Informace občanům obce Hříškov
Starostka obce děkuje všem, kteří se podílí na organizaci sportovních, kulturních i zájmových
akcí a dále pak všem spoluobčanům, kteří se jich účastní. Bez Vaší účasti by bylo úsilí
organizátorů zbytečné. Děkuji Vám všem!
Kniha Hříškov-ves mezi pěti vrchnostmi je nadále k zakoupení na obecním
úřadě, v místní prodejně COOP a na poště. Všem děkuji za velký zájem o knihu
a dovoluji si Vás tímto pozvat na Posezení nad knihou dne 25.ledna v 18.hod
v sále bývalé školy . Nepůjde jen o symbolický křest, autorské čtení či
autogramiádu , ale především o debatu s autorkou. Připravte si otázky k
historii Hříškova, postupech historického bádání, ale i k samotnému
materialistickému vzniku knihy. K dispozici budou i některé historické
dokumenty, mapy a fotoalba
Je počátek roku a my připravujme žádosti o dotace pro některé akce, které
zastupitelstvo považuje za prioritní. Dále připravujeme další projektovou
dokumentaci např. na vedení NN v ulicích u nových rodinných domků,
dokončení výměny starých svítidel veřejného osvětlení za nové a hlavně
úsporné lampy nebo vybudování veřejného sportoviště u sokolovny .
V 1.čtrtletí tohoto roku dojde k
prořezu stromů na Hříškově i
v Bedřichovicích. Lipová alej bude také upravena.
Od 3.ledna vybíráme na obecním úřadě poplatky za komunální odpad a psy.
Pevně věřím, že všichni občané stihnou během ledna poplatky zaplatit a to
buď hotově, nebo na bankovní účet.

COOP

V místní prodejně COOP je od ledna změněna pracovní doba.
Pondělí – Pátek
6:30 – 12:00
14:00 – 16:00
Sobota
6:30 – 10:00
Neděle
8:00 – 9:30
Předposlední den v roce bohužel v obci hořelo . Chtěla bych touto cestou
vyjádřit lítost nad událostí a zároveň poděkovat zejména dobrovolným
hasičským sborům obce Smolnice, Panenský Týnec a Líšťany za rychlý a
obětavý zásah v koordinaci s profesionály HZS Louny .

Za obec Hříškov, starostka Jana Kalašová

V Hříškově 4.1.2019

