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ČERVENEC 2015
Dovolená Obecního úřadu
Prodej dřeva z prořezů
Připomínáme, že ve dnech 10. až 21. srpna
bude Obecní úřad uzavřen pro dovolenou.
Srpen bez VOK
S ohledem na dovolené a pobyt občanů mimo obec ani
letos nebude v měsíci srpnu přistaven kontejner na
„velký“ odpad.

Slunce pálí, jako by za to bylo placené, padají teplotní
rekordy, ale nenechte se mýlit – ona se zima zeptá… A
vy ji budete moci odpovědět: „Na mne si nepřijdeš, já
jsem se zásobil dřevem z prořezů obecních dřevin!“ A
jak?
Stačí po 27. 7. zajít na OÚ a domluvit si odprodej
tohoto dřeva v ceně 500 Kč / m3. Dopravu si každý
musí ovšem zajistit vlastními prostředky.

Posílení pořádkové komise
Pořádková komise pod vedením P. Thona byla
posílena o pana Milana Zeleného.
Kino
3. Svinařovský sportovní turnaj
… se naopak bude konat, připomínáme, že to bude 1.
8. 2015 dle propozic z červnového Zpravodaje –
startovní pole zaplněno, zájem účastníků velký, přijďte i
jako diváci podpořit ty své hochy a užít zábavu pod
širým nebem s jistě nevšedními sportovními výkony!
Napomenutí a připomenutí!
Přestože jsme na to již nejednou upozorňovali, je to
bohužel opakovaně porušováno – plocha na
dětském hřišti není svým provedením stavěná pro
jízdu na kolech, koloběžkách ani jiných
pojíždědlech. Náklady na její vybudování byly
statisícové a je jen na nás všech, jak dlouho nám
všem, myšleno ovšem především našim dětem,
bude sloužit. Prosíme znovu – poučte své děti,
apelujte na ně, dohlédněte na dodržování tohoto
pravidla a zákazu. Děti mnohdy ani nevnímají, že
překračují určitá pravidla, většinou by jistě stačilo
upozornění na místě.
Hřiště a dění kolem něho do třetice…
Na začátku byla jednoduchá, logická úvaha se snahou
pomoci prostoru, kde se koná řada akcí a pohybuje se
spousta lidí a lidiček vlastně v průběhu většiny roku.
Jde o hřiště a o to, že při řadě akcí nestačila kapacita
instalovaných odpadkových košů. A proto byla OÚ
pořízena popelnice i se svozovou známkou. Výsledek –
popelnice fuč, peníze za svozy fuč, jen ten nepořádek
nám zůstal! Inu – někdo ušetřil na úkor nás všech (styď
se, člověče!).
Redakční rada: Jana Husnajová, redaktor: Jaroslav Hora

Už máte lístky do bijáku? Ne? Tak je neshánějte, ve
Svinařově bude letní kino zdarma a bez lupenů, jak
jsme již psali, 15. srpna po 21. hodině, nebo po setmění
(dle toho, co přijde dříve… :o)), a nač se můžeme těšit?
No přece na film: Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka.
Rozloučení s prázdninami
Více než polovina prázdnin je ještě (a je to dobře) před
námi, ale aby se i na jejich závěr bylo nač těšit, je tu
další tradiční záležitost. Znalí věci již tuší, ti ostatní se
podrobnosti dozví v příštím Zpravodaji nebo na
plakátech. Těšit se ale myslím můžeme všichni už teď!
A po nějaké době opět trocha historie

Požáry a první požární řády v 17 a 18. století
Jak známo, „v dřívějších dobách“ byly požáry v zastavěné části mezi domy velký problém a mnohdy mu
padly za oběť celé vesnice i města. Tento problém se
nevyhnul ani Smečnu a okolí. Například samotné město
Smečno zcela vyhořelo v roce 1630, v roce 1639 jej
vypálili Švédové, další požár přišel v roce 1676. Zde
jsou vyjmenovány 3 největší požáry, ovšem dokumenty
uvádějí, že docházelo k mnoha dalším – menším a to i
v okolních vesnicích (tedy včetně Svinařova).
Lidé, kteří přišli díky požáru o vše, byli odkázání na
almužnu. Žebrán byl pro ně po okolních vesnicích
chléb, oděv, osivo, pořádaly se sbírky v kostelích pro
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pohořelé, vrchnost dávala svým poddaným na stavbu
dříví a cihly. Nelze se proto divit, že tresty pro úmyslné
žháře byly pro odstrašení druhých kruté. Dotyčný byl
jako palič popraven a když ho chytili na místě, okamžitě
letěl do ohně.
Pro hlášení požárů a dozor zavedlo Smečno zejména
pro sebe, ale i pro okolí včetně Svinařova hlásnou
službu na nejvyšší, 47,5 m vysoké zámecké věži. Po
jejím ochozu chodíval hlásný a pozoroval, zda se v
Muncifaji (Smečně) nebo v okolí nevyvalí z některého
domu hustý kouř, věstící požár, nebo za noci zlověstná
zář neprozradí zhoubný oheň. V případě zjištění požáru
dal hlásný troubením znamení na poplach a ihned nato
začaly bít zvony děkanského kostela na poplach. Hlásný mimo jiné i varoval např. před blížícím se vojskem.
Tento hlásný měl obydlí přímo na zámecké věži, kde
měl kuchyň s krbem a dvě světničky. Z kuchyně dveřmi
vycházel na ochoz a odtud viděl na všechny strany.
Jako prevenci vydal dne 21. prosince 1712 hrabě Jiří
Adam II. z Martinic hospodářské nařízení, podle které
měly být „na každém vrchnostenském dvoře 4 žebříky,
stále připravené pro případ ohně, z kterých 2 žebříky na
stodole a 2 na dvoře měly býti a kromě toho veliký sud
vodou neustále naplněný. Všecky panské dvorky musily
býti opatřeny lucernami na svícení lojem. Též poddaní
na panství musili si obstarati podobné lucerny. Dále
bylo nařízeno prohlédnout i všecky vesnice na panství
a prozkoumati všecka stavení, v jakém stavu mají poddaní střechy a zvláště komíny. Blízko u stavení nesměly se trpěti malé chlívky a kolny dřevěné, neboť bývaly
a jsou stálým nebezpečím ohně pro obydlí“.
(pokračování příště)
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