V PLÁNU MÁME:
1)

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.

2)

Na Velikonoce přijede pouť. Bude se konat od 19.4. do 22.4.2019 na louce naproti Kocandě.
Všichni občané jsou srdečně zváni. Letos je výjimečná možnost nabažit se kolotočů skutečně do sytosti.

3)

Den Pískové Lhoty 18.5.2019 – celodenní akce zakončená divadelním představením
Den začíná v 10:00, kdy bude pro veřejnost otevřena hasičská zbrojnice a zrekonstruovaná kaplička.
Všichni naši občané tak budou moci nahlédnout do prostor, které jsou běžně uzavřeny. Členové
jednotky SDH jim představí svoji techniku, a zrekonstruovaná kaplička ukáže svůj velmi zajímavý prostor
se záměrem umístění nového zvonu, který byl za války roztaven. V kapličce budou navíc k nahlédnutí i
historické zajímavosti o naší obci.
Od 10:30 bude na hřišti v Zámostí probíhat mistrovský fotbalový zápas starších žáků. Občané budou
mít možnost spojit procházku s návštěvou hřiště FK Krnsko, kde se hraje fotbal již téměř 100 let.
Od 15:00 do 16:10 budou v areálu místního lesíčka probíhat soutěže pro děti s hudbou a představení
pohádka „o Koblížkovi“.
V 19:30 pak přijde na řadu divadelní představení „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ určené pro dospělé
občany naší obce. Během představení bude možnost občerstvení přímo ve sluji.
Celý den pak bude zakončen večerním posezením po představení. Posezení bude v případě příznivého
počasí venku v areálu lesíčku, v případě špatného počasí pak uvnitř sluje po skončení představení.
Občané mají také možnost během akce představit své koníčky a výrobky (zájemci kontaktujte OÚ).
Na dětské představení je vstupné zdarma, na večerní představení je vstupné 100Kč a vstupenky si již
nyní můžete zakoupit na OÚ.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Lov ryb na kale v Pískové Lhotě – zveřejněny podmínky (níže uvedeny pouze částečné informace)
a) K získání povolenky je třeba mít trvalý pobyt v obci a bezdlužnost vůči obci.
b) Cena roční povolenky pro občany nad 12let věku je 500,- kč, nebo zdarma, ale po odpracování
alespoň 5 brigádnických hodin za rok pro obec. Děti a mládež do 12 let a senioři nad 70 let –
zdarma. Cena povolenky pro veřejnost (občan mimo obec) je 200,- kč/den.
c) Podmínky rybolovu – lovit smí každý člověk jen na jeden prut a v termínu od 1.5. do 31.10. a v
hodinách od 6:00 do 22:00.
d) Povolenky jsou k dostání na OÚ vždy v úředních hodinách.
e) Kontrolu lovících může provádět pověřená osoba (porybný – Jindřich Šmejkal st.) a nebo každý člen
zastupitelstva obce... (podrobné informace jsou k dispozici na OÚ, nebo na www.piskovalhota.cz)

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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PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Prořez stromů kolem kalu 4.4. a 9.4.2019
Byly prořezány stromy kolem kalu. Občané si mohou větve libovolně brát a odnášet zdarma.

2)

Cvičební prvky instalovány 9.4.2019
Vedle multifunkčního hřiště na malém kálku na návsi ve staré zástavbě byly umístěny cvičební prvky, na
kterých si mohou zájemci a kolemjdoucí s chutí zacvičit.
Nové kontejnery rozmístěny a další budou následovat.
Byly přidány nové kontejnery na tříděný odpad v lokalitě jih. V lokalitě sever se na současném
shromaždišti kontejnerů u lesa buduje zpevněné stání. Dále je v plánu doplnit jeden kontejner na papír
do staré zástavby a další kontejnery přibydou k elektrickému rozvaděči u sochy sv.Jána na severu. Další
místa pro odkládání tříděného odpadu se připravují.
Pronájem rybníka – kalu na Pískové Lhotě byl s majiteli domluven na dobu 10 let.

3)

4)

Je přísně zakázáno do rybníka vypouštět odpadní vody. Zakázáno je též odpouštění vody na zalévání.
5)

Proběhla úprava prostoru památníku na Pískové Lhotě
Byly prořezány stromy, odstraněny náletové dřeviny a proběhne výsadba cibulovin a růží.

6)

Hasičský kroužek byl úspěšně zahájen 5.4.2019 za hojné účasti 25 dětí.

7)

Odvoz elektroodpadu v rámci akce “recyklujeme s hasiči“ proběhl 9.4.2019

BLÍŽÍ SE ZÁPISY DĚTÍ DO 1. TŘÍDY A DO ŠKOLKY V KRNSKU
1)
2)

ZŠ Krnsko zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče dne 24.4.2019 od 15:00 do 17:00 k zápisu dětí do 1.
třídy. K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.
Dne 15.5.2019 od 15:00 do 16:30 v zelené třídě ZŠ Krnsko proběhne zápis dětí do MŠ. S sebou přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Přítomnost dítěte není nutná.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:

Pískova Lhota 281
Pouze na objednání
tel.: 607 693 747
Kadeřnictví
pánské, dámské a
dětské...
pro ženy je věrnostní
kartička...

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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