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4/2020
Uzavírka silnice II/115 od 13. 5. – 31. 7. 2020
Při rekonstrukci vozovky bude autobus zajíždět do naší obce. V době, kdy se bude asfaltovat povrch a nebude
možné po silnici nějakou dobu jezdit, bude v předstihu o této skutečnosti společnost Arriva informovat na
zastávkách změnou jízdních řádů. Stavbyvedoucí s námi během rekonstrukce bude komunikovat a
o případných omezeních Vás budeme průběžně informovat.

Znečištěná autobusová zastávka
V minulém týdnu byla úmyslně znečištěna dřevěná autobusová zastávka. Děkuji Radkovi a Filipovi
Štáralovým a Jardovi Růžičkovi za pomoc při odstraňování následků řádění vandalů. Bohužel se naše obec
stala terčem těchto útoků v letošním roce již potřetí. Žádám občany, aby v případě, že se stanou svědky
takového počínání, bezprostředně volali Policii ČR nebo starostku. Děkuji

Opravy a úpravy vodárny
Naše vodárna má za sebou 8 let provozu a to se projevuje na opotřebení jejího zařízení. Po prvních problémech
s hlavním čerpadlem raději necháme namontovat záložní čerpadlo, aby v případě poruchy nedošlo k přerušení
dodávky vody. Montáž probíhá v těchto dnech a není nutné kvůli ní vodárnu zastavit.
Dále chceme namontovat modernější zabezpečovací zařízení, které dokáže přes sms upozornit na klesající
hladinu ve vodojemu. V případě poruchy nebo nedostatku vody z důvodu sucha tak budeme včas varováni,
abychom situaci mohli řešit. Např. objednáním cisterny na doplnění vodojemu nebo včasným servisním
zásahem.
Problémy nyní také dělá jeden ze dvou filtrů, občas nevypne proplach. Vodárnu proto kontrolujeme denně a
oprava filtru je objednána. Na konci životnosti je také sonda měřiče PH, proto jí necháme vyměnit. A celá
vodárna bude proměřena a seřízena.
Dobrou zprávou je, že nový vrt má zatím relativně dostatek vody. Starý vrt už by na pokrytí denní spotřeby
obce nestačil.

Plán rozvoje obce – žádost o spolupráci
V současné době pracujeme na vytvoření Plánu rozvoje obce ve výhledu na příštích 10 let. Jelikož nás zajímá
názor občanů a jejich připomínky, které bychom do plánu rozvoje rádi zakomponovali, prosíme o vyplnění
dotazníku, který naleznete v příloze e-mailu, na webových stránkách nebo v místním obchodě. Vyplněný
dotazník, prosím, vložte v obchodě do schránky k tomu určené nebo jej předejte na obecní úřad nejpozději do
30. května 2020. Předem děkuji za Váš čas.

Den matek v neděli 17. května 2020
Z důvodu postupného uvolňování vládních opatření od 11. května 2020 se uskuteční setkání u příležitosti Dne
matek o týden později, tj. 17. května 2020 od 15 hodin na zahradě obecního úřadu. Zveme všechny maminky
na toto setkání, na kterém pro ně bude připraven bohatý program a chybět nebude ani občerstvení. Děti, které
by chtěly maminkám zarecitovat, zatančit či zazpívat se mohou do 15. 5. 2020 hlásit na e-mailu
starostka@obecvizina.cz.

Očkování psů v sobotu 23. května od 14 hodin
V sobotu 23. května 2020 bude od 14 hodin před budovou obecního úřadu MVDr. Brožková očkovat psy.
Cena vakcín: vzteklina 90,- Kč, kombinace 290,- Kč. Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz.

Pálení čarodějnic v sobotu 30. května 2020
V sobotu 30. 5. 2020 od 19 hodin se uskuteční tradiční (v netradičním termínu) pálení čarodějnic. SDH zve
všechny občany.
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