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leden – březen
Vážení spoluobčané,
na úvod prvního letošního občasníku bych Vás ráda seznámila s našimi plány pro letošní rok.
Za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci umístíme na nepřehledné křižovatky zrcadla.
Na cestě do mlází opravíme poničenou propusť a zrenovujeme povrch cesty. Začneme připravovat další
úpravy struh pod lesem pro větší akumulaci dešťové vody. Výměna veřejného osvětlení uvnitř obce byla
v lednu dokončena. Čeká nás tedy ještě rekonstrukce VO podél hlavní silnice. Rádi bychom konečně
opravili kapličku. Vlhké stěny praskají, uvnitř odpadá omítka, zdi jsou plesnivé. Sondou pod podlahu bylo
zjištěno velké podmáčení objektu. To způsobuje odchlíplá nopová izolace ze zadní části budovy, za kterou
zatéká dešťová voda. Bohužel, ani letos nevyšla dotace z Ministerstva zemědělství, stejně jako v loni byla
výzva po pár minutách uzavřena s tím, že alokace 60 miliónů je naplněna. Jsme připraveni na rekonstrukci
rybníka na návsi, čekáme na vypsání vhodné dotace. Opravit musíme střechu u zděné autobusové zastávky,
do které zatéká. Také máme v plánu vysázet alej ovocných stromů podél cesty na čarodějnice.
Umístění zrcadel na nepřehledné křižovatky
Děkuji všem respondentům ankety v mobilním rozhlase, kteří nám pomohli vytipovat nejrizikovější místa
v obci. Zrcadla bychom chtěli umístit při výjezdu na hlavní silnici na Nové Dvory, u kapličky při výjezdu na
Osov a u první ulice ze směru od autobusové zastávky.
Dopis starostů Národnímu památkovému ústavu
Společně se starosty obcí patřící do Památkové zóny Osovsko, jsme zaslali řediteli Národního památkového
ústavu v Praze dopis s požadavkem akceptování fotovoltaických panelů na střechách obytných domů. Vadí
nám, že jsou žádosti našich občanů zamítány. V době, kdy cena elektřiny stoupá a stát podporuje tepelná
čerpadla s fotovoltaikou a končí provoz některých kotlů na tuhá paliva, nechceme, aby byli občané
památkové zóny v tomto ohledu diskriminováni. Dále požadujeme vytvoření jednotného katalogu
povolených úprav na stavbách od plotu po střechu.
Autobusová doprava
Obec v letošním roce zaplatila za provoz autobusové i vlakové dopravy v naší obci 57 661,- Kč. Původně po
nás byla požadována částka skoro dvojnásobná. Po několika jednáních a s výhodou členství naší v obce
v Dobrovolném svazku obcí pro dopravu byla konečná částka nižší. Avšak jednání se zástupci PID nekončí.
Vyžadujeme bezproblémový provoz spojů do škol, spojů do Berouna i do Hořovic. Bohužel v případě
Berouna nelze zajistit spoj bez přestupu. Vyžadujeme však, aby na sebe spoje navazovaly bez delšího
čekání. Zbytečně přes nás jezdí několik spojů do Řevnic. Autobusy jezdí prázdné. Proto požadujeme
sledování vytíženosti jednotlivých spojů. Vaše podněty řešíme přímo s dopravcem, proto se na nás v případě
konkrétního problému neváhejte obracet.
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

Sbírka pro Ukrajinu
Tlumočím poděkování ukrajinských občanů za vaši pomoc a věnování materiálů pro ukrajinský lid. Byli
velmi vděční a dojatí vaší podporou. Podrobně mne informovali o cestě až na místo určení. Naše zásilka
dorazila do provizorního skladu na Ukrajinu ve čtvrtek 3. 3. 2022. Já se k poděkování přidávám, velmi si
vážím vaší sounáležitosti s lidmi, kteří utíkají ze své země zmítané válkou, i s těmi, kteří zůstávají a brání
svou vlast. Za krátkou dobu se nám podařilo společně s obcemi Osov a Lážovice shromáždit celou dodávku
pomoci.

Sbírka použitého oblečení pro Diakonii Broumov
Jako každý rok i letos se naše obec zapojí do sbírky pro Diakonii Broumov. Sbírka se uskuteční v týdnu od
4. -8. 4. 2022 v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě. Věci noste zabalené v igelitových pytlích.
Nádobí v krabicích. Co můžete do sbírky donést: Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony. Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, Vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, peří. Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou). Kabelky, batohy,
drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie…), čisté koberce, předložky. Hračky – nepoškozené a
kompletní, také plyšové. Menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, drogistické zboží, dětské potřeby
(lahvičky, dudlíky…). Předem děkuji za vaši pomoc.
Odvoz větví na čarodějnice
Od 20. 3. 2022 již můžete vozit větve na čarodějnice. Prosíme, vozte jen větve a stromy. Ne pařezy. Na staré
lakované skříně, lakované předměty, lamino apod. bude přistavěn 4. 6. 2021 velkoobjemový kontejner.

Spuštění provozu víceúčelového hřiště
V pondělí 14. 3. 2022 byl na veřejném zasedání schválen provozní řád víceúčelového hřiště. Pravidla
využívání a způsob rezervace VÚH vám zašleme v samostatném občasníku. Rezervační systém byl spuštěn,
najdete ho na obecním webu v záložce Víceúčelové hřiště. V březnu a v dubnu bude rezervační systém
provozován ve zkušebním režimu.

Jarní akce na Vižině
26. 3. 2022 – Soutěž o nejhezčí Moranu (místo konání Dobřichovice)
2. 4. 2022 – Ukliďme Česko
15. 4. 2022 – Pochod na Skálu
30. 4. 2022 – Pálení čarodějnic

Těšíme se na Vás 😊

Zuzana Hůlová

