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Výměna vodoměrů  

Během léta jsme vyměnili stávající vodoměry za nové. Ještě chybí vyměnit 5 kusů a výměna bude zcela 

dokončena. Děkuji všem občanům, za jejich součinnost při výměně.  

 

Změna četnosti svozu komunálního odpadu na rok 2021 

Žádáme zájemce o změnu četnosti svozu odpadu na rok 2021 o její nahlášení do konce října 2020.  

Požadavek na změnu při platbě poplatku v lednu 2021 nebude akceptován. 

 

SOS tlačítko pro samostatně žijící seniory 

O tlačítka projevili zájem celkem 3 senioři. Z tohoto důvodu již další kroky k nákupu budeme řešit přímo 

s nimi. Pokud by se ještě někdo rozmyslel a projevil zájem, může se stále obrátit na obecní úřad.  

 

Velkoobjemový kontejner 

Kontejner bude přistaven u OÚ v úterý 13. října v 8 hodin. Prosíme občany, aby oddělili nádoby od barev a 

chemikálií od ostatního odpadu. Do sběru nepatří pneumatiky a suť. Občané, kteří nemohou přivézt odpad 

v úterý ráno, mají možnost jej dát již v pondělí 12. října v převozuschopném stavu před svá vrata. Odpad bude 

odvezen obecním pracovníkem.  

 

Odvoz větví na čarodějnice 

Z důvodu přeplněné kapacity firmy na zpracování a odvozu větví, nebude letos přistaven kontejner na ořezy. 

Jako náhradní řešení je možno do 15.11.2020 vozit ořezy na čarodějnice. Prosíme vozte jen větvě a menší 

stromy. Ne pařezy. Staré lakované skříně, lakované předměty, lamino apod. odevzdejte 13.10.2020 do 

velkoobjemového kontejneru.  

 

Nabídka kominických služeb v sobotu 21.11.2020 a v neděli 29.11.2020 

Kominík navštíví naši obec v sobotu 21.11.2020 a v neděli 29.11.2020 v časech od 9-17 hod. V případě zájmu 

o kominické služby (kontrola spalinové cesty vč. Protokolu – 500,-Kč. Čištění komínového průduchu – 180,-

Kč ) kontaktujte obecní úřad nejpozději do 16.11.2020. Službu provede Kominictví Martina Chotová 

Wimmerová z Praskoles. 

 

 

 



Novinky 

Začátkem července jsme od Středočeského kraje obdrželi zbývající část dotace na kanalizační přípojku. 

Celková výše dotace činila 2 milionu korun. Uhradili jsme dluh firmě Lesostavby ve výši 1 551 741,11 Kč. 

Na účet v České spořitelně, který je určený na rezervu pro vodohospodářskou činnost jsme převedli částku 

200 000,-Kč.  

Získali jsme dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 

126 820,-Kč. Dotace bude použita k pokrytí 80% nákladů spojených s rekonstrukcí vodárny. Celkové náklady 

činily 158 525,-Kč.  

Cesta k hájovně byla opravena 12. srpna 2020. Opravu provedla firma Strabag. Náklady na rekonstrukci činí 

242 756,-Kč (rozpočet byl 542 000,-Kč).  

Byly schváleny dotace obecním spolkům. TJ Vižina ve výši 20 000,-Kč na činnost, hasičům ve výši 5000,-Kč 

na úhradu části nákladů spojených s pořádáním letního soustředění mládeže.  

Zcela dokončeny jsou opravy hydrantů. Hydrant u pomníku byl několik let nefunkční a druhý „Na kopečku“ 

u Černých po otevření hydrantu protékal. U obou byly nutné výkopové práce a závady byly odstraněny.  

V měsíci říjnu se bude opravovat cesta ke sběrnému místu. 

Na základě častých stížností občanů na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu byl proveden servis 

jednotlivých vysílačů. Kontrolou bylo zjištěno, že máme v obci nedostatečný počet hlásičů a lepší seřízení 

nelze provést. V současné době řešíme modernizaci veřejného rozhlasu s možností čerpání dotace. 

Připravujeme osvětlení přechodu pro chodce na hlavní silnici a osvětlení hlavní silnice. Dále budeme postupně 

řešit nedostatečně osvětlené ulice.  

Také kapličku čeká v nejbližší době rekonstrukce.  Musí se opravit fasáda a vnitřní omítky, které jsou kvůli 

vlhkosti opadané. Dále se bude muset vyřešit odvodnění, aby ke vzlínání vlhkosti již nedocházelo. 

V souvislosti s přípravami oprav prosím občany o zapůjčení nebo zaslání jakékoliv fotografie, na které je 

kaplička zobrazena. Předem děkuji.  

 

Rozpis fotbalu 

10.10.2020   13:00  - Vižina – Chrustenice 

17.10.2020   12:30 – Osov – Vižina 

24.10.2020   12:30  - Vižina – Svatá 

7.11.2020    10:30  - Vižina – Tetín B 

15.11.2020   10:30  - Zdejcina - Vižina 

 

Na závěr bych chtěla občanům popřát pevné zdraví. 

 

 

 Zuzana Hůlová 


