Informace občanům obce Hříškov
Obec Hříškov zve ženy a dívky každého věku na odpolední posezení u příležitosti
Mezinárodního dne žen dne 8.3.2020 v 15hodin. Přijďte společně prožít nedělní
odpoledne jehož součástí bude malá módní retro přehlídka, která svou premiéru
slavila v létě 2019 ve Smolnici. Vezměte s sebou dcery, vnučky i pravnučky,
občerstvení i hudba k poslechu bude zajištěna.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hříškov se sejde dne 2.3.2020 v 18hodin
v zasedací místnosti OÚ Hříškov.
Výsledky z podaných žádostí o dotace ještě neznáme, přesto připravujeme další.
Jedná se zejména o výsadbu stromů v intravilánu a extravilánu obce. Uvnitř
zastavěného území půjde jen o dovýsadby chybějících stromů. V extravilánu obce o
výsadbu stromů v severní části fotbalového hřiště (za střídačkou) a okolo silnice na
Hvížďalku.
Silnice od Hříškova na Hvížďalku a dále k Borské křižovatce by měla letos dostat nový
asfaltový povrch. Tato zpráva od SUS Louny mě velmi potěšila, doufám že peníze
nikam nepřerozdělí a opravdu budeme jezdit po nové silnici.
V březnu bude probíhat další část prořezu stromů v obci.
Po obci se občas pohybují geodeti a u některých z Vás to vzbuzuje otázky….Jedná se
o ,,Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu obce“. Tento dokument je důležitý
k veškeré projekční činnosti.

Chtěla bych Vám všem, kteří se účastníte sběru tříděného pytlového odpadu
poděkovat za Vaši ochotu a součinnost. Pytle prosím dávejte před své domy vždy
v pondělí ráno do 8hodin, aby je mohli zaměstnanci obce sebrat.
Dále bych si dovolila Vás požádat, aby textil ukládaný do kontejneru, byl čistý a
použitelný jako oblečení pro potřebné občany. Textil odváží Diakonie Broumov,
charitativní organizace. Oblečení s rozbitými zipy, roztrhané a špinavé, nebo
rozlepené podrážky bot nepatří do kontejneru na textil, ale do komunálního
odpadu.
Kontejner na papír před obchodem stále nemá poklop. Bohužel, ulomila ho svozová
firma a dodavatel nepřivezl kompletní dodávku. Mějte prosím strpení.

Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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