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REKONSTRUKCE ul. ZA VILLOU a V KOLONII 
 
Od vedení realizační firmy Aquarius s.r.o., nám bylo 
sděleno, že začátkem měsíce února by měly být 
započaty stavební práce na rekonstrukci ul. Za Villou a 
V Kolonii. Jak bylo řečeno na informativní schůzce, 
začínat se bude výstavbou chodníků…Tedy stále bude 
možná chůze a jízda po stávající silnici. 
Prosíme Vás tímto v době prací o schovívavost a 
případné „vyjití vstříc“ pracovníkům firmy. 
 

   
 Děkujeme ☺ 

  
 
 

 
 
RYBNÍK NA NÁVSI 
 
Všichni už to víme, 

ale i tak…O 

silvestrovské noci byl 

„neznámou“ osobou 

vypuštěn rybník 

(nádrž) na návsi. Věc byla nahlášena na Policii ČR. 

A protože už se stalo, bylo na prvním OZ tohoto roku 

dne 15. 1. 2020 odhlasováno, že se nechá nádrž 

vyčistit. Čištění bylo započato minulý týden, bahno, 

(nános) ze dna nádrže je prozatím odvážen na louku za 

rybník „Lébrák“, kde se nechá do vyschnutí, dále bude 

odvezen dle potřeby. 

 

Když už jsme „museli“ takovouto situaci řešit, položili 

jsme lidem na obecní FB stránce otázku, o které se 

mluví již nějaký čas zpět. Co vlastně s nádrží dále 

dělat? Zasypat nebo obnovit…? 

Většina lidí byla pro obnovu…Nikdo nejsme proti, 

ovšem s obnovou si taky musíme položit otázku, kde 

vzít pro obnovu tolik potřebnou vodu…Přívody jsou 

vyschlé a počasí nám již několik let nepřeje, studny 

ztrácí hladinu, potoky a rybníky vysychají a navíc 

v zimě, krom toho, že to ani zima není, není sníh… 

 

V tuto chvíli bude nádrž vyčištěna a ponechána 

otevřená. Snad se počasí umoudří a začne pršet, sněžit 

a voda se prostě nějakým způsobem vrátí… 

 

Pokud by však někdo z vás měl jakýkoliv jiný nápad, jak 

vodu zajistit, bránit se mu nebudeme… 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Pro někoho možná tzv.: „malá domů“, ale chtěla bych, 

chtěli bychom, na tomto místě poděkovat panu 

Husnajovi st., jeho pomoc v obci a v neposlední řadě 

právě na čištění nádrže, je dech beroucí. Člověk v jeho 

věku s takovou sílou, životní euforií a odhodláním, je 

k neuvěření.  

Proto mu jménem svým a věřím, že i celého OZ, 

děkujeme ☺ 

POJEĎTE S NÁMI DO ZOO – info 

V rámci akce “Pojeďte s námi do ZOO” navštívíme v 

letošním roce (červen 2020) ZOO a SAFARI Park Dvůr 

Králové. 

Prohlédneme si ZOO, včetně samotného safari, které 

projedeme Afrikatruckem, ten kromě samotného safari, 

kde se volně pohybují jednotlivá zvířata, projíždí i 

africkou částí safari Josefa Vágnera a safari LVÍM. 

O možnosti přihlášení se 

včas dozvíte… 

Tak se budeme těšit.. ☺ 

 

LIKVIDACE OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ 

Od 1. 1. 2020 vešla v platnost novela vyhlášky, která 

pro obec určuje zajištění odděléného soustřeďování 

jedlých olejů a tuků, tedy např. olej použitý ze smažení 

v domácnosti.  
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Tedy…Nově je možné donést na 

dvůr OÚ, do speciálně označené 

poplenice, rostlinné oleje a tuky 

použité v domácnostech. 

Použité oleje musí být do 

popelnice vhozeny v uzavřených 

PET lahvích. 

Lahve s olejem můžete donést 

vždy v pondělí a středu v čase 

08:00 -16:00 hod, nebo každou 

první sobotu v měsíci, v době 

svozu VOK. 

Za upozornění děkujeme paní Adamové. 

LAMPIONKY 

S novým rokem jsme pro vás a hlavně vaše děti, 

připravili novou kulturní možnost.. 

Pokud s dětmi rádi chodíte do divadla a 

třeba zrovna do toho loutkového, 

nabízíme vám a vašim dětem, možnost 

volných vstupenek (tzv. LAMPIONEK) do 

kladenského divadla LAMPION.  

Jak na to? 

- vyberete si konkrétní představení 

- telefonicky si zarezervujte místa v pokladně 

divadla 

- vyzvednete si “LAMPIONKU” na našem OÚ u 

paní Furstové 

- užijete si divadelní představení 

Počet volných mist je omezen, tedy buď je můžete 

použít vždy pro jednoho dospěláka a jedno dítě, nebo 

můžete volnou vstupenku nechat pro děti a sami si ji 

zaplatit. 

Tedy neváhejte a využijte se svými dětmi tuto možnost, 

LAMPIONKY jsou již na OÚ k dispozici. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto děkujeme panu J. Krausovi st., za spolupráci 

(roznos Zpravodaje, faktur, obsluha přečerpávacích 

stanic) a přejeme mu do dalších let mnoho úspěchů a 

hlavně zdraví. 

FACEBOOK 

Přátelé a kromě našeho zpravodaje je stale možnost 

dozvědět se spousty obecních info i na našich FB 

stránkách.. 

Svinařov u Kladna – oficiální profil. 

K dnešnímu dni mají FB stránky již 332 

sledujících..Děkujeme ☺ 

 

VESELÉ VÁNOCE a 
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 
2020… 
 
         vaše OZ 
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