Informace občanům obce Hříškov
Starostka obce děkuje všem spoluobčanům za velkou účast v komunálních volbách a Vámi
projevenou důvěru celému zastupitelstvu.
Již popáté se sejdeme na ,,Rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou
nadílkou“ v kapli Nejsvětější Trojice a to 7.12.2018.
V těchto dnech probíhá tisk knihy o historii Hříškova, kterou napsala
PhDr. Veronika Doušová (roz. Štěpánová ze Hříškova). Věřím, že na setkání
u Vánočního stromu knihu představíme a zájemci si ji budou moci koupit. V lednu
chystáme posezení nad knihou s autorkou knihy a to formou široké debaty,
přednášky a autorského čtení. Předpokládáme datum 25.1.2019
Budova Kaple byla před dvěma lety darována obci farností a letos nově
opravena z prostředků obce. Její upravený a čistý vzhled by mohl na dlouhá léta
být symbolem naší obce.
V letošním roce se nám povedlo nejen opravit kapli, ale také získat tři dotační
tituly. Na oslavy 700let obce to bylo 50.000, na komunikaci pod prodejnou COOP 114.000,a na komunikaci u staré hospody 316.000,-Kč. V příštím roce se pokusíme podle dotačních
titulů vypsaných příslušnými institucemi získat další finanční prostředky pro naši obec. Také
jsme znovu otevřeli diskusi o splaškové kanalizaci. Je to velké téma ze všech úhlů pohledu.
Jedná se velkou akci, která se v případě realizace dotkne všech občanů, kteří tu žijí, ale i těch,
kteří přijíždí jen na víkendy.
Zastupitelstvo děkuje všem, kteří třídí odpady za jejich píli. Barevné pytle na
tříděný odpad jsou k dispozici na obecním úřadě zdarma. Budeme rádi, když je
naplněné skutečně vytříděným odpadem přivezete k vratům obecního úřadu.
Pokud na převoz nestačí Vaše fyzické síly, zavolejte a zaměstnanci obce u Vás pytel
vyzvednou a přinesou nový.
Odvoz komunálního odpadu letos firma Marius Pedersen opět zdražila, ale zastupitelstvo
rozhodlo ceny nezvyšovat. Cena za čtrnáctidenní odvoz zůstává stejná, tedy 1.000,-Kč za rok
za popelnici do 120 l obsahu. Cena za pytel je zvýšena na částku 65,-Kč za kus. Poplatek za
občana 50,-Kč zůstává nezměněn.
Veškeré poplatky (včetně za psa 60,-Kč) se budou vybírat od 3.ledna 2019.
Pošta Hříškov bude otevřena od prosince 2018 v běžných provozních hodinách
od 8 do 9hod a od 14 do 16hod. Již by nemělo docházet k častým změnám
provozní doby. S poštou jsme v jednání o prodloužení pracovní doby.
Obecní úřad bude v období od 21.12.2018 do 2.1.2019 uzavřen. V případě neodkladných
záležitostí volejte starostku obce, tel. 731479063.
V nadcházejícím čase vánočním a v novém roce Vám všem přeji zdraví,
rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.
Za obec Hříškov, starostka Jana Kalašová

V Hříškově 3.12.2019

