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Marie Terezie
Není mnoho významných žen v české historii, o kterých by se toho dalo
mnoho napsat. Tou nejslavnější byla bezesporu arcivévodkyně rakouská,
královna česká a uherská Marie Terezie, jediná vládkyně na českém trůně. Je
také označována za císařovnu, ale byla pouze manželkou Františka I. Štěpána
Lotrinského, který byl zvolen za římského císaře 13. září 1745. Celým
jménem se jmenovala Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna.
Marie Terezie se narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera Karla VI. a
Alžběty Kristýny Brunšvické. Jejich jediný syn však zemřel jako nemluvně a
vzhledem k tomu, že se královskému páru nedařilo zplodit dalšího syna (měli
tři dcery), prosadil Karel VI. pragmatickou sankci, která udělala z Marie
Terezie dědičku habsburských zemí.

Již od mládí byla Marie Terezie vychovávána Jezuity, kteří ji učili hlavně
náboženství, dějiny, francouzštinu, latinu a němčinu. V šesti letech poznala
svého budoucího chotě Františka Štěpána, kterému bylo tehdy patnáct let.
Karel VI. si jej velmi oblíbil, viděl v něm syna, kterého neměl. František
Štěpán požádal Marii Terezii o ruku 31. ledna 1736, svatba se pak konala 12.
února téhož roku.
Marie Terezie nastoupila na trůn po smrti svého
otce 20. října 1740. Stala se tak panovnicí nad
habsburskými
zeměmi,
arcivévodkyní
rakouskou, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní
toskánskou. Počátek jejího vládnutí nebyl lehký.
Problémy neměla jen s okolními zeměmi, na
které si činila nárok, ale také uvnitř Rakouska,
kde v některých oblastech nepovažovali za
dobré, aby jim vládla žena. Po čase se situace
uklidnila a Marie Terezie se mohla věnovat
dalším záležitostem.
V letech 1740 až 1763 se odehrávali tzv. „války o
rakouské dědictví“. Jednalo se o tři válečné
konflikty o nástupnictví na habsburském trůnu mezi Marií Terezií a jejím sousedy
Pruskem, Bavorskem a Francií. Hlavním důvodem války bylo odmítání
pragmatické sankce a Marie Terezie jako následovnice trůnu a také nárokování
pruského krále Fridricha II. na slezská území. Proto jsou první dva konflikty také
nazývány jako „slezské války“ a třetí konflikt jako „sedmiletá válka“.
První slezská válka byla vedena v letech 1740 – 1742. Prusko si nárokovalo
Slezsko, Bavorsko Čechy a Rakousko a Sasko Moravu. Měli podporu Francie,
které nešlo o žádná území, pouze zaujímala protihabsburský postoj. V roce
1741 byla obsazena Praha a bavorský vládce se nechal korunovat na českého
krále. V roce 1742 přišla Marie Terezie o Horní a Dolní Sasko.
Druhá slezská válka se vedla v letech 1744 – 1745, kdy byla Praha opět
v obležení a docházelo k drancování. V roce 1745 byl uzavřen v Drážďanech
mír, který potvrzoval ztrátu Slezska.

V letech 1756 – 1763 probíhala v Evropě sedmiletá válka, která skončila
v neprospěch pruského krále Fridricha II. ale znamenala také opětovnou
ztrátu Slezska.
Dlouhé války o dědictví a jejich následky přesvědčily Marii Terezii o tom, že
je potřeba monarchii zreformovat. A tak začala radikální proměna feudální
říše v centralizovaný stát. Vídeň se stala sídlem nových ústředních úřadů a
státní úředníci postupně přebírali řadu funkcí, které dosud patřily
stavovským obcím jednotlivých zemí. Šlo o vybírání daní, odvody do armády
a o výkon některých soudních pravomocí. Asi nejznámější je školská reforma,
která zavedla v zemích Marie Terezie povinnou školní docházku a vytvořila
dokonalý školský systém. Vyrůstaly manufaktury, stavěly se kasárna,
nemocnice a starobince. Trestní právo bylo sjednoceno v tereziánském
zákoníku. Bylo zakázáno mučení při vyslýchání vězňů. Byla zavedena
evidence obyvatel, budov a pozemků, čímž bylo umožněno efektivnější
vybírání daní. Od té doby jsou také zavedena popisná čísla domů. Začalo se
s očkováním proti neštovicím, budovala se rozsáhlá síť silnic a do oběhu byly
dány první papírové bankovky. Reformy Marie Terezie však nebyly vždy
přijímány s nadšením, stavy a církev nesouhlasily s omezováním svých
pravomocí.
Marie Terezie a František Štěpán měli šestnáct dětí, jedenáct dívek a pět
chlapců. Pouze devět z nich se však dožilo plnoletosti. Jedna dcera zemřela
hned po porodu, dvě zemřeli v dětském věku důsledkem epidemií. Pouze
jediná dcera se dožila vyššího věku než její matka. Ze všech pěti synů zemřel
předčasně pouze druhorozený syn Karel Josef. Jeho smrt, stejně jako obě
manželky syna Josefa zavinila epidemie neštovic. Dvě ze šesti dcer, které
dospěly, zůstaly kvůli tělesným vadám způsobenými nemocemi
neprovdány. Zdravé dcery byly ihned po dosažení fyzické dospělosti
provdány za urozené manžely většinou z bourbonských rodů. Světskou
vládu po Marii Terezii nastoupil prvorozený syn Josef a po něm mladší bratr
Leopold. Nejmladší syn Maxmilián se stal knězem.
19. srpna 1765 nečekaně zemřel František Štěpán, jehož smrt Marii Terezii
velice zasáhla a nikdy se s ní nevyrovnala. To také dokazuje to, že až do konce
života nosila jen černé šaty, na hlavě vdovský čepec a kolem krku zavěšené
perly, které byly symbolem smutku.

Od doby, kdy v roce 1767 prodělala Marie Terezie pravé černé neštovice, se
její zdraví zhoršovalo. Na podzim roku 1780 se u ní projevily dýchací potíže
doprovázené silným kašlem. 29. listopadu 1780 podlehla nemoci a 3.
prosince téhož roku byla pohřbena v císařské hrobce kapucínů ve Vídni po
boku svého manžela.
Po celém tehdejším Rakousku se konaly bohoslužby a i její celoživotní
úhlavní nepřítel Fridrich II. jí vzdal čest. Zanechala po sobě, až na Slezsko a
získanou část Bavorska, neporušené Rakousko z dob vlády jejího otce a dále
sedm potomků na sedmi evropských trůnech.

Plánované akce na měsíc březen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů, posezení v cukrárně, restauraci, apod.
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Rekreace Šumava
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Setkání s klienty
Měsíční individuální posezení
Plnění osobních cílů klientů, zajištění účasti na svatbě
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
ve Smečně (dle přání klientů), posezení v cukrárně či restauraci

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Návštěva kina ve Slaném
Plnění individuálních plán Upevňování sociálních dovedností v rámci
sociálního učení – individuální nákupy, návštěva cukrárny či
restaurace, využívání veřejně dostupných služeb
Výlet do Prahy
Josefínský jarmark
Velikonoční tvoření na výstavu
Společné grilování s ostatními CH. B.
Výlet do Loun – prohlídka starých Loun
Práce v APP
Příprava na turnaj v ping – pongu
Hraní na harmoniku – nácvik na Lyru
Návštěva kočičí kavárny v Kladně
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Oslava svátku MDŽ
Únorové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet na Kladno

Uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním postižením se 20. února 2019
vypravili na Kladno za sportem, konkrétně na Bowling. Na Bowlingu
zúčastněné osoby přivítala velice příjemná obsluha, poté došlo k zahájení
výše uvedené hry. Ačkoliv soutěžící mezi sebou vzájemně soupeřili, nicméně
všichni si to náramně užívali. Jeden nejmenovaný soutěžící v průběhu hry
vyjadřoval neuvěřitelnou radost, neboť se mu velmi dařilo. U ostatních taktéž
každý hod byl doprovázen úsměvem na tváři. Dle sociální metody „
pozorování“ můžeme opětovně konstatovat, že to byl velice příjemný den!
Z tohoto důvodu v nejbližší možné době určitě naplánujeme výlet s tímto
cílem!
za poskytovanou službu – DOZP

Únorové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Lidová pranostika praví „Únor bílý
pole sílí“, ale nás sněhová nadílka na
počátku února vůbec nepotěšila,
neboť jsme měli naplánované kino,
ale pro sněhovou nadílku jsme raději
nikam nešli. Naše zdraví je nám
přednější a hezkých filmů ještě bude,
až budou chodníky suché. V únoru
mají také dvě naše slečny narozeniny
a slavili jsme 40. narozeniny a 56.
narozeniny, přání slečen byl pohár v cukrárně a oslava v bytě, pohár byl
výborný a doma jsme připravili náležité pohoštění

Po našich oslavách jsme se již pustili opět do
našeho tvoření na kroužku vyšívání, ale i ve všech
našich volných chvílích.

V lednu jsme navštívili Sládečkové muzeum v Kladně na Retro výstavě a
tento měsíc je, zde výstava nazvaná „Velikonoční pohledy“ a tu jsme si
nemohli nechat ujít. Na této výstavě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o
slavení svátků Velikonoc, viděli pohledy z minulého století a prohlédli si
pohledy od malíře Cyrila Boudy kladenského rodáka, po kterém je
pojmenovaná i naše ulice ve Slaném, kde bydlíme, ale ze všech pohledů se
nám nejvíce líbili pohledy od J. Lady. Po prohlídce muzea jsme se vydali na
oběd do nákupního střediska Centrál a, zde jsme si i nakoupili nezbytné
maličkosti pro radost.

No a jak nám únor začal velmi zimně, tak nám končí velmi jarně a my už
myslíme na Velikonoce a jaro už se moc těšíme.
Klientky z CHB1

Plnění plánovaných akcí nám hned na začátku měsíce zmařila chřipková
epidemie. Vzhledem k nemocnosti klientů i personálu jsme některé akce
odložili na později.
Čínská restaurace.
V sobotu 16. 2. 2019 jsme se vypravili na oběd do čínské restaurace na
náměstí. Po mrazivých dnech vysvitlo slunce a příjemně hřálo. Prošli jsme se
po městě, prohlédli zdejší obchody a zakoupili nějaké drobnosti za kapesné.
V poledne jsme se usadili v restauraci. Jídelní lístek s fotografiemi usnadnil
všem výběr. K pití jsme si objednali jasmínový čaj, který obsluha donesla
každému v krásné konvičce s hrníčkem. Vybraná jídla všem chutnala, tak
jsme ještě přidali dezert. Smažené jahody, ananas a banán. Nejvíce všechny
zaujala smažená zmrzlina, kterou zapálila obsluha u stolu. Určitě si zdejší
návštěvu zopakujeme.

Masopustní setkání.
V pátek 22. 2.2019 jsme navštívili kamarády v chráněném bydlení ve Přelíci
které jsme pojali po předešlé domluvě, jako masopustní setkání. Sjeli se zde
klienti ze tří bytů. Nechybělo skvělé občerstvení, na kterém se všichni
podíleli. Pánové ve Přelíci zahráli na harmoniku , zpívalo se , klábosilo a
hodovalo. Po delší době jsme se společně sešli a těšíme se, až bude možnost
grilování na zahradě a přidají se ještě další.
CHB 2 Slaný

Únor jsme měli bohatý na oslavy svátků a narozenin, připravovali jsme
pohoštění, pozvali jsme přátele z CH.B. ze Slaného a vše jsme řádně oslavili a
připili jsme si.
Napadl nám i sníh, v dnešní době vzácná sněhová nadílka, tak jsme měli plné
ruce práce při odklízení sněhu, ale práci jsme spojili s příjemným a stavěli
jsme sněhuláky.
Naší zajímavou akcí byl výlet na Kladno, který jsme spojili s návštěvou lékaře,
dobře jsme se naobědvali a navštívili jsme kavárnu ,, U kočičích tlapek “. Je to
velice zajímavé posezení v kavárně, když vám společnost zpříjemňují
kočičky, které byly opravdu všude, ale velice vychované a čistotné. Dali jsme
si výborný zákusek a kávu.
Již se těšíme na jaro a další výlet.
CH. B. Přelíc

Blahopřejeme Všem
klientům k životnímu jubileu

