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Očkování přímo v naší obci
Jak jsme již avizovali, obecní úřad má možnost zajistit mobilní očkovací tým přímo u nás v obci. Z jedné
ampule může být očkováno 6 dávek (Pfizer), resp. 10 dávek (Moderna). Proto je nutný pro objednání
očkovacího týmu zájem 6 nebo 10 osob, případně jejich násobků. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Sleva na vodném z důvodu havárie vodovodu
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání dne 11.10.2021 50% slevu na vodném za období
odstraňování následků znečištění vrtu v našem vodovodu, kdy voda nebyla dodávána v požadované kvalitě
(8.5.2021-14.6.2021).
Dálkový odečet vodoměrů bude proveden 6.11.2021.

Nařízení obce „Zákaz podomního prodeje zboží a služeb“
Za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel naší obce a zamezení jejich obtěžování podomními prodejci bude
vydáno nařízení obce „Zákaz podomního prodeje Zboží a služeb“, které bude schváleno po odsouhlasení
ministerstvem vnitra na prosincovém veřejném zasedání.

Sběr železa pátek 5.11.2021
Sběr železa provedou hasiči v pátek 5. listopadu 2021 v odpoledních hodinách.
Kovový šrot k odvozu nechte před vraty.

Velkoobjemový kontejner 27. listopadu 2021
V sobotu 27.listopadu 2021 v 9 hod bude u obecního úřadu přistaven velkoobjemový kontejner.
Do kontejneru nelze vložit pneumatiky a suť.
V sobotu 27.11.2021 můžete k obci odevzdat i elektroodpad. Elektroodpad lze odevzdávat i v průběhu roku,
menší elektro do označené kóje ve sběrném místě a větší vždy po domluvě s pracovníky úřadu.
Připomínáme všem občanům s trvalým pobytem v naší obci možnost bezplatného využití sběrného dvora
v Hořovicích. http://obecvizina.cz/informace-pro-obcany/sberny-dvur-v-horovicich-2/

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

Kominík 20. a 28.listopadu 2021
Ve dnech 20. a 28.11.2021 navštíví naši obec kominík. Termín 20.11. je již obsazen, ale stále je možno se
objednat na neděli 28.11.2021. Zájemci o jeho služby se mohou přihlásit na OÚ.

Rekonstrukce malé vodní nádrže „ Nouzáku“
V září započaly stavební práce na malé vodní nádrži tzv „Nouzáku“. Nádrž z roku 1935 byla již značně
zanesena sedimentem, její kamenné stěny jsou porušené a rozpadají se. Sediment již byl odstraněn, stěny
vlevo a podél silnice byly odstraněny a nově vybetonovány. Šikmý kamenný nájezd bude rozebrán a nově
vyzděn kamennou dlažbou do betonu. Kamenná podezdívka na protějším břehu bude nově vyspárována. Dno
bude zpevněno geotextilií, na kterou bude uložen hrubý štěrk. Náklady rekonstrukce jsou ve výši
1,785 mil. Kč. Obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 1,25 mil. Kč.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště
V půlce září odstartovala kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště na Vižině. Jejím důvodem byl zejména
špatný stav umělého povrchu, který neodpovídal požadovaným standardům. V nevyhovujícím stavu se
nacházelo rovněž oplocení. Na hrací plochu je nanesen nový umělý polyuretanový povrch. Dále bylo
nainstalováno nové oplocení, které je na severní straně hřiště zvýšeno na 6 m. Vedle hřiště budou nově instalovány
tři fitness prvky. Posilovač nohou, Lyžování duo (ski duo) a Kyvadlo. Návštěvníci si na hřišti budou moci zahrát
malou kopanou, basketbal, volejbal/nohejbal a tenis.
Rekonstrukce má být hotova do konce měsíce října, pokud počasí dovolí. Náklady kompletní rekonstrukce činí
3,085 mil Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj obec získala dotaci ve výši 2 mil. korun. Slavnostní otevření se
uskuteční dne 30.10.2021 během“ Vižinského posvícení“.

Novinky
Projektová dokumentace na opravu rybníka na návsi je skoro hotová. V současné době probíhají úřední úkony,
povolení, vyjádření……
Obec využila možnosti bezplatného získání tubusů s reflexními prvky od Sdružení místních samospráv.
Reflexní samolepky jsou určeny pro pěší nebo cyklisty. K dispozici jsou v tubusech umístěných na autobusové
zastávce a u vlakové zastávky.
V rámci 4. výzvy MAS Karlštejnsko - PRV obec úspěšně požádala o dotaci na nákup party stanu a pivních
setů pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v obci.

Vižinské posvícenské odpoledne
Zveme všechny občany v sobotu 30.října 2021 do sportovního areálu na posvícenské odpoledne. Těšit se
můžete na taneční vystoupení dětí, drakiádu, tvoření podzimní výzdoby a dýňových dekorací, dílničky pro
děti, halloweenské malování na obličej, skákací hrad, živou country hudbu, bohatou tombolu a dobré
občerstvení. Začátek je ve 13 hodin.

Všem občanům přejeme krásné podzimní dny.
Zuzana Hůlová

