Informace občanům obce Hříškov
Obec Hříškov pořádá dne 15.6.2019 v 14:30 hod DĚTSKÝ DEN na cvičišti u
sokolovny.
Akci zahájí vystoupení mažoretek, tradičně budou připraveny hry pro děti a
skákací hrad. Na závěr přijedou hasiči s pěnou.
Zveme všechny děti, ale i dospěláky, babičky a dědečky na společně strávené
odpoledne.
Česká pošta vyšla vstříc požadavku na prodloužení pracovní doby na naší
pobočce a od května má každé pondělí otevřeno od 15:oo do 17:00 hod.
Znovu Vás všechny spoluobčany žádám o využívání pobočky.
Přispěje to k lepší udržitelnosti pobočky v naší obci.
Žádosti o dotace na Krajském úřadu pro Ústecký kraj byly úspěšné.
Máme přislíbené peníze na výměnu oken v přízemí budovy bývalé školy
a na doplnění drobné techniky k údržbě zeleně v obci.
Připravujeme změnu Územního plánu obce Hříškov, a to zejména dle změn
po digitalizaci katastru nemovitostí.
Diakonie Broumov bude svážet z naší obce Vaše nepotřebné věci opakovaně.
Přineste tyto věci na obecní úřad v igelitových pytlích nebo krabicích.
Sběr nadměrného a nebezpečného odpadu proběhne dne 8.6.2019.
Obec Hříškov dne 8. června 2019 od 8:00 do 10:00 hod
Obec Bedřichovice dne 8. června 2019 od 8:00 do 9:00 hod
V minulých dnech se téměř polovina spoluobčanů potýkala s nedostatkem vody
ve vodovodním řadu. Situace vznikla nedostatečným množstvím vody ve
vodojemu. Vodárenská společnost zaznamenala obrovský nárůst odběru pitné
vody a to nejen v naší obci. V této souvislosti Vás žádám, šetřete vodou
celoročně a chovejte se k sobě i ostatním spoluobčanům zodpovědně. Plýtvání,
napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou zvyšuje nebezpečí dalších
problémů. V případě výpadků dodávky pitné vody vždy ihned volejte
zákaznickou linku SČVAK tel. 601 267 267. Tato komunikace zvyšuje možnost
účinného dialogu s provozovatelskou firmou k předcházení podobných situací.

Za obec Hříškov, starostka Jana Kalašová

TIP : užijte si naší rozkvetlou lipovou alej , brzy rozkvete

V Hříškově 4.6.2019

