Informace občanům obce Hříškov
Letošní listopadové výsadby stromů se vydařily a své místo pro život našlo
celkem 83 listnatých stromů. Vám, kteří jste se výsadby zúčastnili, bychom chtěli
upřímně poděkovat.
Velké díky patří také dětem z mysliveckého kroužku a paní Petře Vaňhové.
Všichni společně v sobotu sázely stromy a v neděli zpívaly v naší kapli při oslavě
sv.
Huberta.
Obě
akce
byly
plné
pohody
a
dobré
nálady.
Více se můžete dočíst na www.noviny-zblizka.cz Všechny články, které jsou o naší
obci zveřejněné najdete na webových stránkách obce v záložce ,,aktuálně - napsali o
nás“. Na webových stránkách najdete i další užitečné informace z naší obce.
V minulých týdnech došlo ke změně v systému zasílání novinek e-mailem. Nový
systém SMART-INFO umožňuje zasílání zpráv od obce e-mailem i SMS. Můžete si
zaregistrovat zasílání pouze jedné varianty, nebo obou.
Při nové registraci E-MAILEM a SMS Vám bude zaslán e-mail k potvrzení
registrace, který je nutné potvrdit.
Registraci zpráv formou pouze SMS lze provést jen na obecním úřadě. Je nutné
navštívit náš úřad s telefonním číslem a my se Vám o registraci postaráme.
Zprávy na e-mail budou častější, zasíláme všechny zveřejňované novinky. Zprávy
SMS budou zasílány pouze jako sdělení havarijních a krizových situací.
Předvánoční období máme spojeno s příjemnou adventní atmosférou, ke které již
několik let patří i rozsvícení vánočního stromu v naší obci.
I letos jsme pro Vás chystali tento sváteční večer, ale vzhledem k epidemiologickým
opatřením a vyhlášenému nouzovému stavu jsme program zcela zrušili.
K rozsvícení stromu dojde tradičně v pátek před druhou adventní nedělí, tedy
3.12.2021 v podvečerních hodinách bez veřejnosti. V této době budou znít
z místního rozhlasu vánoční melodie.
Věřím, že nově ozdobený vánoční strom bude nejen zářit, ale mnohým z nás přinese
i naději v klidnější budoucnost.
Výlet do německého Seiffenu 27.12.2021 byl také zrušen, zaplacené poplatky za
autobus Vám vrátíme na obecním úřadě.
V minulých zpravodajích jsme Vás informovali o nutnosti uzavřít nové smlouvy na
hrobová místa a urnová okénka na místním hřbitově do 31.12.2021. Je Vás stále
ještě mnoho, kdo tak neučinil.
Pokud se nemůžete na obecní úřad dostavit, napište na info@hriskov.cz nebo
zavolejte na tel: 415 694 244 a domluvte se na dalším postupu.
Vám, kteří jste smlouvu již uzavřeli, děkujeme!

Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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