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 VIŽINSKÝ  OBČASNÍK 

6/2021 

Prosinec 

Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku, a tak bych Vás ráda seznámila s průběhem plnění Programu rozvoje obce a o dalších 

činnostech obce v roce 2021. 

Přehled plnění Programu rozvoje obce 

1. Vyměnili jsme část svítidel veřejného osvětlení. Svítidla máme již nakoupena pro výměnu v celé obci, 

kromě svítidel na hlavní silnici (náklady 136 687,16 Kč). 

2. Opravili jsme malou vodní nádrž u Karešů. Na jaře se budou ještě dodělávat terénní úpravy (náklady 

obce 530 000,-Kč, dotace z Ministerstva zemědělství 1 249 000,-Kč). 

3. Zrekonstruovali jsme víceúčelové hřiště, včetně instalace 3 nových fitness prvků  

(náklady obce 1.085.000,-Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 2.000.000,-Kč). 

Další činnosti, které jsme v letošním roce uskutečnili: 

Vysadili jsme nový živý plot z habrů, ovocné keře a lísky ve sportovním areálu. Upravili jsme sáňkovací 

kopec. Dále jsme ve sportovním areálu instalovali betonové květníky a osadili je sukulenty. Květníky slouží 

k regulaci parkovacích míst ve sportovním areálu. Nové keře jsme také vysadili u památníku padlých a kolem 

cesty do sběrného místa. 

Pod lesem jsme nechali upravit a pročistit strouhy k odtoku dešťové vody. Dále jsme nechali prokopat spojku 

strouhy z lesa pod pole pro odvod části dešťové vody z lesa kolem vesnice do Novodvorského potoka. 

Prohloubeny a obnoveny byly i strouhy podél cesty k hájovně a do mlází. 

Naši péči si zasloužily i prostory obecního úřadu. Vymalovali jsme chodbu, sociální zařízení i obě kanceláře. 

V kancelářích jsme vyměnili dosluhující lino a koberec a do kanceláře starostky jsme koupili nové skříně. 

Nechali jsme vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníčku u dvora, na kterou jsme získali 

50 % dotaci od Středočeského kraje. 

Díky dotaci z úřadu práce na pracovní místo jsme od května do konce roku mohli zaměstnat paní Reš. 

Postarala se o roztřídění, evidenci a archivaci veškerých obecních dokumentů, za což jí moc děkujeme. 

Spustili jsme moderní informační systém našich občanů prostřednictvím služby Mobilní rozhlas. Službu 

využívá již 86 uživatelů.  

Kdo se ještě nestihl zaregistrovat, může tak učinit na adrese https://vizina-be.mobilnirozhlas.cz/registrace. 

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

přeji Vám za celé zastupitelstvo obce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku. 

Ať je rok 2022 šťastnější, pozitivnější a zdravější 😊  

 Zuzana Hůlová 

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

