V PLÁNU MÁME:
1)

2)

3)

Úpravu stání pro automobily u autobusové zastávky směr Mladá Boleslav
Vedle zastávky ve směru na Mladou Boleslav podél strašnovské silnice vznikne několik nových
parkovacích míst pro zákazníky zmrzliny. Parkoviště pojme cca 6 osobních vozidel při šikmém stání.
Využít možnosti dotací a pořídit nové hasičské auto pro SDH Písková Lhota
Objevily se možnosti dotací, které by mohly pomoci dobrovolným hasičům získat nové osmimístné
vozidlo za čtvrtinu ceny. Žádost o dotaci 450 000Kč na Ministerstvo vnitra již byla podána. Pokud bude
kladně posouzena, bude následovat další žádost na Středočeský kraj, kde lze získat dalších 300 000Kč.
Vozidlo se bude pořizovat pouze v případě, že nám budou přisouzeny obě dotace.
Projekt autobusového stání u Motorestu
Byla vypracována studie, která nyní prochází připomínkováním příslušných úřadů. Po schválení studie
bude vypracován projekt autobusového stání u Motorestu včetně chodníků a přechodů, na jehož
základě bude obec žádat o dotaci na realizaci.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Vysoká spotřeba pitné vody v letních měsících
Apelujeme na všechny občany, aby se zamysleli nad spotřebou pitné vody a nezalévali pokud možno
vodou z vodovodního řadu své zahrady a trávníky. Děkujeme.

2)

Žádost o úvěr, jehož pomocí bychom mohli realizovat opravy komunikací po dokončení kanalizace
Vzhledem k plánovaným vysokým výdajům, které budou spojeny s budováním kanalizace, se obec
rozhodla požádat o bankovní úvěr. Ten by měl pomoci rychle uvést veškeré kanalicací dotčené
komunikace do finálního stavu (tzn. asfaltová komunikace, chodníky atd.). Zároveň je počítáno, že se
případné zbylé prostředky využijí i na budování druhé fáze kanalizace po skončení první etapy.

3)

Upozornění pro všechny občany a stavitele
Žádáme všechny občany a stavitele, aby dbali při svých stavebních záměrech na dodržování předpisu ze
stavebního úřadu (stavební ohlášky, povolení aj.). Děkujeme.
Žádost o dotaci na nákup nové stříkačky pro SDH Písková Lhota
Byla podána žádost o dotaci od Ško-energo na nákup nové stříkačky PS12 pro potřeby kroužku dětí a
mládeže SDH. V současné době se čeká na její schválení.

5)

6)

Nová šachta a technologie pro lokalitu sever bude zprovozněna 13.6., proto zde nepoteče od 8–16 hod. voda!

7)

Stále je problém s parkováním na krajnici a chodnících v úzkých ulicích, zejména v ulici k Hotelu Dvůr.
Předkládáme 2. výzvu občanům, aby parkovali svá vozidla za vraty na svých pozemcích nebo v garáži. Děkujeme

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

3)

Dotaci na cvičební prvky na malém kálku
Obec obdržela dotaci na cvičební prvky umístěné vedle multifunkčního hřiště na malém kálku. Celková
pořizovací cena prvků byla 199 999Kč. Hodnota dotace činí 159 000Kč a obec tedy zaplatila 40 000Kč.
Zřízení Check Pointu na Obecním úřadě Písková Lhota
Občané Pískové Lhoty mohou v úředních hodinách OÚ využívat služby Check Pointu. Hojně využívanou
službou bude zřejmě ověřování podpisů, dále lze žádat o výpisy z informačních systémů, konverzi
dokumentů do datové zprávy, založení datové schránky atd. Více na OÚ nebo www.checkpoint.cz
Povolenky k lovu ryb na rybníku – bylo jich vydáno 20ks

4)

Pronájem rybníka bezplatně na dobu 10 let

2)

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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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)
2)

3)
4)

18.5.2019 proběhl den Pískové Lhoty:
Den Pískové Lhoty se podařil a všichni účastníci se dobře bavili. Podrobnosti přineseme v červenci …
8.6.2019 proběhly na Strašnově pro SDH Písková Lhota úspěšné hasičské závody
Nejprve soutěžili starší žáci a naše dvě družstva obsadila při své premiéře krásné 2. a 3. místo. Dále
soutěžily ženy. Po nepovedeném prvním útoku vše rychle napravily a v následujícím běhu, kdy časem
atakovaly úroveň nejlepších, obsadily nakonec hezké 5. místo. Mezi muži jsme měli dva týmy a ty svou
kategorii naprosto ovládly, když obsadily 1. a 2. místo. Omezením našim družstvům byla přes 30 let
stará mašina, která za ostatními výrazně zaostává.

Taebo cvičení se přes léto neprovozuje. Cvičit se začne na podzim a opět v sále v Hotelu Dvůr.
V lesíčku na hřišti v Zámostí a blízkém okolí nás čeká bohatý, akcemi nabitý začátek léta.

INZERCE Hotel Dvůr

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

Strana 2

