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SRPEN 2015
VOK

Letní kino Svinařov

V září bude opět přistaven kontejner na komunální
odpad, v sobotu pátého v 8,00 do naplnění.

Další ze srpnových akcí bylo v sobotu 15. 8. 2015 promítání Kina na Kolečkách. I když to ze začátku vypadalo
na deštivý den, počasí se nakonec umoudřilo a mohli
jsme zažít historicky první letní kino ve Svinařově. Účast
byla nad očekávání veliká, cca 150 lidí potěšilo nejen
nás, ale příjemně překvapilo i samotné promítající. Film
Okresní přebor - „Poslední zápas Pepika Hnátka“ už jistě
mnozí z nás viděli, ale podle reakcí publika to vůbec nevadilo a všichni si to náramně užili. Tímto bychom chtěli
poděkovat nejen samotnému Kinu na Kolečkách, ale
také Vám jako divákům a v neposlední řadě i panu
Chládkovi, který nám poskytl elektřinu, bez které bychom se i v extrémně slunečném počasí stejně neobešli.
A pokud budete mít během roku nápad na film, který
byste chtěli vidět, neváhejte a napište, Kino na Kolečkách přijede jistě i příští rok…

Hřbitov
Sucho, které nás postihlo v průběhu srpna, nebylo sice
zničující, nicméně velmi, velmi nepříjemné a pro
vegetaci všeobecně do značné míry ohrožující. Však
také majitelé studní pozorovali valný úbytek spodní
vody. Že se mezi námi najdou tací, kteří nedbají platných
zákonů, zakazujících zalévání soukromých pozemků
z obecních (státních) vodních zdrojů, jako jsou potoky,
rybníky apod., a vesele čerpají vodu na vlastní záhony,
jsme si bohužel už trochu zvykli. Za normálních okolností
je to vcelku přehlédnutelné, při dlouhodobém suchu
přinejmenším nevhodné a sobecké. Co si ale máme
myslet o někom, kdo násilím překoná uzávěru hřbitova
(!) a napojí se na tamní vodu, aby si mohl zavlažit
kedlubny …?

3. Svinařovský sportovní turnaj
V sobotu 1. 8. 2015 proběhl na "dětském" hřišti už 3. ročník sportovního turnaje. I letos se sešlo spousty zájemců
a skvělé týmy, které se dopoledne utkaly ve fotbale a odpoledne potom v nohejbale. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a také všem, kteří nám vydařený den pomohli uspořádat.
A tady jsou výsledky:
Fotbal
1. místo BÍLÝ BALET - V. Bažo, J. Drbota, M. Kratina,
D. Pokorný
2. místo SVINAŘOVÁCI - O. Vožeh, J. Husnaj, P. Bažo,
R. Záhrobský
3. místo HVĚZDY Z HVĚZDY - E.Polák, V. Vurbs,
J. Machů
Nohejbal
1. místo OBHÁJCI - M. Svoboda, T. Lébr, M. Molavec
2. místo MLADÍ FOTŘI - K. Krymlák, Vl.Kalous, J. Burle
3. místo KRÁTKEJ LUBOŠ - "Tým Libušín"

Rozloučení s prázdninami aneb CIRKUS BUDE!
Stejně jako vloni se i letos rozloučíme s prázdninami, a
to pořádně zvesela. Dne 29. 8. 2015 je od 15:00 hod
připraven program pro děti, sraz u Hasičárny, kde na Vás
bude čekat Klaun ze všech nejklaunovatější ! Kromě
soutěží je pro děti připraveno i hledání Svinařovského
talentu, takže děti, pokud umíte zpívat, tančit, malovat
nebo cokoliv jiného, čím se chcete pochlubit, neváhejte
se včas přihlásit, přihlášení je možné do 27. 8. 2015
(čtvrtek) na OÚ u pí Fürstové. Dětské odpoledne bude
zakončeno od 18:00 do 19:00 hod dětskou diskotékou a
hlavně slavnostním vyhlášením vítězů. Od 19:00 hod,
pak bude čas věnován hlavně dospělým, k tanci a poslechu zahraje kapela IKAROS, samozřejmě občerstvení
zajištěno. Proto přijďte s námi slavnostně zakončit letošní prázdninové dny a hezky se přitom pobavit. A nakonec všeho, možná přijde i kouzelník…. Ba ne, ale tombola pro děti, v rámci soutěžního odpoledne, bude jistě
kouzelná.

Nejoddanější hráč J. Šerhant ml.
Nejlepší hráč L. Sedlák
Doufáme, že i příští 4. ročník bude nejméně takto
úspěšný a sejdeme se opět v plném počtu…
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jsou studny, mají státi sudy stále naplněné vodou. Každý
Pod hlavičkou komise pro děti a mládež jsou pořádány
řemeslnický cech si musí opatřiti a pod dohledem svých
akce:
starších bude napříště míti dvě dřevěné ruční stříkačky
a 6 nádob na vodu. Každý cechovní mistr musí spolu se
Zábavné odpoledne pro děti
svými tovaryši a učedníky osobně jíti k hašení požáru.
Každý osedlý pak musí k ohni poslati aspoň čeledína.
13. 9. od 14 hodin v knihovně (malování, křížovky a
Vrchnostenský úřad musí přísně nařídíti všem blízkým
kvízy)
vesnicím, aby v případě požáru přišli vesničané hasiti
požár do města Muncifaje (Smečna). V opačném příVyhlášení soutěže
padě jsou povinni Muncifajští pomáhati při ohni okolním
vesnicím. Kdo první se svým přípřežím přiveze vodu k
„Krásy podzimu“ – díla odevzdat na OÚ do konce října.
ohni, má dostati z obecní pokladny 2 zlaté, kdo první
Vyhodnocení spolu s jarní paletou 14. 11. Od 14 hodin.
vodu přinese1 zlatý, kdož si budou při hašení ohně horlivě a odvážně počínati, mají býti dle zásluhy odměněni.
Fotbal
Kdož by při hašení odepřel pomoc, nebo se dopustil krádeže, nebo jiného zločinu musí báti uvězněn a příkladně
První zápas nové sezony 2015/2016 AKF Svinařov začal
na výstrahu jiným potrestán. Vrchnostenský úřad spolu
22. 8. 2015, kdy naši fotbalisté od 17:00 hod přivítali na
s primátorem města Muncifaje, dvěma radními i kominísvém hřišti fotbalisty SK Buštěhrad. Zápas skončil pro
kem, nechť ihned v celém městě prohlédne komíny, a
AFK výhrou 2:1.
kde naleznou komín závadný, dají jej okamžitě opraviti
Do nové sezony přejeme našim fotbalistům mnoho vyna útraty majitele domu“. Tento řád při hašení požárů byl
hraných zápasů a snad se s nimi setkáme i mimo hřiště,
zachováván v městě Muncifaji, ale i na celém panství
např. v rámci pořádání nových obecních akcí.
smečenském i slánském pod dohledem vrchnosti až do
zrušení roboty v roce 1848.

Požáry a první požární řády v 17 a 18.století
(pokračování z předešlého čísla)
9. září 1750 vydal Smečenský hrabě František Michael
z Martinic první řád při hašení ohně, který byl přečten
shromážděné radě města Muncifaje (Smečna) i všem
starším řemeslnických cechů. Tento řád platil i pro okolní
obce, tedy i pro Svinařov jak vyplívá z obsahu a nařizovalo se v něm: „Jakmile zazní z věže zámecké, nebo z
radnice poplašné znamení, musí si ihned primátor se
šesti radními pospíšiti k požáru a říditi pak jeho hašení.
Purkmistr s ostatními radními má pečovati o to, aby v
kašně na náměstí byl dostatek vody, i aby byla co možná
nejrychleji k ohni dovežena. Bude-li se oheň ještě rozšiřovati na jiné domy, nechť purkmistr pošle k ohni některého radního, který by řídil hašení požáru. Na radnici
musí být pohotovo určité množství žebříků a háků, ručních a jiných stříkaček a pak nejméně 24 konví. Toto
nářadí bude vésti v patrnosti vždycky nejmladší člen z
radních. Na náměstí i porůznu po městě, kde nablízku
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