V PLÁNU MÁME:
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4)

5)
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18.3.2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 18.3.2019 od 18:00 se v zasedací místnosti na OÚ koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.
30.3.2019 – Vítání občánků
V loňském roce se v naší obci narodilo 15 nových občánků, a tak jsme se rozhodli slavnostně je přivítat.
Tradice vítání občánků bude opět obnovena a proběhne 30.3.2019 na zámku Stránov v Jizerním Vtelně.
5.4.2019 – Startuje kroužek pro mladé hasiče
V pátek 5.dubna od 17:00 bude v naší obci po mnoha letech znovu obnoven kroužek pro mladé hasiče.
Je určen pro děti a mládež od 4 do 15 let. Kroužek bude probíhat v hasičárně a budově OÚ. Přihlášky
můžete podávat už nyní u p. Pavla Kučery (tel.: 736 444 317). Další informace obdržíte též na OÚ.
7.4.2019 – Svoz nebezpečného odpadu
V neděli 7.4.2019 v 10:00 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Občané Pískové Lhoty a Zámostí
mohou již nyní odkládat nebezpečný odpad (použité autobaterie, nádoby od barev, laků, ředidel,
cartridge a tonery z tiskáren atd.) na vyhrazené místo ve sběrném dvoře.
13.4.2019 – Akce “Ukliďme Česko“ 2019
V sobotu 13.4.2019 proběhne již tradiční akce “Ukliďme Česko“. Zahájení je plánováno na 9:00 u OÚ.
Zájemci, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, budou potřebovat pouze vlastní pracovní rukavice, pevnou obuv
a dobrou náladu. Kontaktní osoba: Hana Prskavcová, 728 713 568
13.4.2019 – Krnecká paleta a Velikonoční jarmark
V sobotu 13.4.2019 dopoledne pořádaná ZŠ a MŠ Krnsko soubor soutěží pod názvem Krnecká paleta.
Děti budou moci změřit síly ve výtvarném umění, zpěvu, hře na hudební nástroj, tanci a recitaci. Zápis
do soutěže je od 8:30. Od 9:00 bude pro návštěvníky připraven Velikonoční jarmark, kde bude možné
zakoupit velikonoční a jarní dekorace vyráběné dětmi ze ZŠ a MŠ Krnsko.
Velikonoční řehtání a 19.4.2019 pálení Jidáše
Součástí velikonoční tradice v naší obci je řehtání. Děti dle zvyku obcházejí organizovaně obec s různými
hlučícími nástroji (řehtačky, klapačky, trakaře). Skupinu řídí nejstarší chlapci ve věku 14-15 let tzv. páni.
Toto počínání má nahradit zvuk zvonů, které na Zelený čtvrtek odlétají do Říma (Pozn.: hluk z řehtaček
má údajně také působit proti nepříznivým silám a jeho poslech má tedy ozdravný vliv).
Na Velký pátek 19.4.2019 bude ve večerních hodinách upálena slaměná figurína Jidáše (Pozn.: Jedná se
o symbolický trest za zradu Ježíše).
Na Bílou sobotu dopoledne pak pánové obchází domy, kolem kterých chodili řehtat a koledují o
zaslouženou odměnu (peníze, vajíčka, sladkosti). Výtěžek se poté rozděluje mezi všechny řehtající děti.
Občané Pískové Lhoty a Zámostí se mohou podílet na tvorbě hromady dřeva, která poslouží k upálení
Jidáše. Až do 19.4. mají možnost odkládat větve ze stromů a roští na hromadu zhruba v polovině
spojovací cesty na Strašnov. Prosíme občany, aby na hromadu nevhazovali zdánlivě hořlavé věci (knihy,
nábytek atd.). Ty patří do sběrného dvora a čeká je ekologická likvidace.
Dobrovolní hasiči Písková Lhota budou v době pálení Jidáše provozovat stánek s občerstvením. Zde
budou prodávat točené pivo, což zájemcům jistě zpříjemní čas strávený u plápolajícího ohně.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

KANALIZACE - v současné době probíhají pochůzky a konzultace projektantů kanalizace.

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.
Pokračování na str. 2

3)

Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat v úředních hodinách na OÚ.
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PRÁVĚ SE ŘEŠÍ (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1):
3)

Proběhne svoz elektroodpadu
V nejbližší době proběhne svoz elektroodpadu (přesný termín bude vyhlášen rozhlasem, nebo bude
uveden v příštím zpravodaji). Občané mohou již nyní odkládat elektroodpad do sběrného dvora,
případně se domluvit s p. Kučerou (tel.: 736 444 317) na pomoci s odvozem obecním vozem.

4)

Popadané stromy a poškození majetku obce
Prosíme spoluobčany, aby na OÚ oznámili případné škody zjištěné na obecním majetku vlivem
popadaných stromů, které způsobili velké poryvy větru.

BLÍŽÍ SE ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍDY A DO ŠKOLKY
1)

3.4. a 4.4. 2019 od 13 do 16:00 proběhne zápis dětí do 1. třídy ZŠ Brodce. Od 8.4. jsou v kanceláři ZŠ
Brodce k dispozici přihlášky pro předškoláky a jejich zápis proběhne 22.4. – 25.4. od 8 do 14:00.

2)

24.4.2019 od 15:00 proběhne zápis dětí do 1. třídy ZŠ Krnsko.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
EKOLOGICKÉ OKÉNKO:
Na OÚ je možnost
zakoupit sadu tří tašek na
tříděný odpad. Objem
jedné tašky je 40l a cena
za celou sadu je 50kč.

Od čtvrtka 21. března
začínají nové lekce
kondičního cvičení s prvky
z bojových sportů a
komplexního posilování,
to vše v rytmu energické
hudby. Cvičení je vhodné
pro muže i ženy bez
rozdílu věku. Pokud chcete
Taebo (vyslovuj tejbo)
vyzkoušet máte možnost .
Každý čtvrtek od 18 do
19hod. v sále hotelu Dvůr
v Pískové Lhotě.
Cena: 80 kč/lekci
S sebou: podložku na
cvičení,ručník,vhodnou
obuv a pití

Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat v úředních hodinách na OÚ.
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