Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,
dobrých zpráv je v posledních dnech velmi málo, a tak mi dovolte, najít na každé
zprávě kterou napíšu, alespoň něco pozitivního.
Podzim se začal vybarvovat do své krásy, slunce střídá déšť, půda je po dlouhé době
nasycena vodou, ale my žijeme ve strachu z koronaviru. Nemocných Covidem -19
každým dnem přibývá i v naší obci. Nemohli jsme si myslet, že se nás nákaza netýká,
a tak Vás tímto žádám o osobní zodpovědnost. Noste roušky, dodržujte vzdálenosti a
prosím, dodržujte karanténu. Není důvod poukazovat na nemocné, dívejte se zejména
na sebe a na svoje chování. Dobrou zprávou je, že na obecním úřadě jsou stále
k dispozici roušky a dezinfekce. Také zaměstnanci obce a zastupitelé jsou připraveni
Vám donést nákup, zajistit léky a pomoc v době nemoci či karanténě. Nebojte se
zavolat a o pomoc požádat.
Další smutnou zprávou je, že v obci minulý víkend vyhořel dům a tříčlenná rodina
zůstala bez střechy nad hlavou. Tou dobrou zprávou jste Vy, občané Hříškova, kteří
rodině začali okamžitě všemi způsoby pomáhat. Za ubytování, věcné i finanční dary
Vám rodina Havlových velmi děkuje. Zastupitelé obce se okamžitě dohodli na
vyhlášení „Veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem v čp.69 Hříškov,
na odstranění škod po požáru, včetně rekonstrukce a vybavení rodinného domu
čp.69 Hříškov“. Vyhlášení veřejné sbírky je však vázáno na zákon, proto nemohl být
transparentní účet a pokladnička otevřeny dříve. Od 28.10.2020 můžete svůj finanční
příspěvek zasílat na účet vedený u KB č. účtu 123-2796130247/ 0100, nebo přinést
na obecní úřad do zapečetěné pokladničky. Vaše solidarita, soucit a okamžitá pomoc
postižené rodině je důkazem skutečné sounáležitosti Vás, občanů Hříškova.
V minulém zpravodaji jsem psala o sázení stromů podél silnice na Hvížďalku. Je mi
velmi líto, že stromy nemůžeme sázet společně, ale nařízení vlády takové akce
v nynější epidemiologické situaci zakazují. Nejen u tohoto sdělení se pozitiva hledají
velmi těžce, ale stromy vysazeny budou a svůj účel v budoucnu splní.
Zastupitelstvo obce plánovalo další „Setkání jubilantů“ které mělo v loňském roce
pozitivní ohlasy. Současná nařízení společenské akce zakazují a ani my nechceme
riskovat Vaše zdraví. Rozhodli jsme se v letošním roce setkání úplně zrušit a drobnou
upomínku jubilantům doručit domů. Věřím, že rok 2021 bude pro konání
společenských akcí příznivější a budeme moci pozvat jubilanty za obě období. Tímto
Všem jubilantům obce Hříškov 2020 přejeme zejména zdraví a budeme se těšit na
společné setkání.
Na úřední desce byla zveřejněna fotografie nalezeného psa v katastru naší obce. Byl
umístěn do útulku v Jimlíně a čeká na nový domov.
V části obce Hvížďalka bude přerušena dodávka elektřiny dne 5.11.2020 v čase od
7:30 do 15:30 hod.
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Sporťáček, myslivecký kroužek a cvičení žen je pozastaveno z důvodu vládního
nařízení do odvolání.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou upraveny dle nařízení vlády:
pondělí od 11:00 do 16:00 hod
středa od 11:00 do 16:00 hod
Ke komunikaci využívejte zejména elektronický, telefonní a písemný kontakt.
V budově se začala realizovat plánovaná rekonstrukce. Nevyužívané prostory
v přízemí budovy budou přestavěny na kanceláře obecního úřadu. Práce budou
dokončeny v dubnu příštího roku a přístup do současných prostor OÚ bude v době
rekonstrukce ztížen průchodem přes stavbu. Celá stavba bude financována
z rozpočtu obce. Na tyto práce bude navazovat stavební úprava dvoru u obecního
úřadu v první polovině roku 2021, která bude zčásti financována Ústeckým krajem
z dotačního Programu pro odpadové hospodářství obcí v Ústeckém kraji.
Pevně věřím, že příští zpravodaj bude obsahovat lepší zprávy a Vám všem přeji pevné
zdraví a trpělivost v tomto nelehkém období.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová

II.ročník, číslo 9/2020, vydává Úřad obce Hříškov, Hříškov 50, IČO: 00556301, ev.č. MK ČR E 23770, vydáno 27.10.2020

