V PLÁNU MÁME:
1)

Den Pískové Lhoty 18.5.2019 – přehled akcí a mapka na zadní straně
Den začíná v 10:00, kdy bude pro veřejnost otevřena hasičská zbrojnice a zrekonstruovaná kaplička.
K nahlédnutí budou prostory, které jsou běžně uzavřeny. Členové jednotky SDH jim představí svoji
techniku. Uvnitř opravené kapličky si budou moci občané prohlédnout historické záznamy o naší obci.
Od 10:30 bude na hřišti v Zámostí probíhat mistrovský fotbalový zápas starších žáků. Občané tak mají
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“. Vstupné je zdarma. Pro děti bude v lesíku připraven skákací hrad.
V 19:30 pak přijde na řadu divadelní představení „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ pro dospělé.
Celý den bude zakončen večerním posezením dle počasí venku v lesíčku, nebo uvnitř ve sluji.
Občané mají také možnost během akce představit své koníčky a výrobky (zájemci kontaktujte OÚ).
Během celého dne je možnost občerstvení v lesíku, a při utkání žáků také na fotbalovém hřišti.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Lístky na divadelní představení “Vyšetřování ztráty třídní knihy“
Na OÚ probíhá prodej lístků na divadelní představení “Vyšetřování ztráty třídní knihy“, které se
odehraje při dni Pískové Lhoty ve sluji 18.5.2019 od 19:30. Cena lístku je 100kč.

2)

Hledáme brigádníky
• Obec Písková Lhota hledá brigádníky z řad obyvatel. Nabízíme finanční odměnu za provedené práce
pro obec. Jedná se zejména o: sekání trávy, úklid veřejných prostranství, dozor a úklid dětského
hřiště u OÚ, pomoc s pořádáním akcí, úprava zeleně, další drobné práce dle potřeby OÚ.
• Hledáme též šikovného řemeslníka na výrobu stavidla a úpravu výpustě na rybníce.
• Pokud máte zájem pomoci obci s jejím fungováním prosíme kontaktujte nás v úředních hodinách na
OÚ nebo na telefonních číslech - starostka: 728 713 568, místostarosta: 604 582 328. Děkujeme.

3)

Probíhá výstavba kontejnerového stání u lesa v lokalitě sever.

4)

Na rohu u Motorestu probíhá výkop nové šachty pro průtokoměr do lokality sever.

5)

Hasičské závody na Strašnově 8.6.2019 a nové terče na požární sport pro SDH Písková Lhota
Závody v požárním útoku se konají 8.6.2019 na fotbalovém hřišti na Strašnově od
9:00. Naši hasiči budou závodit v těchto věkových kategoriích: muži (dvě družstva),
ženy a starší žáci. První soutěží muži, poté ženy a nakonec cca od 11hod. děti. Zveme
všechny zájemce a fanoušky, aby přišli podívat a podpořit hasičský sport. SDH
Písková Lhota obdržel formou daru nové terče =>

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Lov ryb na kale v Pískové Lhotě byl 1.5.2019 zahájen
•
•
•
•
•
•

2)

Od 1.5. lze rybařit na rybníku v Pískové Lhotě pouze s povolením OÚ Písková Lhota.
Povolení možno vyzvedávat v úředních hodinách na OÚ.
Doplněna byla rybí osádka kapry, okouny a ploticemi.
Úpravami projde ještě okolí rybníka, zkráceny budou živé ploty a budou vytvořena rybářská místa.
Prosíme všechny lovící o dodržování řádu.
Užijte si příjemné chvíle strávené u vody.

Na návsi na malém kálku ve staré zástavbě je již v provozu hřiště s novými cvičebními prvky .

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)

18.5.2019 se koná den Pískové Lhoty – přehled akcí a mapka

10:30

Občerstvení 10 – 12hod.

Mistrovský fotbalový
zápas starších žáků
FK Krnsko – AKUMA MB

3
15:00 – 16:10

Soutěže pro děti, skákací hrad
a pohádka o Koblížkovi

19:30

Občerstvení od 10hod.

Divadelní představení
Vyšetřování ztráty třídní knihy

4
10:10

Prohlídka kapličky
po rekonstrukci a
pohled do historie

2

! V době konání akce pro osobní
automobily neprůjezdné !

a

1

10:00 ZAHÁJENÍ

Prohlídka hasičské zbrojnice

zdroj: www.mapy.cz

2)
i

Cvičení taebo se v květnu přesouvá na hřiště na malém kálku. Cvičí se ve každý čtvrtek od 19:00.
24. – 25.5.2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební lístky obdrží občané do schránek.

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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