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VIŽINSKÝ  OBČASNÍK 
 

5/2022 

říjen – prosinec 

Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku, a tak bych vás ráda seznámila s průběhem plnění Programu rozvoje obce a s dalšími  

činnostmi obce v roce 2022. 

 Přehled plnění Programu rozvoje obce 

1. Na rizikové křižovatky byla umístěna zrcadla - náklady 55.258,- Kč 

2. Opravena byla cesta do mlází - náklady 54.450,- Kč 

3. S lesy ČR, s. p. jednáme o bezplatném převodu p. č. 378 (spodní část alejky od Kučerů k hlavní 

silnici) do majetku obce.  

 

Další činnosti, které jsme v letošním roce uskutečnili: 

Opravili jsme poškozený propustek na cestě do mlází, náklady 161.821,- Kč. Na částečné pokrytí nákladů 

bylo zažádáno o dotaci z fondu obnovy venkova Středočeského kraje. Na cestě do mlází byla též obnovena 

strouha pod lesem. 

Ve třetí ulici byla opravena část dešťové kanalizace na rizikových místech. 

Ve spodní části alejky pod cestou do slepé ulice se nám ještě v tomto roce podařilo opravit propustek, ve 

kterém byly poškozené trubky, které zabraňovaly průtoku dešťové vody. Byla i prohloubena strouha 

k hlavní silnici.  

Jak jsme vás již v minulosti informovali, rádi bychom vysadili alej z ovocných stromů podél cesty na 

čarodějnice. Souhlasy majitelů sousedních pozemků již máme vyřešené, čekáme na posouzení a vyjádření 

Ministerstva životního prostředí k financování výsadby. 

Prostřednictvím MAS Karlštejnsko jsme zažádali o dotaci z fondu SZIF na nákup materiálu pro pořádání 

kulturních akcí (pivní sety, dataprojektor, promítací plátno, garáž na umístění party stanů a pivních setů, 

venkovní tepelné ohřívače se světly).   

Na základě podnětů od občanů, o které jsme žádali, zahrneme do plánu rozvoje opravu  obecních 

komunikací, které jsou na několika místech poškozené. Dále plánujeme opravu cesty p. č. 354 z Vižiny na 

Podbrdy a cesty p.č. 366/2 od obory na Osovec (ptačí stezka).  

V rámci podpory sportu v obci jsme zakoupili vnitřní pingpongový stůl, který je umístěný v zasedací 

místnosti. Umožňuje sportovat i v zimních měsících. Zájemci jej mohou po domluvě využívat. 

Nepřestáváme bojovat za povolení fotovoltaiky v PZ Osovsko. Dopis starostů dotčených obcí byl zaslán 

ministru kultury České Republiky Mgr. Martinu Baxovi. Požadujeme povolení fotovoltaiky nebo adekvátní 

kompenzaci občanům i obcím.  
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Anketa občanů o nejlepší projekt 2020-2022 

V září proběhla anketa na Munipolisu o nejlepší projekt, který jsme za uplynulé volební období učinili. 

Vítězným projektem se stala Rekonstrukce víceúčelového hřiště. 

 

Poplatky v roce 2023 

Zdražování se na nás hrne ze všech stran a není tomu jinak ani při zajištění dodávky pitné vody obecním 

vodovodem nebo odstraňování odpadu z obce. Zastupitelstvo se po sestavení rozpočtu pro rok 2023 usneslo, 

že ke zdražení poplatků zatím nepřistoupí. Žádáme však občany, aby při třídění odpadu, a to hlavně kovu 

a hliníku byli důkladní a odpad nemíchali dohromady. Kontejner na bioodpad bude opět přistaven v dubnu. 

V neposlední řadě žádáme majitele psů, aby zabránili jejich volnému pohybu po vsi a uklízeli po nich. 

Sáčky na exkrementy jsou na stojanech u hřiště a u obchodu. Děkujeme, že svým jednáním přispíváte 

k příjemnému prostředí v naší obci.  

 

 

 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

 

Za pár dní jsou tu Vánoce a já vám za celé zastupitelstvo přeji, abyste je prožili v klidu a pohodě, se svými 

blízkými a lidmi, které máte rádi. Do nového roku vám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné pohody, 

pracovních i osobních úspěchů, a aby ten nový rok 2023 byl pro vás šťastný a úspěšný.  

Zuzana Hůlová 


