V PLÁNU MÁME:
1)

2)

Nechat vyrobit a osadit zvon do kapličky
Byla dokončena veřejná sbírka na zvon do kapličky, ve které bylo vybráno 37 224,- Kč. V současné době
probíhají přípravné práce a technik provede zaměření zvonice.
Umístit zrcadlo na výjezd z lokality sever
Montáž zrcadla byla schválena Policií ČR. Realizace je objednána u firmy JAZNAK.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Přestavba budovy zastávky ve směru na Mladou Boleslav
Byla zahájena přestavba zastávky na novou obecní knihovnu. Původní prostory, kde byla knihovna,
poslouží pro potřeby SDH Písková Lhota jako klubovna.

2)

Potíže s tlakem vody v obci
Pokud má kterýkoliv občan naší obce potíže s tlakem vody (voda neteče vůbec nebo teče slabě atd.), je
potřeba zaznamenat datum a čas, kdy k tomuto výpadku došlo. Tento záznam poté musí zájemci o
nápravu předat na OÚ společně se jménem a číslem popisným oznamovatele. Společnost VaK MB, a.s.
poté může na základě svých zdrojů zjistit důvod výpadku. Nejrychlejším způsobem jak zjistit, co se děje,
je přímé hlášení problému na centrální dispečink VaK MB, a.s. Zde jsou pracovníci připraveni přijímat
hlášení v nepřetržitém provozu na telefonních číslech 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160 a nebo
603 245 533. Popřípadě lze problém nahlásit na email disp@vakmb.cz . Vždy je nutné uvádět jméno,
číslo popisné, datum a čas výskytu problému s dodávkou vody.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Kontejnerové stání v lokalitě sever
V lokalitě sever bylo dokončeno stání
pro kontejnery s tříděným odpadem.
Občané naší obce tak mohou třídit
odpad na tomto místě mnohem
pohodlněji, než v minulosti.

2)

Dokončena oprava památníku
Byla dokončena oprava památníku
obětem 2. světové války.
Obec má v plánu doplnit na toto pietní
místo další pamětní desku. Ta bude
připomínat oběti vlakového neštěstí ze
dne 28.7.1969. Tehdy došlo na
chráněném železničním přejezdu v
Bezděčíně k tragické srážce vlaku s
autobusem. Nehoda si vyžádala 23
obětí, z toho 10 občanů Pískové Lhoty.
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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

2)

Dne 10.8.2019 od 19:30 proběhne první promítání v letním kině v lesíčku.
Promítat se bude romantické drama Zrodila se hvězda, v němž hrají hlavní roli Bradley Cooper a Lady
Gaga. Vstupné se neplatí – vstupenkou bude první nápoj zakoupený v místě konání v hodnotě 50,- Kč.
Dne 29.6.2019 se uskutečnila středověká výprava na Myškův Hrádek (Dětský den v Zámostí).
Výprava začala slavnostním příjezdem krále s chotí. Král měl namířeno na své sídlo Myškův Hrádek a
krátce se zastavil v podhradí, aby pozdravil poddané. Během jeho proslovu však došlo k nečekané
situaci. Zlotřilí lapkové sebrali z královského kočáru truhlu s pokladem a uprchli. Král tedy požádal o
pomoc přítomné děti, a ty na sebe ochotně vzaly roli královských pážat. Postupným plněním úkolů pak
pážata získávala rytířské dovednosti, které v závěru využila při boji s loupežníky v bitvě o vrácení
královského pokladu. Děti se poslání statečně ujaly, a tak tato celodenní akce přinesla spoustu zážitků
nejen jim, ale i rodičům, organizátorům a divákům. Aktivně se dobrodružství zúčastnilo 99 dětí.
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