc pochutnali v tomto horkém počasí na polárkovém dortu.
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Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!

Marie Holasová – 85 let
Anna Vyšínová – 98 let
Marie Davidíková – 85 let
Michal Ušiak – 65 let
Marie Ševčíková – 97 let
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