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Vodovod – aktuální situace v obecním vodovodu 

Během květnových vydatných dešťů došlo ke znečištění vrtu č. 2. Vrt musel být odpojen a vodojemy musely 

být vyčištěny a dezinfikovány. Voda z vodovodního řadu byla vyčerpána. Vzorky vody byly podrobeny 

laboratorním testům. V období sanačních prací byla k obchodu přistavena cisterna s pitnou vodou. Po 

obdržení kladných výsledků z laboratoře byla cisterna odvolána a do vodovodu mohla být puštěna voda z vrtu 

č.1, který nebyl znečištěním zasažen. Vzhledem k tomu, že vydatnost vrtu č. 1 nestačí denní spotřebě obce, 

byly vodojemy jednorázově doplněny vodou z VaK Beroun. Po ustálení kalu ve vrtu č. 2 mohlo dojít k jeho 

sanaci. Vrt 2 byl vyčištěn a fungování vodárny bylo seřízeno kvalifikovanou firmou Aqua – Jungman s.r.o. 

Dne 29.6.2021 byly opět odebrány laboratorní vzorky. Aktuální rozbor najdete na úřední desce. 

Nyní voda ve vodovodu odpovídá hygienickým normám a vrt č.2 je plně v provozu. Událost je nahlášena 

pojišťovně jako havárie. Aktuálně předkládáme pojišťovně doklady spojené s odstraněním havárie.  

 

Strouhy a dešťové trativody 

Před avizovanými lijáky jsme prošli rizikové strouhy a upravili je. Po suchých letech byly značně zanesené a 

odtokové roury ucpané. Těmto místům budeme nadále věnovat pozornost. Pod cestou k hájovně jsme za 

velkého deště spojili strouhu z lesa se strouhou pod poli a odvedli značnou část vody valící se z lesa kolem 

vsi. Odvod dešťové vody se při velkých deštích snažíme korigovat dle potřeby rovnoměrně do všech struh.  

Vyhloubili jsme strouhy na cestě do mlází a pod sportovním areálem. Dalším rizikovým místem je odtok vody 

před hlavní silnicí od Alejky, kde je na vstupu roura o průměru 40 cm a na výstupu 20 cm. Z tohoto důvodu 

dochází k zahlcení a voda místo rourou přetéká přes můstek. Při velkých srážkách zde hasiči vodu odčerpávají, 

aby nedošlo k zaplavení přilehlých parcel. Danou situaci budeme muset vyřešit vložením roury o potřebném 

průměru, která však bude vyžadovat narušení stávajícího asfaltového povrchu přilehlé komunikace a s tím 

spojené náklady.  

Ráda bych poděkovala hasičům a všem zúčastněním za jejich pomoc. 

Zároveň důrazně žádám naše občany, aby bez vědomí pracovníků OÚ nepřehrazovali 

strouhy a nezasahovali do směrování toku dešťové vody.       

          Děkuji 

 

Turistická vizitka  

U příležitosti výročí obce jsme nechali vyhotovit turistickou samolepku, kterou bude možné zakoupit na 

obecním úřadě a v obchodě. Dále nabízíme knihu Berounsko z nebe se slavnostním přebalem k výročí obce.  

 

http://www.obecvizina.cz/
mailto:obec.vizina@c-box.cz
mailto:starostka@obecvizina.cz


 

 

Mobilní rozhlas 

Jak jsme Vás již informovali, od 1.7.2021 jsme spustili službu „Mobilní rozhlas“, díky které nyní můžeme 

komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do „Mobilního rozhlasu“ zaregistrují, od nás budou 

dostávat informace buď do e-mailu, nebo zprávy do aplikace. Při registraci si můžete určit, o které zprávy 

máte zájem. Např. kultura, dění v obci, krizové zprávy atd. Hromadné e-maily z obecního e-mailu již nadále 

nebudeme zasílat.  Pokud jste se dosud neregistrovali, můžete tak učinit na adrese:  

https://vizina-be.mobilnirozhlas.cz/registrace 

Informace, které zasíláme pomocí „Mobilního rozhlasu“, budou také v papírové formě vyvěšeny na úřední 

desce a u obchodu, tak jako doposud. Individuální e-mailová komunikace s úřadem zůstane zachována. Všem, 

kteří to mají s OÚ domluveno, nadále budeme e-mailem zasílat i vyúčtování vodného a stočného. 

 

Slavnost k výročí obce 11. září  

V sobotu 11. září se uskuteční obecní slavnost u příležitosti výročí naší obce. Rádi bychom na slavnost pozvali 

občany, kteří zde žili, ale život je již odvál jiným směrem. Proto bych Vás požádala o kontakty na tyto lidi. 

Sourozence, kamarády z dětství, příbuzné, známé…..  Předem děkuji za spolupráci.  

 

Novinky 

Na opravu víceúčelového hřiště jsme od Ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci 2 miliony. Právě 

vybíráme zhotovitele.  

Zhotovitel na opravu rybníka u Karešů (Nouzáku) je vybrán. Rekonstrukci provede firma EKOLOGICKÁ 

STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o . Na opravu jsme získali dotaci z ministerstva zemědělství.  

Výměna veřejného osvětlení bude průběžné probíhat v nejbližších dnech.  

V sobotu 10.7.2021 jsme slavnostně přivítali nové občánky Vižiny.  

Pro zájemce jsou na obecním úřadě stále k dispozici SOS tlačítka pro seniory. 

Z důvodu dovolené bude ve dnech od 26.7. do 6.8.2021 uzavřen obecní úřad a knihovna.  

 

Všem občanům přejeme krásné letní dny. 

 

 Zuzana Hůlová 


