Informace občanům obce Hříškov
SK Hříškov pořádá Posvícenské posezení v restauraci ve Hříškově
dne 21.9.2019 v 19:00 hod. Hudba k poslechu a tombola.

Obec Hříškov Vás zve na cvičení pro ženy do sálu bývalé školy.
Začínáme dne 1.10.2019 v 18:00hod. Sebou podložku, pití a dobrou náladu.

Myslivecký kroužek (přírodovědný) pro děti zahájil svou činnost
a to vždy v sobotu-lichý týden v 9:30 u sokolovny.

Sporťáček se po prázdninové pauze schází ve středu v 17:30 u sokolovny.

Obec Hříškov pořádá zájezd do divadla v Mostě dne 22.10.2019 od 19:00hod
na komedii Krásná vyhlídka, hraje divadelní spolek Frída. Doprava zajištěna
autobusem, vstupenky k zakoupení na obecním úřadě.

Čipování psů bude v obci provádět MVDr. Vojtěchovský v průběhu měsíce
září 2019. Upřesnění tremínu bude vyhlášeno místním rozhlasem a vyvěšeno
na stránkách obce.
Chovatelé psů jsou povinni mít psa označeného mikročipem od 1.1.2020.
Výjimkou jsou psi tetovaní před 1.7.2011. Pes, který nebude čipován, bude
považován za neočkovaného proti vzteklině. Majitelé neoznačených psů se
vystavují pokutě až 20.000,-Kč.

V nejbližších dnech očekáváme výsledky k žádosti o dotaci na KÚÚK na
kompostéry a kontejnery na tříděný odpad.
Dle rozhodnutí zastupitelstva obce podáváme žádost o dotaci na chodník
k obecní zahrádce.

Další list Informací obsahuje návrhy na obecní znak. Byla bych velmi ráda,
kdyby jste nám pomohli znak utvářet. Je to symbol, který bude naši obec
prezentovat dlouhá léta. Odevzdejte prosím Váš tip na obecní úřad,
eventuelně doplňte komentářem. Podpis ani jinou identifikaci nepožadujeme.
Děkuji za Váš čas, který tématu věnujete.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
V Hříškově 18.9.2019

Znak č.1
Hříč ukazuje na nejstarší majitele Hříškova pány erbu Hříče, konkrétně rytíře
z Brloha a Hříškova. Jejich erb se dochoval na svorníku smolenického kostela
sv. Bartoloměje. Snop tvořený pěti klasy symbolicky odkazuje na převažující
zaměstnání místních obyvatel a zároveň připomíná i pět vrchností obce.

Znak č.2
Konstrukce levého pole symbolicky ukazuje tři rody, které měly nemalý vliv
na Hříškov jako majitele panství. Stříbrný štít s červenou hlavou štítu
odkazuje na pány z Lobkowicz, kteří získali jako dědictví nejen panství, ale též
erb vymřelých pánů ze Žirotína (Žerotína), který se honosil kosmo položeným
černým jednohlavým orlem ve svém štítu. Hříč na hrudi orla opět odkazuje na
pány erbu Hříče. Pravé pole odkazuje na převažující zaměstnání obyvatelstva
a pět klasů symbolizuje pět vrchností, ke kterým části obce náležely.

Znak č. 3
Zelený štít se zlatými klasy odkazuje na zemědělství jako hlavní zaměstnání
obyvatelstva, pět klasů symbolizuje pět panství a stříbrná koruna tvořená
stříbrnými dříky hříče odkazuje na původní a nejstarší majitele obce.

Zde odstřihnout
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anketa: v případě vašeho zájmu podílet se na rozhodnutí obecního znaku dejte preferující znak do
kroužku a odevzdejte na obecní úřad. Děkujeme.
Preferuji znak č.1
Preferuji znak č.2
Preferuji znak č.3

V Hříškově 18.9.2019

