Informace občanům obce Hříškov
Od 1.února vybíráme na obecním úřadě poplatky za odpad a psy pro rok 2020
2020.
Cena popelnice: 120 l 1.000,-Kč
60 l
500,-Kč + nádoba zdarma
Poplatek za občana
50,-Kč
Poplatek za psa
60,-Kč
Věřím, že všichni občané stihnou během února poplatky zaplatit, a to v hotovosti na obecním
úřadě, nebo na bankovní účet číslo: 912 84 81 / 0100, variabilní symbol : číslo popisné.
Ráda bych Vám v této souvislosti připomněla možnost 60l nádoby na komunální odpad, kterou
nejen ušetříte, ale zároveň se tak budete aktivně podílet na velmi důležitém, CELKOVÉM
SNIŽOVÁNÍ množství komunálního odpadu.
Kontejnery jsou nově již umístěny na dvoře obecního úřadu, a to včetně kontejneru na textil
a nádoby na olej.
Velkoobjemový kontejner na bio odpad (tráva, listí) je v umístěn ve školní zahradě na
Hříškově. Větve prosím nechávejte vedle kontejneru. Další kontejnery na bioodpad jsou na
hřbitově a v Bedřichovicích.
Dodržujte prosím v jednotlivých nádobách správné třídění
…pytle s listím nepatří do skla apod.!
V současné době připravujeme žádosti o dotace na Krajský úřad
Ústeckého kraje-dovybavení sálu školy, oprava křížku ve Hříškově a studánky na
Hvížďalce. Ministerstvo pro místí rozvoj budeme žádat o příspěvek na veřejné
multifunkční hřiště u sokolovny. Na budovu sokolovny se pokusíme získat
peníze ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o dotaci na zateplení,
výměnu oken a zdroj vytápění.
Projekty a následné žádosti jsou připravovány podle vyhlášených dotačních titulů a v loňském
roce z nich byla zrealizována výměna oken na sále, zakoupení veškerých odpadových nádob
(kontejnery i popelnice) pro tříděný odpad a kompostéry. Dále byla zakoupena další technika
na údržbu zeleně (bateriový fukar a pila, zametač) Další dotační tituly byly využity na mzdové
náklady pracovníků obce na údržbu zeleně. Celkově byly v roce 2019 obci vyplaceny dotace ve
výši 1 046 181,-Kč.
Dále bych Vás ráda požádala o výpomoc s vedením kroužku ,,Sporťáček“ pro
děti. V současné době není nikdo, kdo by vedoucího N. Šubrta zastoupil, a tak
v době jeho nepřítomnosti se děti nesejdou.
Prosím o doplnění kontaktů na rodiče dětí a jejich omlouvání v případě
nepřítomnosti.
Děti se schází každou středu v 17:30 nyní na sále bývalé školy a mohou se
připojit i další veselí ,,sporťáčci“.

Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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