Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
před měsícem nastal letní slunovrat, začalo léto, čas hojnosti. Sklízení česneku, obilí,
chmele, ovoce i zeleniny nás nenápadně posune do druhé poloviny roku. Smutky a
strach z nemoci zažeňme vůní marmelád, procházkou rozkvetlou alejí nebo jen
radostí, že tu jsme spolu. Žijeme v malé obci, všichni se známe, ale události posledních
měsíců jakoby nás rozdělili. Žádné akce, zavřená restaurace, ani fotbal.
Nastartujme tedy ten další půlrok tak, ať víme, že žijeme společně!
Začneme největší akcí, která se každoročně koná v naší obci
,,Srazem historických vozidel“, na který Vás organizátoři akce srdečně zvou.
Tentokrát v sobotu 25.července od 10:00 hodin v Hříškově u sokolovny.
Pokračovat budeme na začátku září ,,dětskou slavností“, a v této době už rozcvičíme
i naše děti ve sporťáčku a ženy pravidelným cvičením na sále bývalé školy.
V listopadu uspořádá obec další setkání jubilantů.
V prosinci chystají myslivci tradiční poslední leč a obec adventní a mikulášské setkání.
Za každou akcí stojí spousta práce, tak odměňte organizátory svou účastí.
Oddíl kopané v této nelehké době nezahálel a čas výluky fotbalových utkání využil
k obnově trávy na hřišti, za což jim náleží velká pochvala.
Nyní však nastává i čas zúročení naší práce v zastupitelstvu a na obecním úřadě.
Některé naše žádosti o dotace byly úspěšné. Dostali jsme vyhodnocení, že nám bude
poskytnuta dotace na stavbu veřejného multifunkčního hřiště v areálu sokolovny a
dále dotace na výstavbu chodníku od prodejny k obecní zahrádce. Nezačne se
stavět okamžitě, stavbě vždy předchází řada administrativních úkonů, ale stavět se
bude.
Další rozhodnutou dotací je výsadba ovocných stromů při silnici na Hvížďalku a ke
Smolnici. Sázet budeme na podzim společnými silami zástupců obce a občanů.
Předem Vás budu informovat o termínu a podmínkách.
Dokončili jsme osazení lamp veřejného osvětlení u nových rodinných domků směrem
na Hvížďalku a další se budují na cestě za čp.166.
Projekt na přeměnu přízemí budovy obecního úřadu je hotov, hledáme vhodné a
spolehlivé dodavatele. V přízemí budovy zůstane pošta a nově zde budou vybudovány
kanceláře úřadu.
V Bedřichovicích jsme opravili ruční studnu a začaly se projektovat nové autobusové
zastávky a chodník.
Pokračují i práce na nových webových stránkách, znak obce stále není ve sněmovně
schválen.
Projekt a žádost o dotaci na úpravu dvora u obecního úřadu jsou dokončeny.
Jsou zde umístěny kontejnery pro Váš odpad. V této souvislosti bych Vás požádala,
aby jste zejména papírové krabice určené pro recyklaci dávali do kontejnerů rozložené.
Pokud je odkládáme celé, je kontejner okamžitě přeplněný a v okolí se množí
nepořádek.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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