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V PLÁNU MÁME:
1)
2)

3)

Ve středu 12.12.2018 od 18:00 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Nové známky na popelnice budou v prodeji od ledna 2019.
Stávající známky na popelnicích pro rok 2018 platí do konce ledna 2019. Nové známky budou v prodeji
od 2.1.2019 v úředních hodinách OÚ. Cena roční známky se vzhledem k narůstajícím nákladům upravují
takto: červená 2200kč (52x odvoz), zelená 1800kč (42x), modrá 1200kč (26x), pytel je za 60kč.
Samostatně žijící důchodci mají poplatek snížen na 50% z ceny vybrané známky.
Zastávka u zmrzliny zůstane beze změny – pozornost je přesunuta na projekt zastávky u Motorestu.
Záměr, který byl prezentován v předchozím čísle policie ČR neschválila, a proto se od něho odstupuje.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Dochází k dočasné úpravě úředních hodin na OÚ.
Úřední hodiny OÚ jsou nyní stanoveny na pondělí a středu vždy od 16-18hod. Telefonicky lze domluvit
také individuální návštěvu. V případě potřeby volejte starostku obce Hanu Prskavcovou (728 713 568).
Problematika tříděného odpadu – prosba k občanům:
• Pokud bude při příchodu plný kontejner na tříděný odpad, není žádoucí přidávat další odpad do okolí
kontejnerů. Lépe je vyčkat do nejbližšího vyprázdnění. Kontejnery se vyváží v těchto intervalech:
- plasty každé liché pondělí a sudé úterý,
Dbejme všichni na doporučení, abychom do
- papír každou lichou středu a sudý čtvrtek,
kontejnerů vhazovali odpadky s minimálním
- sklo v každé sudé úterý,
- tetrapack každou 1. sobotu v měsíci,
objemem. To znamená: sešlapané PET láhve,
- bioodpad je k dispozici od 1.4. do 30.11.
rozřezané/rozložené kartonové krabice atd.
a vyváží se v tomto období každý pátek.
Parkování automobilů v obci – výzva pro občany:
Parkování na krajnici cesty je nešvar, který se rozmohl po celé obci, a proto prosíme občany, aby svá
vozidla parkovali na vlastních parkovacích místech nebo v garážích a nechali průjezdnou celou silnici.
• Hlavním důvodem je zabezpečení rychlého průjezdu složek integrovaného záchranného systému, v
případě, že bude kdokoli v obci potřebovat jejich pomoc.
• Zimní měsíce navíc zvyšují pravděpodobnost potřeby shrnování sněhu ze silnic. Průjezdnost cest bude
tedy také velmi důležitá, navíc se sníží riziko poškození nevhodně zaparkovaných vozidel.
Zákaz odvozu odpadu na obecní pozemek plánovaného multifunkčního hřiště v lokalitě sever!!!
Podzemní kontejnery – akce byla odložena.
Výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad byla odložena z důvodu vysoké finanční náročnosti.
V lokalitě Zámostí, není možné uložení kontejnerů na plánované místo z důvodu vedených inženýrských
sítí. V lokalitě sever jsou důvodem problémy s komunikacemi a zatím nejasné uspořádání multifunkčního hřiště. Ve staré zástavbě budou
kontejnery řešeny zároveň s plánovanou
výstavbou nové zastávky u Motorestu.
OÚ nabízí k pronájmu či prodeji objekt
Autobusové zastávky ve směru od Prahy.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Proběhla výsadba stromků:
• 12.11.2018 bylo vysázeno podél dálnice 70 stromků výšky 200cm. Stromky z dotací ŠKODA AUTO, a.s.
jsou tohoto druhu: 30x Javor babyka, 20x Javor jasanolistý a 20x Platan javorolistý.
• U kapličky byla 28.11.2018 vysazena lípa k výročí 100 let od vzniku samostatného Československa.

Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat na obecní úřad.
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NÁVOD, JAK ZAJISTIT, ABY NA SOUKROMÝ EMAIL CHODILY AKTUALITY Z OBCE PÍSKOVÁ LHOTA:
1)

Navštívit webové stránky https://www.piskovalhota.cz/

2)

Na hlavní stránce v sekci AKTUALITY Z OBCE
kliknout na odkaz ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY

3)

Poté v pravém horním rohu vybrat možnost
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK

4)

Následně je nutné zadat emailovou
adresu, kam by měly aktuality chodit
a poté zvolit PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

5)

Na email určený pro odběr novinek přijde z adresy ipo@antee.cz potvrzující zpráva. POZOR toto je
zatím pouze informace o provedení registrace k odběru aktualit z webu https://www.piskovalhota.cz/

6)

Pro zajištění odběru novinek je nutností kliknout na odkaz Potvrzení odběru

7)

Zájemce je po kliknutí na Potvrzení odběru odkázán zpět na web https://www.piskovalhota.cz/, kde je
v poslední fázi nutností nejprve zaškrtnout
Potvrzuji seznámení s informacemi o
zpracování osobních údajů

✓

a následně je vše definitivně stvrzeno kliknutím na volbu
ULOŽIT NASTAVENÍ ODBĚRU

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
18.11.2018 skončila podzimní část fotbalové sezóny (postupně Vám představíme tabulky týmů FK Krnsko)
Tabulka OP (podzim 2018) - FK Krnsko/muži

OÚ Písková Lhota a Vršovické
divadlo MANA Vás zve na
divadelní představení
Stará láska nerezaví:
Odjezd: 26.1.2019 17:00
Cena celkem: 400kč/osobu
Vozidlo: Autobus od OÚ

Vstupenky k prodeji na OÚ od 1.12.2018

30.11.2018 byl
rozsvícen
vánoční strom,
probíhaly trhy a
přišel Mikuláš,
čerti a anděl

Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota přijímá nové členy:
Zájemci bez rozdílu věku a pohlaví se mohou obrátit na starostu sboru
Jakuba Prskavce, email: prskavec.j@seznam.cz, tel: 732 462 376
Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat na obecní úřad.
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