Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
Zima nám už klepe na dveře, dokonce se objevil první sníh a mrazíky, nejkrásnější
svátky v roce jsou přede dveřmi. Děti se těší na dárky a my dospělí si přejeme zdraví.
Než ale nastanou ty sváteční dny, dovolte mi, abych Vám předala ty nejdůležitější
informace z obce.
Od počátku roku 2021 bychom měli začít s rekonstrukcí budovy bývalé sokolovny. V
obci tak vznikne místo pro kulturní i sportovní akce. Celá rekonstrukce bude provedena
ve dvou etapách. V první etapě dostane budova novou střechu, okna i fasádu, také
vytápění a elektroinstalaci. Bude financována z prostředků obce a SFŽP s dotací
téměř 1,5 mil. Kč a předpokládáme dokončení koncem léta. V druhé etapě bude
postaveno nové sociální zařízení a sklad, upraveny vnitřní omítky, podlahy, v patře
vzniknou nové šatny. V přízemí budou stávající prostory upraveny i pro občerstvení a
venkovní akce.
V příštím roce budeme stavět také veřejné, multifunkční hřiště. Bude umístěno za
sokolovnou a financování 70 % dotací z Ministerstva pro místní rozvoj je velmi
příjemným faktem. Také u tohoto projektu je již za námi výběrové řízení a práce začnou
v jarních měsících.
O dalších podrobnostech stavebních akcí, Vás budu informovat vždy podle aktuální
situace.
Rekonstrukce obecního úřadu pokračuje podle plánu, přesto budeme potřebovat
ještě hodně trpělivosti, než bude úplně hotovo. Celá stavba by měla být dokončena
v dubnu příštího roku, poté se už budeme setkávat v novém prostředí v přízemí
budovy. Jak jsem již psala, na rekonstrukci vnitřní části budovy naváže úprava dvoru
obecního úřadu. Bude zpevněn, osazen novými vraty a sloužit bude zejména pro
odpadové hospodářství.
V této souvislosti je mou povinností Vás informovat o platbách za odpady. V rámci
neustále rostoucích cen za likvidaci odpadu komunálního, ale i tříděného, jsme se
rozhodli k malému navýšení plateb i pro Vás občany. Obec v posledních sedmi
letech ceny nezvyšovala a v současné době doplácí na likvidaci odpadů na každého
jednoho občana (nikoliv popelnici) v průměru 350,-Kč. V loňském roce to bylo víc jak
400Kč. Úsporná opatření se povedla, přesto je částka stále vysoká. Téměř třetina
našich domácností už využívá malé popelnice a množství vytříděného odpadu se
zvýšilo. Malé popelnice s polovičním poplatkem jsou stále k dispozici na obecním
úřadě a budeme velmi rádi, když je vyměníte za velké.
V současné době každý občan naší obce vyprodukuje 173 kg komunálního odpadu
za rok. Cílem státu a připravované legislativy je 100 kg na občana a rok. To je velká
výzva pro jednotlivce i obec, výsledkem pak bude čistá, ekologická obec s občany
odpovědnými za prostředí, ve kterém žijí. Každé kilo odpadu se počítá.
Roční platba v roce 2021 za malou popelnici (60 l) 600,-Kč, za velkou popelnici
(120 l) 1200,-Kč. Poplatek za občana žijícího v obci 50,-Kč. Platby budou
vybírány od února 2021.
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Jak jsem již psala několikrát, epidemiologická situace je v naší republice stále
nepříznivá, proto letos nebude uspořádáno „Rozsvícení vánočního stromku“. Mě
osobně a věřím,
že i Vám bude předvánoční setkání velmi chybět, a proto jsem uvítala nabídku p.
Štolové z Hvížďalky:
„Protože zahájení adventu a rozsvěcení vánočních stromů v Lounech a okolních
obcích vždy doprovází zpěv adventních nebo vánočních písní a koled, připravila
sbormistryně Carmen Kateřina Štolová několik písní v podání dětského sboru Carmen.
Směs je sestavena z nově nastudovaných písniček z podzimní distanční výuky nebo
ze záznamů z loňských koncertů v Dobroměřicích a Smolnici.
Sbor vznikl v roce 2014 a vede ho Kateřina Štolová spolu s Renatou Zázvorkovou.
Členy sboru jsou děti ve věku od 8 do 19 let. Za šestileté působení stihli natočit několik
CD a vycestovat se svým repertoárem vícekrát do zahraničí.
V současné době se děti v ZUŠ bohužel společně scházet nemohou. Nemohou ani
zpříjemnit svým posluchačům na koncertech ten nejkrásnější čas v roce – advent a
Vánoce – svým zpěvem.
Zapalte svíčky, v klidu se usaďte do pomyslných kostelních lavic a nalaďte se příjemně
se sborem Carmen na nadcházející vánoční čas“, napsala K. Štolová k nahrávce.
Celou nahrávku sboru Carmen uslyšíte v místním rozhlase v obci Hříškov a
Bedřichovice v pátek 4.12.2020 v 17hod.
V Hříškově se během produkce rozsvítí vánoční strom.

Závěrem bych Vám chtěla popřát opravdu pohodové Vánoce, klid a zejména zdraví.
Všem spolupracujícím občanům děkuji za jejich práci a obětavost.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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