VIŽINSKÝ OBČASNÍK
1/2021
Poděkování panu Zdeňkovi Záhoříkovi
Děkujeme panu Zdeňkovi Záhoříkovi za jeho práci kronikáře naší obce, kterou vykonával dlouhá léta
svědomitě a odpovědně. Přejeme hodně zdraví do dalších let. Pomyslnou štafetu po panu Záhoříkovi přebírá
Anežka Kateřina Vondráková. Anežce přejeme ať je u nás pořád o čem psát.

Sběrné místo
Ve sběrném místě jsme vytvořili prostor pro odkládání drobného elektroodpadu (fény, malé domácí
spotřebiče). V případě, že potřebujete předat větší elektroodpad (sporák, lednici apod), kontaktujte pracovníky
obecního úřadu.
Do železného odpadu nevkládejte „kočičí kapsičky“. Do odpadu s hliníkem nepatří platíčka od léků
(tyto vkládejte do komunálního odpadu)
Opětovně žádáme občany, aby k třídění odpadu přistupovali odpovědně a odpad vkládali do
příslušných nádob určených pro daný odpad a nenechávali v nádobách zbytky potravin – děkujeme.
Dále bych vás ráda informovala, že občané Vižiny, členské obce Mikroregionu Hořovicko, mohou využívat
služeb sběrného dvora v Hořovicích bezplatně! Webové stránky sběrného dvora jsou v současné době ve
výstavbě. Hotové budou v květnu 2021.

Velkoobjemový kontejner
Bude přistaven před budovou obecního úřadu v sobotu dne 8.5.2021 od 8:00 hod.

Autobusová doprava
Dne 26.2.2021 byl členskými obcemi DSO Hořovice a Mikroregionu Hořovicko dopravci autobusové dopravy
odeslán dopis s vyjádřením nespokojenosti občanů se změnou jízdních řádů. Děkuji za všechny věcné
připomínky, které jsme od Vás obdrželi. Všechny byly do dopisu zakomponovány. V současné době však
dopravce vzhledem aktuální situaci dočasně omezuje své spoje.

Odvoz větví na čarodějnice
Větve na čarodějnice je již možno odvážet. Prosíme vozte jen větvě a stromy. Ne pařezy. Na staré lakované
skříně, lakované předměty, lamino apod. bude přistavěn 8.5.2021 velkoobjemový kontejner.

Hledáme nového zvoníka
Obecní úřad Vižina hledá dobrovolníka pro příležitostné zvonění v místní kapličce. V případě zájmu prosím
kontaktujte obecní úřad.

Kandidát na přísedícího u okresního soudu v Berouně
Okresní soud v Berouně nás vyzval k předložení návrhu kandidátů pro volbu přísedícího u okresního soudu
v Berouně. V případě zájmu prosím kontaktujte obecní úřad.

Obec Vižina – kontakty: webové stránky obce: www.obecvizina.cz, e-mail: obec.vizina@c-box.cz,
starostka e-mail: starostka@obecvizina.cz, tel: 725 021 362, datová schránka: tugbjnb

Ukliďme Česko, ukliďme Vižinu 27.března 2021
Připojujeme se společně s místními hasiči k celostátní akci Ukliďme Česko. Dne 27.března od 9:00 - 17:00
hodin budou pod lesem u cesty k hájovně k dispozici pytle a rukavice a pokyny k úklidovým trasám. Akce je
vzhledem k aktuální situaci individuální! Předem děkujeme všem, kterým přijdou pomoci.

Velikonoce + Kraslicov 2021
V letošním roce vzhledem k vývoji pandemie nebudou moci koledníci chodit po vsi pro pomlázku se svými
koledami. Tak jak jsme žádali loni, i letos prosíme děti, aby nám poslaly svou koledu a své jméno na e-mail
starostka@obecvizina.cz nejpozději do 2.4.2021. Pokud se vám nepodaří nahrávku odeslat e-mailem, napište.
Domluvíme se na jiném způsobu odeslání.

O Velikonočním pondělí 5.4.2021 od 10:00 hod pustíme koledy do obecního rozhlasu.
Všechny děti, které pošlou svou koledu, dostanou pomlázku od velikonočního zajíčka.
V loňském roce, kdy už se naše země potýkala s covidovou pandemií, vyhlásil Domeček Hořovice
Velikonoční výzvu „Zajícov aneb zajíců není nikdy dost“. Naše obec v konkurenci 80 obcí zvítězila a získala
tilul Zajícov 2020. V letošním roce se soutěží o největší počet velikonočních kraslic (o velikosti min 30 cm).
Konkurence je letos větší, k 15.3.2021 bylo do výzvy přihlášeno 100 obcí z celé republiky. Pojďme se všichni
přidat, ať je Vižina opět v čele. A pokud nebude, aspoň si tuto divnou dobu zpestříme a zabavíme děti, tatínky,
babičky ……. 😊
Děkujeme všem, kteří zachrání i letošní Velikonoce

Novinky
Z ministerstva zemědělství jsme obdrželi Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na rekonstrukci
malé vodní nádrže (u Karešů). V současné době probíhá zadání výběru zhotovitele.
Dne 11.3.2021 schválila rada Středočeského kraje naší obci poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + aNIP ve výši 100 430,- Kč na projekt
PD – Rekonstrukce malé vodní nádrže – rybníku na návsi.
V současné době řešíme s projektantem a PČR možnosti realizace přechodu pro chodce u autobusových
zastávek, který by odpovídal zákonným normám.
Vzhledem k neaktuálnosti stávající vyhlášky o pohybu psů v obci vstoupí od 1.5.2021 v platnost Obecně
závazná vyhláška obce č. 1/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Vižina. Jelikož vyhláška stanovuje mimo jiné i povinnost neodkladného úklidu psích exkrementů, budou
v obci umístěny stojany na sáčky na psí exkrementy. Jeden u hřiště a druhý pod pomníkem. Návrh vyhlášky
je vyvěšen na úřední desce.
Ve spolupráci s Domečkem Hořovice připravujeme na začátek prázdnin PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro
vižinské děti z 1. stupně ZŠ. Bližší informace poskytneme co nejdříve.

Veřejné zasedání se bude konat dne 29.3.2021 od 18 hodin za dodržení platných hygienických podmínek

