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Druhý měsíc se naše země nachází v nouzovém stavu, který sebou nese řadu omezení, jenž mají vést 

k zamezení šíření koronaviru. Z dostupných informací se zdá, že se daří virus držet pod kontrolou. Proto 

dochází k pozvolnému uvolňování omezení a zákazů. Postupně se náš život vrátí do normálu. Bude to však 

ještě nějaký čas trvat. Buďme trpěliví i když tato nešťastná situace trvá již dlouho, a jsme z ní smutní, mrzutí, 

rodiče školních dětí vyčerpáni a snadno propadáme trudomyslnosti. Najděme si na ni každý svůj lék. Ráda 

bych připomněla všem, kteří potřebují pomoc s nákupem potravin a základních potřeb, nebo s vyzvednutím 

léků, aby nás neváhali kontaktovat.  

Přeji Vám hlavně zdraví, trpělivost a pozitivní náladu. 

 

Sběrný dvůr – stále dokola 

Jíž v minulém čísle jsem žádala občany, aby k třídění odpadu přistupovali s větší odpovědností. Sběrný dvůr 

je vybaven přehlednými popisky, kam jaký odpad patří. Například, že do skla nepatří porcelán, že sklo a 

plast je vhodné přinejmenším vypláchnout a v žádném případě nevyhazovat zbytky potravin. Dva týdny 

po sběru elektroopadu přibude starý počítač. Elektroodpad do sběrného dvora nepatří. Někdo hodil staré 

plesnivé zvířecí kosti do odpadu s plechem !? Věřím, že se tak neděje plošně, avšak bohužel se najdou jedinci, 

kteří svým nezodpovědným chováním znepříjemňují pohyb ve sběrném dvoře ostatním odpovědným 

občanům, kteří jsou nuceni čichat pachy zbytků potravin 

 

Volný pohyb psů na obecním prostranství 

Ráda bych požádala majitele psů, aby zamezili jejich volnému pohybu po obci. Nejen, že se v nepřítomnosti 

svého majitele podílejí na znečišťování obecního prostranství, ale stávají se nebezpečnými pro občany, 

případně jejich psi, kteří řádně jdou na vodítku se svým majitelem.  

 

Zákaz napouštění bazénů z obecního vodovodu 

Vzhledem k nadcházejícímu teplému počasí a obecnému resp. celorepublikovému nedostatku vody 

upozorňuji na stále platící zákaz napouštění bazénů z obecního vodovodu. 

 

Uzavírka silnice II/115   od 13.5. – 31.7.2020 (pozor změna termínu) 

V uvedeném termínu bude probíhat rekonstrukce silnice II/115 z Řevnice až po železniční přejezd na naší 

obci. Rezidenti od hlavní silnice budou mít, vždy ale po dohodě se stavbyvedoucím, možnost do uzavírky 

vjet). Pokud to ale technologické postupy neumožní (postřik asfalt.směsí, pokládka živičných vrstev,...), 

vjezd jim stavbyvedoucí nepovolí. Jediný výjezd z obce bude kolem dvora směr Nové Dvory. 
 

Obj.trasa do 3,5t a BUS – po sil.č. III/11549 do Lážovic na sil.č. III/11412 a III/11538 přes Nové Dvory, 

Všeradice a odtud po sil.č III/11526 přes Nesvačily na sil.č. III/11526A a III/11524 do Skuhrova. Tato trasa 

je obousměrná. 

Obj.trasa nad 3,5t - po sil.č. III/11549 přes Lážovice na sil.č. III/11414 a III/11413 přes Bykoš na silnici.č. 

III/11531 a III/11524 a po ní přes Liteň do Skuhrova. Tato trasa je obousměrná. 



Odečty vodoměrů 

V sobotu dne 25. dubna od 10:00 hod provede pan Tomáš Kučera obecní pracovník odečty vodoměrů a 

zkontroluje technický stav vodoměrů. Prosím o Vaší součinnosti při provádění odečtů. 

 

Prodej permanentek na více účelové hřiště 

Již je zahájen prodej vstupenek a permanentek a na víceúčelové hřiště. Cena roční permanentky pro občany 

Vižiny stojí 500,-Kč. V případě zájmu kontaktujte pana Kamila Hrzala na tel: 603 469 119  

 

Veřejné zasedání v úterý 28.4.2020 

V úterý 28.4.2020 se od 17:00 hod uskuteční veřejné zasedání. To proběhne za přísných bezpečnostních 

opatření dle nařízení ministerstva zdravotnictví vydaných proti šíření nákazy COVID 19 v prostorách před 

budovou obecního úřadu. 

 

Výměna zimních pneumatik na letní 

Čeká vás přezutí zimních kol na letní a teď řešíte, co se sjetými pneumatikami? Můžete se vyhnout sběrným 

dvorům, platili byste zbytečně. Starých pneumatik se můžete zbavit bezplatně. Pneumatiky lze bezplatně 

odevzdat v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde jste 

předtím danou pneumatiku koupili. Za likvidaci pneumatiky už jste totiž zaplatili při jejím nákupu. Více 

informací na    http://www.enviweb.cz/115994            zdroj: Ing. Milena Karešová 

 

„Zajícov 2020“ – Výzva Domečku Hořovice 

S velikou radostí Vám oznamuji, že naše obec zvítězila ve výzvě Domečku Hořovice „ Zajícov 2020 aneb, 

zajíců není nikdy dost „. Celkový počet Zajíců činí 181. Výzvy se zúčastnilo 80 obcí o to cennější je naše 

vítězství. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří tvořili nádherné a nápadité exempláře. A hlavně 

Janě Fialové, která byla koordinátorkou projektu v naší obci a aktivně se podílela na „ zazajícování“ Vižiny. 

Nejhezčí Vižinský Zajíc bude zvolen na první akci, která se uskuteční po uvolnění vládních opatření 

související se šíření nákazou COVID 19 a budeme se moci potkat ve větším počtu. Již nyní můžete kolekci 

našich zajíců shlédnout na nástěnce před obecním úřadem. 

 

Naše noviny 

Naše obec se stane přispívatelem do poberounských novin“ Naše noviny“. Naše noviny budou k dostání 

v obchodě. 

 

Knihovna 

Od pondělka 27.4.2020 bude opět v úředních hodinách otevřena obecní knihovna. 

 

Zuzana Hůlová   

http://www.pneumatiky.cz/
http://www.enviweb.cz/115994

