V PLÁNU MÁME:
1)

SDH Písková Lhota má v plánu zřídit hasičský kroužek pro děti.
SDH Písková Lhota prochází změnami a vše je opět na cestě k výbornému fungování. Během jara 2019
je v plánu znovu obnovit mužský oddíl. Následně je třeba vybrat 2-3 odpovědné vedoucí, kteří od
podzimu 2019 povedou nový hasičský kroužek pro děti. Kdo by měl zájem pomoci s kroužkem nebo s
činností SDH, kontaktujte OÚ nebo přímo p. Pavla Kučeru (tel. 736 444 317).
Důležitým milníkem pro nové fungování je valná hromada SDH Písková Lhota, která se koná 2.3.2019
od 18:00 na Obecním úřadě. Zveme všechny členy SDH a těšíme se hojnou účast na valné hromadě.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)
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KANALIZACE – DŮLEŽITÉ INFORMACE
Z informační schůzky s VaK MB, a.s. a projektantem kanalizace konané v Hotelu Dvůr 31.1.2019 vzešly
pro občany Pískové Lhoty a Zámostí tyto důležité informace:
a) V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na kontaktní osoby, které mají projekt na starosti:
Obec Písková Lhota:
- Ing. Hana Prskavcová, starostka obce, tel.: 728 713 568, e-mail: piskovalhota@piskovalhota.cz,
- Jiří Bret, místostarosta obce, tel.: 604582328, e-mail: Jiri_Bret@seznam.cz
VaK MB:
- Ing. Tomáš Žitný, tel: 326 376 152, 603 245 537, e-mail: tzitny@vakmb.cz
- paní Alena Charvátová, tel. 326 376 154, e-mail: acharvatova@vakmb.cz
- Ing. Aleš Vocel, tel. 326 376 242, 736 512 822, e-mail: avocel@vakmb.cz
b) Občanům byly nabídnuty služby projektantů celé stavby i na projekci domovních přípojek, a to v
ceně 5000,- za zpracování, individuální konzultaci a zajištění veškerých povolení stavby přípojky a
dodání 5ks výtisků dokumentace (2x Vak, 1x stavební úřad, 1x stavebník, 1x Obecní úřad)
- Ing. Pavla Chládková, tel.: 774 116 505, e-mail: pavla.chladkova@post.cz
- Ing. Petr Švanda, tel.: 737248548, e-mail: envitech@envitech.cz
Služby Ing. Chládkové lze zajistit pomocí vyplněné objednávky a plné moci na OÚ do 28.2.2019.
Tiskopisy objednávky i plné moci již byly distribuovány, případně jsou k dispozici na OÚ. Hotové
projekty budou následně během září 2019 předány na OÚ, kde budou k vyzvednutí proti platbě 5000,-.
c) Občané mají možnost oslovit i jiného projektanta, se kterým je možné domluvit službu v případě, že
nebudou souhlasit s nabídkou Ing. Chládkové. Podmínkou je odevzdat na OÚ hotový, všemi úřady
povolený projekt do 30.9.2019. Kontakty na další dostupné projektanty jsou k dispozici na OÚ.
d) Doporučení pro občany – před započetím jakýchkoli prací si nejprve sjednat osobní návštěvu
projektanta a domluvit se na dalším postupu přípravných a výkopových prací.
e) Občanům jsou k dispozici firmy, které výkopové práce i realizaci přípojek provedou.
Kontakty na firmy jsou:
- Jiří Hrdlička, tel.: 602 264 834, e-mail: hrdlicka5@seznam.cz
- Milan Dvořák, tel.: 604 959 112, email: milandvorak.brodce@seznam.cz
- Jiří Brádka, tel.: 603 457 488, email: klikarova.ivana@centrum.cz
- Vladimír Šťastný, tel.: 602 227 207, email: stastnyvlad@seznam.cz
f) Když bude dům a jeho přípojka připravená ještě před samotným výkopem hlavního řadu
kanalizace, tak to bude nejjednodušší cesta pro následné výkopové práce a připojení na kanalizaci.

2)

Nabídka brigády nebo práce na zkrácený úvazek
Obec Písková Lhota hledá brigádníky nebo pracovníky z řad obyvatel, kteří by měli zájem pracovat pro
obec a podílet se přímo na jejím vzhledu. Náplní práce bude údržba veřejných prostranství (tzn. úklid,
sekání, zimní údržba … ), pomoc při obecních a kulturních akcích. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

3)

27.2.2019 od 11:00 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v Pískové Lhotě a Zámostí.

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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PRÁVĚ SE ŘEŠÍ (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1):
4)

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 prosím uveďte jméno a příjmení (pokud nebude uvedeno bude platba přiznána jako
anonymní). Další informace rádi poskytneme na OÚ. Děkujeme

5)

OÚ má v plánu zlepšení osvětlení cesty vedoucí kolem lesíka ve staré zástavbě.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

2)

3)

Občané si zvolili podobu znaku obce Písková Lhota.
V termínu od 19.12.2018 do 15.1.2019 probíhalo hlasování o podobě znaku naší
obce. Znak byl podán ke schválení na vládu ČR a po tomto procesu bude znak pro
naši obec platný. Děkujeme všem hlasujícím za účast.
Doplnění osvětlení na cestě od Motorestu ke sv. Jánu
Bylo doplněno osvětlení propojovací cesty mezi starou zástavbou a částí sever. Na cestu byly nyní
umístěny 3 lampy veřejného osvětlení. Do budoucna se plánuje osvětlit cestu po celé její délce.
Obec Písková Lhota obdržela od firmy EKO-KOM zdarma kontejnery na tříděný odpad
Od EKO-KOM jsme obdrželi za pomoc s tříděním
odpadu bezplatně další kontejnery. Kontejnery je
možné přidat na místa, kde stávající kapacita
nedostačuje, nebo je možné podat návrh i na zcela
nové místo pro sběr tříděného odpadu.
Občané Pískové Lhoty a Zámostí mohou svými
náměty pomoci s rozmístěním. Se svými náměty se
obracejte na OÚ. Děkujeme.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:

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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