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Plán rozvoje obce  

Děkuji všem občanům, kteří věnovali svůj čas k vyplnění dotazníků k Plánu rozvoje. Dotazníky jsou již 

vyhodnoceny a zapracovány do finální verze. Ta bude schválena na veřejném zasedání dne 13. 7. 2020. Finální 

verze bude k nahlédnutí na webových stránkách. V tištěné podobě je k dispozici na obecním úřadě. K dotazu, 

který byl uveden na jednom z dotazníků „Proč při karanténě někteří senioři obdrželi do schránky roušky“ 

uvádím, že od počátku nouzového stavu nabízel Obecní úřad pomoc občanům-seniorům. Někteří občané tuto 

nabídku využili, někteří ne. Roušky byly do schránky doručovány na požádání, a to jak samotných seniorů, 

tak jejich příbuzných či známých. 

 

SOS tlačítko pro samostatně žijící seniory 

Zastupitelstvo obce zvažuje pořízení SOS tlačítek pro samostatně žijící seniory nebo pro seniory, kteří přes 

den zůstávají doma sami, když další členi domácnosti odjedou do zaměstnání. Ráda bych touto cestou 

požádala občany o sdělení, zda by měli o toto zařízení zájem. (tel: 725 031 362, nebo na e-mail 

starostka@obecvizina.cz). Tlačítko má senior neustále u sebe (náramek nebo na krku). V případě potřeby 

zmáčkne tlačítko a tím kontaktuje až 5 osob, které mohou neprodleně nouzový stav seniora řešit. Včasné 

přivolání pomoci zachrání život nebo zkrátí následnou péči a návrat do běžného života na minimum. Dokáží 

si sami zavolat pomoc a nezůstanou ležet hodiny bez pomoci. 

 

Výměna vodoměrů  

Na veřejném zasedání dne 2. června 2020 schválilo zastupitelstvo obce nákup nových tzv. chytrých vodoměrů. 

Pan Randák přednesl prezentaci o výběru vhodné technologie měření a odečítání spotřeby vody a výběru 

konkrétního typu vodoměru. Občané byli informováni o problémech se stávajícími vodoměry – poruchovost, 

nespolehlivost, nepřesnost měření, problémy s kalibrací a s reklamacemi měření od občanů. Dále byli 

informováni o dotování vody obcí, vzhledem k velkému rozdílu mezi načerpanou vodou a fakturovanou 

vodou. Od roku 2013 do roku 2019 se jedná o 8 691m3. (Celkové náklady na provoz vodárny v uvedených 

letech činily pro obec 861 537,-Kč) Rozdíl je způsoben jednak poruchami vodárny při proplachu filtrů, dále 

vodou spotřebovanou na proplachování hydrantů, poruchami hydrantů a problémy s vodoměry. Výhodou 

nových vodoměrů pro občany bude i fakt, že odečet spotřeby vody se bude provádět dálkově, takže Vás již 

nebudeme 2x ročně žádat o spolupráci při odečtech vodoměrů.  

S výměnou vodoměrů začneme každým dnem. Prosím všechny občany o součinnost při jejich výměně. 

Budeme se s Vámi předem domlouvat o termínu výměny. Primárně budou vyměněny vodoměry u občanů, 

kteří reklamovali funkčnost stávajících. 

 

Prázdninový provoz obecního úřadu a knihovny 

V období od 06. 7. 2020 do 28. 08. 2020 budou upraveny úřední hodiny na obecním úřadě a v knihovně. 

Pro veřejnost bude otevřeno vždy v pondělí od 16.00 do 18.00hod. V případě nutnosti volejte nebo pište na 

obecní e-mail. 
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Novinky 

Dne 22. 6. 2020 uzavřel obecní úřad Dohodu o provedení práce s panem Karlem Černým.  

Byla podána žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017–2020         

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Žádáme       

o 80% nákladů spojených s rekonstrukcí vodárny. V rámci této rekonstrukce bylo pořízeno záložní čerpadlo 

včetně elektroinstalace, do vodojemu byl nainstalován plovákový spínač pro vyslání SMS zprávy „nízká 

hladina vody“. Dále byla provedena kalibrace pH metru a výměna a servis ventilů v řídících modulech filtrů. 

Byly upraveny vstupy a výstupy vody tak, aby úpravna měla co nejplynulejší chod. Celkové náklady činily 

158 525,-Kč, žádáme o dotaci ve výši 126 820,-Kč. 

Připravena je projektová dokumentace k dotační výzvě na rekonstrukci malé vodní nádrže. Nyní čekáme          

na vyhlášení výzvy dotace z Ministerstva zemědělství. 

Zcela dokončeno je dětské hřiště, které bylo slavnostně otevřeno v neděli dne 28. 6. 2020. Celkové náklady 

na rekonstrukci druhé etapy rekonstrukce byly 191 649,-Kč (rozpočet činil 202 000,-Kč) 

Cesta k hájovně se bude opravovat v termínu kolem 15. srpna 2020. Opravu provede firma Strabag, která nyní 

rekonstruuje hlavní silnici. Plánovaná náklady na rekonstrukci jsou 242 756,-Kč (rozpočet 542 000,-Kč). 

Jedná se o nejnižší nabídku. Všechny ostatní cenové nabídky byly nad naše finanční možnosti (650 000,-Kč 

– 2,5 mil).  Zároveň bude opravena cesta ke sběrnému místu. 

Dále pokračují opravy hydrantů. Zbývají opravit ještě dva. Jeden u pomníku a druhý „Na kopečku“ u Černých. 

Zde bude oprava technicky složitější. Naštěstí jimi voda neuniká.  

Na základě častých stížností občanů na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu byl objednán servis a seřízení 

jednotlivých vysílačů. 

Hlavní silnice se bude asfaltovat v termínu od 14. - 20. 7. 2020. Ve dnech 8. - 9. 7. 2020 se budou na vozovku 

pokládat podkladové vrstvy. V uvedených dnech nebude možné po vozovce jezdit. Někteří řidiči bohužel 

nerespektují zákaz vjezdu. Objízdná trasa kolem zastávky směr Nové Dvory by dle dosavadních informací 

měla být i v těchto dnech průjezdná. V případě změny budou občané operativně informováni. 

Podle informace společnosti Arriva nebudou v období od 7.7.2020 do 20.7.2020 obsluhovány zastávky 

autobusu Osov, Osovec, Vižina, Podbrdy – rozcestí, Všeradice – železniční stanice, Podbrdy a Drahlovice. 

 

Na 1. srpna 2020 připravujeme na hřišti fotbalového klubu letní kino. Bude se promítat film „Ženská na 

vrcholu“ 
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