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PRO OBCE HŘÍŠKOV, BEDŘICHOVICE A HVÍŽĎALKA

BEDŘICHOVICE
Bedřichovice zřejmě odvozují své jméno podle šlechtice Bedřicha staršího z Vinařic. Prvně se připomínají
v roce 1387, kdy zde měla zapsáno věno Příba, vdova po Vaňkovi Hořasovi. Část vsi patřila před husitskými válkami
chrámu sv. Víta v Praze. Od roku 1579 patřily k páteckému panství, po třicetileté válce byly zcela vylidněny. V roce
1900 bylo v obci třicet domů a údajně zde žilo 134 občanů. Dnes má obec 35 domů a žije tu 66 občanů.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás přivítat v dalším, tentokrát jarním
vydání Hříškovského zpravodaje. Tyto měsíce jsou pro
mě každoročně spojeny s vůní kvetoucích hlohů
a nezkrotnou zelení všude kolem nás. Tráva je v této
době zelenější, květy voňavější a motýli barevnější.
I my se snažíme, přilákat motýli, včelky i čmeláky do
naší blízkosti. Proto zaměstnanci obce nesekají zeleň
v parku cestou na Panenský Týnec a pod kapličkou.
Udržet zeleň přívětivou pro hmyz a současně mít
upravenou obec je občas nelehký úkol. V poslední
době nám zaschly některé křoviny a ovocné aleje
vysazené podél silnic a stromy u hřiště potřebují
pravidelnou zálivku. V letošním roce zatím nebyla
vypsána dotace, kterou bychom mohli financovat další
výsadby, přesto jsme se se zastupiteli dohodli, že
stromy sázet budeme. Tentokrát mezi Hříškovem
a Bedřichovicemi. Na úpravu lip a ostatních vzrostlých
stromů v obci jsme získali od Ústeckého kraje 60 tisíc
korun. To však není jediná krajská dotace, kde jsme
byli úspěšní. Na pergolu u fotbalového hřiště jsme
dostali podporu ve výši 300 tisíc korun a stavební
práce by mohly být dokončeny do konce června.
Z programu na odpadové hospodářství jsme
dovybavili obec dalšími kontejnery v celkové hodnotě
204 038 Kč, dotace činila 142 826 Kč.

Také v programu na obnovu drobných sakrálních
památek jsme uspěli. Torzo křížku, nebo chcete-li boží
muka u čp. 155 se dočká obnovy do konce léta. O další
dotace je zažádáno na dokončení stavebních prací
v budově bývalé sokolovny u Ministerstva pro místní
rozvoj, na opravu hřbitovní zdi u Ministerstva
zemědělství. Dále pak žádáme Ústecký kraj o podporu
na obnovu další části obecního sadu „Brůna“ a na
zhotovení projektové dokumentace stávajícího stavu
budovy čp. 160, tedy bývalé školy.
V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o Vaše
podněty, jakým směrem se mají naše aktivity
soustředit. Budova školy je využívána minimálně a
otázkou zůstává, jakou funkci by měla v budoucnosti
zastávat. Ani názory zastupitelů nejsou jednoznačné,
proto součástí tohoto zpravodaje bude malý dotazník,
který budu velmi ráda, když vrátíte do schránky
obecního úřadu s Vaším názorem. V Bedřichovicích
přidávám ještě druhou stránku dotazníku ohledně
elektrického vedení a jeho případného uložení do
země. Opakovaně jsem jednala s firmou ČEZ, která je
správcem této distribuční soustavy o možnostech
rekonstrukce. Nemám však dostatek informací, jaké
problémy nadzemní vedení přináší Vám. Budu velmi
ráda za součinnost v obou šetřeních.
Jana Kalašová, starostka

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Hříškov schválilo:
• materiální sbírku na pomoc Ukrajinským
uprchlíkům v lounském regionu
• účetní závěrku obce Hříškov sestavenou k
31.12.2021 a celoroční hospodaření obce

• ukládá účastníkům „pálení čarodějnic“ obnovení
trávníkové plochy (zavážka hlínou a osetí),
zakoupení a vysazení tří kusů keře bobkovišeň
(nejvíce poškozené) a přesazení původních rostlin,
ošetření dalších čtyř kusů keře bobkovišeň po
spálení (odstranění poškozených listů), ošetření
stromu akát v místě pálení ohně (odstranění
spálených větví). Dále pak následnou péči o tuto
poškozenou zeleň v délce min. 6 měsíců (zalévání,
hnojení apod.)

Upozorn n : jedn se o upraven v atek z p ijat ch usnesen . Plnou verzi usnesen je mo n nal zt na webu
www.hriskov.cz, z lo ka Úřad/Úřední deska/Usnesení zastupitelstva, popř. na obecn m adu.

é

é
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ř

í
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KALENDÁŘ AKCÍ

Srdečně Vás zveme na

10. SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
V sobotu 23.července 2022 od 10:00 hodin,

v Hříškově u sokolovny.
Ve 12 hodin start vyjížďky okolními obcemi.

Nohejbalový turnaj

Dne 6.srpna 2022 SK Hříškov společně s obcí Hříškov pořádá

2.ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
o pohár starostky obce.

Rozloučení s létem
Dne 3.září 2022 obec Hříškov pořádá rozloučení s létem pro děti všeho věku, připraveny budou
soutěže výtvarné dílničky i další zábavný program. Více informací bude na plakátech, které budou
připraveny a zveřejněny v průběhu léta na plakátovacích plochách.
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POMOC UKRAJINĚ
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
materiální sbírku POMOCI UKRAJINSKÝM
UPRCHLÍKŮM v LOUNSKÉM REGIONU. Chtěla
bych Vás tedy požádat o pomoc se zásobováním
zejména trvanlivými potravinami pro lounské
kontaktní centrum, které pomáhá uprchlíkům z válkou

postižené Ukrajiny. Potraviny můžete odnést na
obecní úřad ve Hříškově, nebo je zanechat v místní
prodejně COOP do 12.6.2022. My je předáme v centru
pomoci Louny. Za Vaši ochotu a chuť pomáhat.
DĚKUJEME!

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Jarní setkání a tvoření velikonočních dekorací, pletení
pomlázek a barvení vajec přilákalo na Velký pátek do
malého sálu v budově bývalé školy nejen děti, ale
i jejich rodiče a prarodiče.
Místní i přespolní dospěláci tu učili děti nejrůznější
techniky zdobení vajec, drátkování, paličkování a také
trpělivosti a zručnosti. Pomlázky z proutí od místního
potůčku či zdobená vejce udělaly radost dětem
i dospělým.
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RODINNÁ STEZKA
V loňském roce jsme vlivem protiepidemiologických
opatření pro naše děti a jejich rodiče uspořádali
Stezku poznávání okolí Hříškova namísto hromadné
oslavy dětského dne. Stezka byla velmi úspěšná a tak
jsme v letošním roce připravili novou trasu. Cestou od
koupaliště až do Bedřichovic čekalo na účastníky
celkem devět zastavení s otázkami a zajímavostmi
z okolí obce. Obousměrnost cesty z Bedřichovic
i Hříškova přilákalo tentokrát ještě více účastníků. Ani
deštivé dny nás neodradily a z pokladu si každé dítě
vyzvedlo svůj podíl. Cestou vyplňovaly tajenku, získaly
nové informace o přírodě i okolí, v lese na paloučku
malovaly květiny a zvířátka, počítaly kroky a skákaly
jako žabky. Stezku pro všechny připravili zaměstnanci
obce a grafickou podobu ztvárnila Nikola Volf. Ta
stezku velmi úspěšně ilustrovala již v loňském roce
a těší se na její pokračování. Všichni věříme, že se
i Vám stezka líbila a v příštím roce najdeme další
trasu, kde budeme poznávat místo, kde žijeme!

OBECNÍ SAD
V loňském roce obec převzala od pozemkového fondu
obecní sad a podařilo se nám část plochy vyčistit od
náletových dřevin i odpadu. Děti z mysliveckého
kroužku tu občas tráví sobotní dopoledne a pomáhají
s udržením čistoty přírody. Chystají se dělat hmyzí
domečky a připravit nové ptačí budky.
Vám všem je sad k dispozici kdykoliv, můžete zde jen
tak posedět, odpočinout si, nebo na podzim sesbírat
ořechy. Zjištění, že pro někoho může sad sloužit i jako
skládka bioodpadu není příjemné pro nikoho z nás.

Bioodpad tedy nepatří do obecního sadu, nepatří do
popelnice na komunální odpad, nepatří do žlutých
oranžových a šedých pytlů a kontejnerů pro sběr
tříděných složek a nepatří ani na sběrný dvůr
u obecního úřadu.
TIP PRO VÁS : Pokud nemáte vlastní kompost,
veškerý bioodpad lze likvidovat na školní zahradě.
Dodržujte prosím rozdělení větví a měkkého odpadu
(tráva, listí, mech, zbytky rostlin, slupky apod.).
Jana Kalašová
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HISTORIE OBECNÍHO DOMU
VÝŇATEK Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE HŘÍŠKOV 1848- 1966

6

ČERVEN 2022

HŘÍŠKOVSKÝ ZPRAVODAJ

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Souhrn jarní části sezóny
ZÁPASY JARO 2022
SOKOL KOŠTICE - SK H ÍŠKOV 1:4 ( 0:2)
BRANKY: KYNCL M.2x, KABOUREK V., OLÁH T.

60 diváků

SK H ÍŠKOV - SOKOL M CHOLUPY 4:3 (2:2)
BRANKY: ZÁRUBA D. 3x, KABOUREK V.

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM
ZA PODPORU V TÉTO SEZÓNĚ A
HRÁČŮM ZA PŘÍSTUP A
ODVEDENÉ VÝKONY.

45 diváků

SOKOL CHOŽOV - SK H ÍŠKOV 2:1 (0:1)
BRANKY: BRADÁČ P.

30 diváků

SOKOL LIPENEC - SK H ÍŠKOV 3:1 (2:0)
BRANKY: BRADÁČ P.

40 diváků

SK H ÍŠKOV - TJ NEPOMYŠL 3:1 (2:0)
BRANKY: FRIC M. 2x, OLÁH T.

30 diváků

SK H ÍŠKOV - BANÍK BUŠKOVICE - 5:5 (4:3)
BRANKA: KYNCL M. 3x, KABOUREK D., VAŇHA P. 30 diváků
OH E LIŠANY - SK H ÍŠKOV 4:2 (1:1)
BRANKA: KYNCL M., VLČEK D.

50 diváků

Sporťáček
Dne 18.5.2022 se nám podařilo pod záš tou
klubu obnovit v obci oblíbený Sporťáček. Jsme
nesmírně rádi za zájem dě i rodičů o tyto
pohybové hry. Sporťáček se koná každou středu
od 17:30 na fotbalovém hřiš . Bude pokračovat
do 30.6. poté si dáme s dětmi 2 měsíce prázdnin
a začneme opět od září kdy už bychom v případě
špatného počasí mohli využívat nově
zrekonstruovanou sokolovnu.

KONEČNÁ TABULKA
KLUB

Z

V

1. SOKOL M CHOLUPY

14

10

2

2 66:17

32

0

0

2. BANÍK BUŠKOVICE B

13

10

2

1 68:28

32

0

0

3. OH E LIŠANY

13

9

2

2 59:20

29

0

0

4. SOKOL LIPENEC

14

6

1

7 45:55

19

0

0

5. SOKOL CHOŽOV

14

6

0

8 27:54

18

0

0

6. SK H ÍŠKOV

14

4

3

7 32:38

15

0

0

7. TJ NEPOMYŠL

14

4

2

8 26:37

14

0

0

8. SOKOL KOŠTICE

14

0

0 14 10:84

0

0

0

R

P

SKÓRE

BODY P+ P-

Střelci branek sezóna 2021/22

Kyncl Michal 6x
Záruba David, Fric Michal, Kabourek Vladimír 5x
Vlček Dominik, Bradáč Petr, Oláh Tomáš, Kabourek Tomáš 2x
Kabourek Dušan, Čánecký Miroslav, Vaňha Pavel 1x
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Ř

Ř

Ř

Ř
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INZERCE

INZERCE JE MÍSTO PRO VAŠE PRODEJE PŘEBYTKŮ ZE ZAHRADY, AJ.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PLACENOU REKLAMU PIŠTE NA E-MAIL.

Sběrný dvůr s kontejnerem pro nadměrný a
nebezpečný odpad, na obecním úřadu, bude
pro Vás otevřen každou sudou sobotu
od 8:30 do 11:00 hodin do konce září.
18.6.2022

13.8.2022

2.7.2022

27.8.2022

16.7.2022

10.9.2022

30.7.2022

24.9.2022

Dne 21.6.2022 nepoteče v celé obci voda od 8:00 do 14:00 hodin.

V DALŠÍM ČÍSLE NAJDETE
‣ REALIZACE PERGOLY, AKTUÁLNÍ INFORMACE, OHLÉDNUTÍ SE ZA NÁSLEDUJÍCÍMI AKCEMI

PRO NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE ODEBÍREJTE EMAILEM NEBO SMS SMART INFO.
více na www.hriskov.cz - záložka aktuálně/od nás
Prodejní doba COOPu ve
Hříškově

Provozní doba pošty ve
Hříškově

Obecní úřad Hříškov

PONDĚLÍ

6:30 - 12:00 13:00-17:00

PONDĚLÍ

8:00-9:00 15:00-17:00

PONDĚLÍ

7:00 - 17:00

ÚTERÝ

6:30 - 12:00 13:00-17:00

ÚTERÝ

8:00-9:00 14:00-16:00

STŘEDA

7:00 - 16:00

STŘEDA

6:30 - 12:00 13:00-17:00

STŘEDA

8:00-9:00 14:00-16:00

ČTVRTEK 6:30 - 12:00 13:00-17:00

ČTVRTEK

8:00-9:00 14:00-16:00

IČO: 00556301

PÁTEK

6:30 - 12:00 13:00-17:00

PÁTEK

8:00-9:00 14:00-16:00

datová schránka: xw7b35v

SOBOTA

6:30 - 10:00

SOBOTA

ZAVŘENO

email: info@hriskov.cz

NEDĚLE

8:00 - 9:30

NEDĚLE

ZAVŘENO

tel: 415 694 183

tel: 954 243 904

tel: 415 694 244

HŘÍŠKOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022, IV.ročník - Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází pravidelně
5x ročně. Vydává obec Hříškov, IČO 00556301, Registrováno MK ČR E 23770 , vydáno 10.6.2022
Redakční rada: Jana Kalašová, Nikola Volf
Příspěvky a náměty posílejte na info@hriskov.cz, redakce si vyhrazuje příspěvky krátit. Výtisk zdarma.
Datum příští uzávěrky je 25.8.2022 Grafická úprava: Nikola Volf. Tisk: Obec Hříškov
8

