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ČÍSLO 1

V PLÁNU MÁME:
1)

!
2)

První informační schůzka k budování kanalizace se uskuteční ve čtvrtek 31.1. od 17:00 v Hotelu Dvůr.
Schůzky se zúčastní zástupci firmy VaK MB, a.s. a projektant kanalizace a přípojek v naší obci. V
nejbližších dnech obdržíte do poštovních schránek informační dopis. Prosíme, věnujte mu zvýšenou
pozornost. V případě dalších dotazů kontaktujte OÚ.
Prosíme občany o zlepšení komunikace s OÚ
V případě, že vznikne jakýkoli problém týkající se obce (např. nesvítí světla), neváhejte jej nahlásit a
nespoléhejte se na hlášení někoho jiného. Včasné oznámení problému, znamená možnost rychlejšího
řešení. Kontakty na OÚ: starostka 728713568, místostarosta 604582328, pevná linka 326721534

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

2)

3)

Obec stále nemá svůj znak a na jeho podobě se může podílet každý občan Pískové Lhoty a Zámostí.
Rozhodování probíhá mezi dvěma variantami. Na výběr jsou: varianta II
(obrázek vlevo) a nebo IV (obrázek vpravo).
Hlasovat se bude do 15.1.2019 a hlasy je možné posílat na emailovou
adresu piskovalhota@piskovalhota.cz. Do emailu uveďte jakou variantu
preferujete a připište své jméno a adresu. Děkujeme.
Probíhá prodej známek na popelnice pro rok 2019
Od 2.1.2019 v úředních hodinách OÚ probíhá prodej ročních známek na popelnice. Pro rok 2019 jsou
ceny známek stanoveny 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. Na OÚ
lze zakoupit plastovou i plechovou popelnici o objemu 120l za jednotnou cenu 927kč.
POZOR! Popelnice se známkami na rok 2018 bude COMPAG vyvážet pouze do 31.1.2019.
Probíhá veřejná sbírka na zvon do kapličky
OÚ pořádá veřejnou sbírku na zvon do kapličky. Občané mohou přispět v hotovosti do pokladničky na
OÚ, a nebo mohou své dary posílat bankovním převodem na č.ú.: 115-8339940217/0100, do zprávy
pro příjemce uveďte jméno a příjmení (pokud nebude uvedeno, bude platba přiznána jako anonymní).
Sbírka končí 30.6.2019. Další informace rádi poskytneme na OÚ. Všem dárcům děkujeme.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

2)

3)

4)

Sběrný dvůr + nový kontejner na kov
• Sběrný dvůr má provozní hodiny stanovené takto: pondělí, středa a sobota vždy od 14:00-16:00.
Občané Pískové Lhoty a Zámostí mohou odkládat kovový odpad, elektro-odpad (program - Recyklujte
s hasiči), nebezpečný odpad (barvy, použitý fritovací olej), směsný odpad, suť a bio odpad.
• 11.12.2018 byl na sběrné místo u obecního úřadu přistaven nový kontejner na kovový odpad. Jeho
pronájem je zdarma. Prosíme občany, aby odkládali odpad přímo do kontejneru. Odevzdáním
kovového odpadu podpoříte obec a SDH Písková Lhota. Děkujeme.
Vánoční bruslení s Pískovou Lhotou
Vánoční bruslení, které naše obec pořádala 23.12.2018 pro své občany na malé mladoboleslavské
hokejové hale, mělo úspěch. Zúčastnilo se jej na 100 bruslařů. Pro děti byly organizovány zábavné
soutěže. Všichni si tak užili klidnou hodinku na ledě v předvánočním shonu.
Rozšíření úředních hodin na OÚ
Od 7.1.2019 se rozšiřují úřední hodiny na OÚ. Pondělí a středa 8:00-12:00 - hospodářka obce,
pondělí a středa 16:00-18:00 - starostka a místostarosta.
Adventní soutěž je u konce – více viz další strana.

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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PODAŘILO SE DOKONČIT: (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1)
4)

Adventní soutěž je u konce - vítězi se stávají K. a J. Chlupáčovi, M. a M. Hukovi a J. a B. Hadrbolcovi
Vzhledem k velkému množství krásně vyzdobených domů má adventní soutěž nakonec 3 vítěze. Ceny
výhercům věnovali majitelé Vinotéky Písková Lhota a restaurace v Hotelu Dvůr. Děkujeme všem
občanům za pomoc s výzdobou obce během vánočních svátků.

NÁVOD, JAK REZERVOVAT PROSTORY DRAČÍ SLUJE A HŘIŠTĚ NA MALÉM KÁLKU:
1)

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

2)

Na hlavní stránce v horní části kde jsou ve žlutém
poli rychlé záložky kliknout na odkaz REZERVACE

3)

Rezervaci proveďte přes email piskovalhota@piskovalhota.cz.
Do emailu vepište vaše jméno, telefon, hodinu a datum, na který chcete pronajmout sluj nebo hřiště.

4)

Po kontrole obsazenosti Vám přijde potvrzující email a rezervace se objeví v rezervačním systému.

5)

Pro snadnou kontrolu již obsazených
termínů nahlédněte do rezervačního
systému ještě před vaší rezervaci (viz
náhled kalendářů na stránce pod
textem).

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/dorost

Na OÚ jsou stále ještě k
zakoupení lístky na
divadelní představení
Stará láska nerezaví
hrané 26.1.2019 v Praze.
Odjezd autobusu je 26.1.2019 v 17:00 od OÚ.
Cena je 400Kč za lístek vč. dopravy tam a zpět.

Sbor dobrovolných hasičů zve své členy na
mimořádnou valnou hromadu, která se
koná dne 2.3.2019 od 18 hod. na OÚ
Písková Lhota. Hlavním bodem programu
je volba nového starosty sboru.
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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