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 VIŽINSKÝ  OBČASNÍK 
 

                      4/2022 

 červenec - září 

Vážení spoluobčané, 

dovolujeme si Vám zaslat poslední občasník tohoto volebního období. 

 

Petice za povolení fotovoltaiky 

Petici na Vižině podepsalo více než 150 obyvatel. Chtěla bych moc poděkovat našim občanům za vstřícnost 

v této záležitosti.  V současné chvíli dáváme se starosty z ostatních obcích PZ Osovsko dohromady petiční 

archy a provádíme jejich kontrolu.  Dopis s petičními archy následně zašleme ministru kultury České 

Republiky Mgr. Martinu Baxovi. Požadujeme povolení fotovoltaiky nebo adekvátní kompenzaci občanům 

i obcím. O dalším vývoji této kauzy Vás budeme informovat.  

 

Cesta do mlází 

V současné chvíli dokončujeme cestu do mlází. Pod lesem byla obnovena strouha a na cestě je nasypán nový 

povrch. Ten bude ještě v příštích dnech uválcován a zarovnán. Po dokončení cesty bude na vjezdu instalována 

závora a nebude umožněn vjezd motorovým vozidlům. V současné době jednáme s dodavateli kontejneru 

na bioodpad – trávu a odpad ze zahrad. Jakmile bude kontejner k dispozici, budeme Vás informovat.  

 

Podzimní pálení 

Na základě častých dotazů občanů, kam umístit podzimní ořezy stromů, uvádíme, že od 1.10.2022 

do 31.10.2022 bude možné odvážet větve na čarodějnice.  

 

Oprava propustku pod Kučerovými 

Na veřejném zasedání 5.září jsme schválili dodavatele na opravu propustku pod Kučerovými. Opravu bude 

provádět firma Ekologická stavební z Králova Dvora. Propustek je ve spodní části alejky pod slepou ulicí. 

Propustek je složen ze dvou trubek různých velikostí. Od hlavní silnice je do větší trubky vložena trubka 

menšího průměru. Obě trubky jsou pod silnicí zlomené. Tím dochází k častému ucpávání a přetékání dešťové 

vody přes silnici. Oprava propustku je nevyhnutelná. Součástí opravy bude i vyčištění stávajícího příkopu 

směrem k hlavní silnici.  

 

Volby do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Ve dnech 23.-24. září 2022 se budou konat volby do obecního zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 

Volby se tradičně uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu. Do voleb obecního zastupitelstva kandiduje 

dosavadní zastupitelstvo v plné sestavě. Možná si řeknete, že když tam není více kandidátů, je zbytečné 

k volbám chodit. Váš hlas a Vaše podpora je pro nás nesmírně důležitá. Pokud jste spokojeni s tím, 

co se v obci za posledního dva a půl roku událo, přijďte nás, prosím, podpořit v letošních volbách. 

Váš hlas pro nás bude odměnou za dosavadní práci a motivací pro tu, co nás teprve čeká.  
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Dále bychom Vás rádi seznámili s činnostmi, které chceme v příštích čtyřech letech uskutečnit. 

 

Vzhled obce a obecní majetek - rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu, úprava způsobu vytápění 

a využití podkrovních prostor. Vyhotovení trativodu dešťové kanalizace. Oprava rybníku u dvora. Oprava 

místní asfaltové komunikace, úprava obecních - polních cest. Péče o zeleň, vzhled a pořádek v obci. 

Dokončení výměny veřejného osvětlení na hlavní silnici.  

 

Kultura, sport a vzdělávání – oprava budovy ve sportovním areálu. Udržení tradic (Máje, Masopust, 

posvícení, Den matek, Rodinný den, ad.).  Pořádání odborných přednášek, organizace kulturních zájezdů 

pro občany, podpora spolků.  

 

Finance – za dva a půl roku jsme na dotacích do obecního rozpočtu získali celkem 3.588.744,00Kč. 

Na projekty budeme čerpat vhodné dotační tituly v maximální míře.  

Průběžně budeme naplňovat cíle z Plánu rozvoje obce, který budeme průběžně aktualizovat za pomoci anket 

občanů.  

 

Anketa občanů o nejlepší projekt 

Na Munipolisu (Mobilním rozhlase) je od 15.9. do 25.9.2022 zveřejněna anketa, kde mohou občané hlasovat 

pro nejlepší projekt, který obec v uplynutých dvou a půl letech zrealizovala. O jakých projektech můžete 

hlasovat? 

 

Oprava malé vodní nádrže u Karešů 

Rekonstrukce víceúčelového hřiště 

Oprava cesty k hájovně 

Oprava cesty do mlází včetně opravy propustku 

Jiný …………… 

 

Co nás čeká na podzim?  

 

29.10.2022 – drakiáda a posvícenské odpoledne 

25.11.2022 – rozsvícení vánočního stromu 

26.11.2022 – velkoobjemový kontejner 

  

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a podporu 

 

Přejeme Vám krásný podzim  😊 

 

Zuzana Hůlová a zastupitelstvo obce Vižina 

 


