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Zámecké listy

Začátky Martiniců na Smečně

Tvrz Smečno je v pramenech uváděna v roce 1405, ale je patrně mnohem
starší. Tuto tvrz koupil v r. 1416 (první část) a v roce 1418 druhou část
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Markvart z Martinic (1385 – 1440). Zakladatelé rodu sídlili v Martinicích na
Voticku. Jeho manželka byla Markéta z Újezdce. Bylo to ještě před
husitskými válkami (1419 – 1435).
Jejich syn Jan Bořita z Matinic (1420 – 1479) byl dvorní maršálek
králů Ladislava Pohrobka (1453 – 1457) a Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471).
Před rokem 1460 nechal přestavět původní tvrz na pozdně gotickou
s nádvořím a věžemi. Jeho manželka byla Anna Dražidcká z Kunvaldu.
V přízemí východní věže byla zřízena kaple Sv. Anny. Jméno Bořita se stalo
nadále příjmením rodu.
Dalšími následovníky byli Markvart Bořita z Martinic (1445 – 1485),
který zdědil druhou polovinu. Jeho manželka byla Eliška Bezdružická
z Kolovrat. V průběhu druhé poloviny 15. století moc Martiniců vzrostla,
jejich panství zahrnovalo několik vesnic.
Hynek Bořita z Martinic (1470 – 1523) měl za manželku Johanu
Lichovnu z Rýzmburka a bratr Jan Bořita z Martinic (1480 – 1527),
manželku Alenu z Rychnova. Na přímluvu obou bratří povýšil král Vladislav
II. Jagellonský v r. 1510 Smečno na městečko, které dostalo nový název
Muncifaj (údajně zkomolenina z latinského názvu pro Bukovu horu) a byl
mu udělen městský znak. Význam Muncifaje vzrůstal, takže ho poměrně
brzo, listinou z 28. 12. 1515 povýšil král Ludvík Jagellonský na město,
právem pečetit červeným voskem a řídit se podle práv sousedního
královského města Slaného. Hynek Bořita z Martinic připojil k panství Okoř.
Tento přivedl v roce 1522 Martinice mezi staré panské rody, když odešel
z dvorského soudu a stal se nejvyšším zemským sudím.
Jiří Bořita z Martinic (1485 – 1530) měl za manželku Dorotu
z Vartemberka. Jejich syn Jan II. Bořita z Martinic (1515 – 1577) měl za
manželku Izaldu Berkovou z Dubé. V roce 1536 se rod Martiniců rozdělil na
dvě větve, čečenskou a mořskou. Panství Smečno mělo 17. lokalit a panství
Okoř 19. lokalit.
Další Jiří II. Bořita z Martinic (1546 – 1598) nejvyšší dvorský sudí a
v letech 1597 – 1598 nejvyšší kancléř dal v letech 1580 – 1586 strhnout
starou tvrz, kromě věží a na jejím místě nechal vystavět pohodlný
renesanční zámek, jako čtyřkřídlou jednopatrovou budovu. V jeho
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architektuře se na střeše uplatňovaly renesanční štíty. Protože s manželkou
Eliškou Bruntálskou z Vrbna byli bezdětní zdědil panství, ještě jako dítě
synovec Jaroslav (1582 – 1649). Ten stavbu nového zámku dokončil.
Pokračování příště.
Karel Melichar

Plánované akce na měsíc červenec

Seznam akcí za službu CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výlet do Kladna – návštěva Zámecké zahrady a galerie
Výlet do Prahy – návštěva kina – Metropole Zličín
Výlet do Prahy – jízda parníkem, prohlídka
Výlet do Mnichova Hradiště
Výlet do Domova – Vraný
Návštěva Bowlingu ve Slaném
Návštěva Koupaliště - Hřebeč
Návštěva Letního kina dle výběru představení
31. 07. 2010 - Pouť Smečno
31. 07. 2010 – Řemeslný a kreativní jarmark Smečno

Seznam akcí za službu DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

• 3. 07. 2010 – Návštěva Koupaliště - Bucek
• 5. 07. 2010 – Diskotéka s hudbou, tancem, občerstvením
• 13. 07. 2010 – Návštěva Prahy
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•
•
•
•
•
•
•

14. 07. 2010 – Návštěva - Galerie Kladno
17. 07. 2010 – Vodní hrad Budyně – „Keltský kruh“ – slavnost
19. 07. – 22. 07. 2010 – rekreace „Pštrosí farma“
22. 07. 2010 – Výlet na „Čabárnu“
26. 07. 2010 – Výlet do Domova - Vraný
31. 07. 2010 - Pouť Smečno
31. 07. 2010 – Řemeslný a kreativní jarmark Smečno
- Výlet do Kladna nebo Slaného spojen s nákupy a
posezením v restauraci
- Grilování masa, opékání špekáčků

Seznam akcí za službu DOMOV PRO SENIORY

•
•
•
•

Felinoterapie
8.7. Cestománie v 9:30 h., 2 p. Nevada – Mojavská poušť
17.7. Letní grilování pod pergolou od 13.30h.
31.7. – 1.8. Annenská pouť – Den otevřených dveří

Seznam akcí za službu DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
• 31.7. – 1.8. Annenská pouť – Den otevřených dveří

Naše akce v červnu

Koncert klientů
17. 06. 2010
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Ve čtvrtek 17. června 2010 proběhl v kostele Nejsvětější Trojice Smečno
koncert klientů za doprovodu pěveckého kvarteta – Laurus.
Tohoto vystoupení se zúčastnili uživatelé nejen za poskytovanou službu
„Domova pro osoby se zdravotním postižením,“ ale také za poskytovanou
službu „Chráněného bydlení“, kteří se snažili svým vystoupením nejen
zaujmout, ale také pobavit.
Tento koncert byl velice vydařený, nálada v publiku byla velmi
povzbuzující.
Všichni účastníci byli velice spokojeni, po vystoupení obdarováni květinami
a drobnými dárky.
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III. Kolešovický víceboj 8.6.2010
V úterý vyrazil soutěžní tým do Kolešovic na III. Kolešovický víceboj. Naši
soutěžící statečně bojovali a všichni se umístili na předních místech. Všem
soutěžícím děkujeme a gratulujeme!!

Zahradní slavnost 23.6.2010
Ve středu v odpoledních hodinách začala zahradní slavnost, k tanci a poslechu
zahrála kapela Švandabend a k občersvení byly připraveny grilované klobásky a
koláče.

6

Výročí
DOMOV POD LIPAMI
blahopřeje klientům k životnímu jubileu!!!!!!!!!!!!
Miluše Kejřová – 35 let
Soňa Potluková – 60 let
Heřman Nödl – 70 let
Milada Průchová – 85 let
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