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Vodovod a kanalizace  

Prosíme občany, kteří si chtějí napustit bazény z vodovodního řadu, aby svůj záměr konzultovali s obecním 

úřadem. Vážení spoluobčané, přestože již 5 let máme kanalizaci, stále se v některých strouhách objevují fekálie. 

Chceme předejít občanským sporům a také sankcím za vypouštění odpadní vody mimo kanalizaci, a proto vám 

nabízíme spolupráci a možnost dodatečně připojit případné odtoky z domů, které nebyly připojeny v rámci 

původní stavby kanalizace. Pokud se vás to týká, přijďte se na úřad poradit (bez rizika postihu), kdy a jak provést 

nápravu.  V případě, že se nepodaří problém vyřešit tímto způsobem, budeme nuceni objednat kamerové zkoušky 

na zjištění přítoků do povrchových vod. 

Upozorňujeme také, že dešťová voda do kanalizace naopak svedena být nesmí. Čistírna Všeradice je za hranou 

své maximální kapacity. Proto také není možné dočasně připojovat nové stavby na kanalizační řad (netýká se 

rozestavěných). 

Stanovisko dopravce k nespokojenosti se změnou jízdních řádů 

Dne 26.2.2021 byl členskými obcemi DSO Hořovice a Mikroregion Hořovicko dopravci autobusové dopravy 

odeslán dopis s vyjádřením nespokojenosti občanů se změnou jízdních řádů. Vyjádření dopravce: 

V rámci vyhodnocení integrace se pokusíme zlepšit ranní spojení pro žáky do školy v Hostomicích. Současně bychom rádi zlepšili spojení 
na trase do Hořovic, a to díky zrychlení trasy, byť zůstane i nadále realizováno s přestupem. Návaznosti i ve směru Beroun projdou revizí 
tak, aby v ranním i odpoledním období byly lépe koordinovány. Závěrem bychom Vás rádi ujistili, že nový provoz bedlivě monitorujeme 
a shromažďujeme všechny podněty od obcí, měst a cestujících, které slouží jako podklad pro tzv. vyhodnocení integrace, kterého je 
možné docílit až po uplynutí tzv. zkušebního období. Samotné projednávání a spuštění nového dopravního konceptu proběhlo bohužel 
v době ovlivněné nepředvídatelným epidemiologickým vývojem a podobně nepředvídatelnými restriktivními opatřeními, které se promítly 
v několikerých změnách jízdních řádů. Při vyhodnocení, které plánujeme na II. pololetí t. r., může dojít k dalším úpravám tras linek a 
jízdních řádů, které mají následně za cíl finálně doladit nově nastavený systém tak, aby byly zohledněny připomínky, které se vygenerují 
až při ostrém provozu. Jakmile bude vyhotoven návrh dopravního řešení, požádáme o připomínky k navrhovaným jízdním řádům všechny 
dotčené obce a návrh bude zveřejněn na stránkách dopravního systému www.pid.cz<http://www.pid.cz>. 

 

Přechod pro chodce  

Přechod pro chodce k autobusové zastávce směr Osov byl PČR zamítnut. Přechod by byl umožněný za 

předpokladu vytvoření tzv. autobusového zálivu zasahujícího do návsi. Tím by byl narušen její ráz i doprava 

kolem rybníka. Nyní jednáme o možnosti umístění dopravních značek s označením upozorňující na pohyb chodců 

(stejné jsou nyní umístěny v Podbrdech). V rámci bezpečnosti bude provedena výměna světel veřejného osvětlení 

na hlavní silnici, která povede k lepšímu nasvícení. 

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci 

Zastupitelstvo obce schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství v obci a platné od 1.5.2021. V souvislosti s novou OZV jsou nově v obci umístěny 

2 zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Jeden u sportovního areálu a druhý u obchodu. Pohyb psů je v zastavěné 

části obce možný pouze na vodítku. Úplný zákaz vstupu se psy platí v celém sportovním areálu. 

Venkovní výstava fotografií  „ Vižina 750let „ 

Protože nám současná situace zatím neumožňuje pořádat setkání u příležitosti oslav výročí naší obce, je u budovy 

obecního úřadu umístěna nástěnka s výstavou fotografií z dob dávno i nedávno minulých. Fotografie budeme 

obměňovat. Pokud pandemická situace dovolí, uskuteční se oslava výročí obce v září . 
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Berounsko z nebe – kniha k výročí obce 

U příležitosti letošního výročí je naše obec prezentována v knize Berounsko z nebe. V knize jsou letecké snímky 

našeho okresu včetně naší obce. Kniha ve slavnostním přebalu je k zakoupení na obecním úřadě za 450,-Kč.  

Běh pro paměť národa v rámci oslav obce 

Ve dnech 20.-23.5.2021 se v obci Vižina v rámci oslav 750 let vzniku obce uskuteční oficiální běžecký závod 

zařazený do závodů Běhu pro paměť národa. K běhu je možné se oficiálně přihlásit na webových stránkách 

www.behpropametnaroda.cz, kde je startovné určeno jako dobročinný dar pro spolek Post Bellum. Běhy jsou v 

distancích 1 km rodinný běh/procházka vyznačený v obci Vižina po asfaltových cestách, 5 a 10 km jsou vedeny 

z Vižiny od Pomníčku padlých směrem do Brdských lesů. Trasy jsou vyznačeny po lesních zpevněných cestách 

a částečně v terénu. Přihlášení závodníci obdrží startovní číslo a možnost zadat svůj zaznamenaný čas do oficiální 

časomíry a tudíž mohou i vyhrát cenu/být na bedně. Vzhledem k opatřením je běh pouze individuální. Po celou 

dobu prodlouženého víkendu budou trasy vyznačeny fáborky a popis trasy bude k dispozici v prostoru startu a 

cíle u Pomníčku padlých. V rámci závodu a oslav vzniku obce bude v obci Vižina umístěna i putovní výstava s 

tématem Paměti národa. Více informací na webu nebo na tel. 724322483 M.Kareš 

 

Očkování psů 15.5.2021 od 14:00 hod. 

V sobotu dne 15.5.2021 od 14 hod proběhne před obecním úřadem očkování psů. Cena Vakcíny vzteklina 

100,- Kč, kombinace 300,-Kč.  

Novinky 

Začátkem měsíce dubna byla ve sportovním areálu realizovaná výsadba keřů. Občané zde mohou vidět živý plot 

z habru za fotbalovou bránou, keře zlatice či šeříku u dětského hřiště. Aby měly nejen děti co uzobávat, vysadili 

jsme zde indiánské borůvky, rybíz a lísku. Betonové květníky osadíme zakrslými dřevinami. Květníky slouží 

jako vytyčení parkovacího prostoru na hřišti a k zamezení vjezdu vozidel na travnatou plochu. Úpravy se dočkal 

i sáňkovací kopec, který byl zarovnán po celé své délce. V zimně bude sloužit k zimním radovánkám a v létě 

jako amfiteátr na kulturní akce. 

Nyní probíhá malování obecního úřadu, jehož provoz není pracemi omezen. Úřadujeme v zasedací místnosti. 

Před hasičárnu jsme přesadili smrček, který původně rostl u naší vodárny, a položili zatravňovací pásy. 

V současné době připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníku na návsi. V souvislosti s její 

přípravou bude proveden dendrologický průzkum stromů na břehu. 

Všimnout jste si mohli nového turistického značení ve tvaru čtyřlístku. Jedná se o nově vznikající turistickou 

trasu „Čtyřlístek turistických cest“. Informační cedule k této trase bude co nevidět umístěna u rybníka na návsi 

spolu s infomační cedulí Mikroregionu Hořovicko. 

Dřevěné sezení u rybníka bylo odstraněno z důvodu jeho havarijního stavu.  

Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří nám darovali materiál, keře či pomocnou ruku při naší péči o naši 

malebnou obec. 

Maminkám přejeme všechno nejlepší k jejich nedělnímu svátku! 

Všem občanům přejeme krásné jarní dny. 

 

   Zuzana Hůlová 

http://www.behpropametnaroda.cz/

