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Poděkování všem, kteří pomáhají 

V posledních dnech prožíváme těžké období. Stav, který snad zažili jen naši předkové ve válečném období. 

Strach z nové nemoci, izolace, o práci a ze všech následků, které tato situace přinese. Nejhůře toto dění vnímají 

senioři a děti, kteří mohou být z některých informací z médií doslova vyděšeni. Proto bych vás všechny 

prosila, abychom nepropadali panice. Situace je zlá, ale nikoli bezradná. Chraňme sebe a ostatní. 

Nevystavujme se zbytečnému riziku a mysleme pozitivně. Vše jednou skončí a dělejme vše proto, aby to bylo 

co nejdřív. Máme všichni štěstí, že žijeme v naší krásné malé obci, jelikož zvládat karanténu ve městě je 

mnohem psychicky náročnější.  

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám nabízejí pomoc pro seniory a všem šikovným ženám, které šily roušky 

a podělily se s ostatními.  Stále jsou v obchodě roušky k dispozici. Ráda bych připomněla všem, kteří 

v souvislosti se šířením koronaviru potřebují pomoc s nákupem potravin a základních potřeb, nebo 

s vyzvednutím léků, aby nás neváhali kontaktovat.  

Přeji Vám všem pevné zdraví, silné nervy a pozitivní mysl. 

 

Poděkování panu Jaroslavu Černému st. 

K poslednímu únoru ukončil dlouholetou spolupráci s naším obecním úřadem pan Jaroslav Černý st. Rádi 

bychom touto cestou panu Černému poděkovali za jeho obětavou práci a popřáli hodně štěstí a zdraví. 

 

Sběrný dvůr 

Do sběrného dvora jsme přidali další dva stojany na pytle a na plast. Připomínáme občanům možnost 

vyzvednout si žlutý pytel v kanceláři obecního úřadu. Pytle prosím noste do sběrného dvora již uzavřené 

provázkem nebo lepenkou. Prosím využijte kapacitu pytle co nejefektivněji. Svoz platíme podle počtu pytlů. 

Do pytlů na plast prosím nedávejte věci, které nejsou plastové. I v kontejneru se sklem jsou neskleněné 

předměty. Dále žádáme občany, aby plast i sklenice vyplachovali od zbytků potravin. Vyhneme se tím 

nepříjemného zápachu, množení různých bakterií a potrhávání pytlů od psů a koček. Prosím nenoste do 

sběrného dvora elektroodpad. Ten bude odvezen spolu se sběrem železa 28.3.2020. 

 

Výzva našim pejskařům 

Travnatá plocha kolem cest v naší obci připomíná psí veřejné záchodky. Z vycházky si lehce domů přinesete 

nechtěný suvenýr. Apeluji na všechny pejskaře, kteří venčí své psy na obecním prostranství, aby po svém 

mazlíčkovi uklízeli. Nejen, že tuto povinnost stanoví zákon, ale hrozí značné zdravotní riziko (exkrementy 

mohou obsahovat vajíčka škrkavky, salmonelu). Rovněž zvířený prach psích výkalů například při sečení trávy, 

může být rizikovým faktorem pro lidi ale i psy. Děkuji  

 

 



Zrušení všech kulturních a sportovních akcí 

Jen pro připomenutí uvádím, že všechny kulturní a sportovní akce budou do odvolání zrušeny. Rádi bychom 

po ukončení nouzového stavu udělali Dětský karneval, který se měl uskutečnit 28.3.2020. Budeme Vás včas 

informovat. Obecní knihovna je až do odvolání pro veřejnost uzavřená, paní knihovnice provádí inventuru 

knižního fondu. 

 

Odvoz větví na čarodějnice 

Jak jsme Vás již informovali, větve na čarodějnice můžete odvážet již od 14.3.2020. Prosíme vozte jen větvě 

a stromy. Ne pařezy. Na staré lakované skříně, lakované předměty, lamino apod. bude přistavěn 4.4.2020 

velkoobjemový kontejner.  

 

Železná sobota 28.3.2020 

Sběr železa se uskuteční v plánovaném termínu. Železo, elektroodpad a autobaterie umístěte před svá vrata 

nejpozději do 8:00 hod. 

 

Velkoobjemový kontejner 4.4.2020 

Uskuteční se i odvoz odpadu velkoobjemovým kontejnerem, který bude k obecnímu úřadu přistaven v 9:00 

hod. Postup svozu ke kontejneru upřesníme po 1.4.2020. 

 

Odběr informací od obecního úřadu e-mailem 

Pro rychlejší a efektivnější informovanost nabízíme občanům, kteří ještě odběr nevyužívají možnost 

elektronického zasílání našich informací. Pokud budete mít zájem, napište nám na naši e-mailovou  adresu 

obec.vizina@c-box.cz.  

 

Připravujeme 

V současné době jsme dost omezeni v realizacích našich projektů, většina zásadních akcí (dokončení dětského 

hřiště, oprava malé vodní nádrže…) bude pokračovat po ukončení stavu nouze. Zadali jsme aspoň vyhotovení 

projektu opravy. Začíná se pracovat na Strategickém plánu naší obce, o jehož průběhu budete informováni a 

budete ev. žádáni o připomínky a nápady. Tento čas nyní budeme věnovat archivaci a skartaci, úklidu a 

vytvoření požární poplachové směrnice obecního úřadu. 

 

Bc. Zuzana Hůlová 

starostka obce 
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