Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
Polovina léta je za námi, obilí sklizeno a chmel se sklízet začíná. Vůně chmele
prostupuje celou obcí, příroda nám dává své plody a my je rádi přijímáme.
Traktory a zemědělská technika je nezbytností v naší zemědělské krajině, ale
nákladní auta, která denně naší obcí projíždí, jsou pro většinu z nás
neakceptovatelná. Přes zákaz a opakované kontroly ze strany policie jich denně
projedou i desítky. Bohužel se tak děje v době, kdy jsme se po dlouhých letech
dočkali nového povrchu na silnici směrem do Řevničova. Ta bude do konce srpna
hotová a všichni budeme jen doufat, že ji projíždějící tranzit kamionů nezničí. Není
totiž v silách policie, starostky nebo zastupitelstva úplně zamezit porušování zákazů.
Přesto, že nám některá auta život komplikují, jsou tu i auta , motorky a jiné stroje,
které nám na letošním ,,Srazu historických vozidel“ udělaly velkou radost.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 283 registrovaných strojů a návštěvnost
byla obrovská. Chtěla bych touto cestou poděkovat pořadatelům za velmi úspěšnou
akci, která je přínosem pro celou obec.
Letošní rok byl velmi chudý na kulturní akce, a tak se obec rozhodla zejména dětem
uspořádat v neděli 6.9.2020 ve 14:00hod na zahradě u dětského hřiště
,,Loučení s létem“. A na co se můžeme těšit? Přijede k nám paní Andrea Popprová
se svými knížkami a časopisy, malování dětí na velkoformátové desky zajistí paní
Soňa Racety. Děti si budou moci tvořit drobnosti v kreativní dílně, nebudou chybět
ani dovednostní soutěže a myslivecký koutek se střelbou pod vedením paní Petry
Vaňhové. Děti zkrášlí paní Nikola Volf Kosorínová malováním na obličej a na závěr
přijede loutkové,,Divadlo NAVĚTVI“ s pohádkou My jsme Brémští muzikanti. Děti i
dospělé zveme na odpoledne plné zábavy, které v případě nepříznivého počasí
přesuneme na sál v budově bývalé školy.
Spokojenost Vás, občanů, a příjemný život v obci je cílem práce celého
zastupitelstva. Vzhled obce a respektování ostatních spoluobčanů je ale úkolem pro
nás všechny. Letní počasí nás vyzývá k procházce po okolí, koupání, cyklistice ap.
Pokud s sebou vezmete svého psa, žádám Vás, ukliďte po něm exkrementy, jdete -li
na procházku, odhazujte všechny odpadky do nádob k tomu určených, nebo je
doneste zpět domů, do popelnice. Stejně tak není vhodné pomalovat silnici nebo
lavičku. Prosím, nesázejte na obecní pozemky trvalé porosty a zejména stromky,
nevytvářejte na nich trvalé stavby. Hřbitov je také obecní pozemek a dřeviny
vysazené v okolí hrobů budou pro příští generace zbytečnou vráskou na čele.
Váš v počátku dobrý úmysl nemusí vždy zapadat do celkové koncepce vzhledu obce.
Společně předejděme komplikacím. Nikdo z nás nebude chtít za pár let bourat
chodník, který nelze napojit na další, nebo řezat strom, který je vysazen ve výhledu
do křižovatky.

Za obec Hříškov, starostka Jana Kalašová.
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