V PLÁNU MÁME:
1)

Vysázet stromky podél příjezdové komunikace do lokality sever
Obec Písková Lhota získala dotaci ve výši 70 000 Kč na výsadbu stromků. Sloupovité listnaté stromy
budou rozmístěny podél příjezdové komunikace p.č. 513/1 do lokality sever v září nebo v říjnu 2019.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Připomínky k výstavbě průmyslové haly
Zástupci obce se sešli k jednání s firmou, jež má v plánu postavit průmyslovou halu mezi hlavní silnicí č.
610 a lokalitou sever na pozemku p.č. 271/1. Zástupci firmy B&Bartoni, která vyrábí spotřební díly pro
svařování a řezání, souhlasili s předloženými požadavky obce a přislíbili jejich zapracování do nové verze
projektu. Projekt by měl být hotový letos na podzim, a s jeho podobou budou občané neprodleně
seznámeni. Požadavky ze strany obce se týkaly stavebních a provozních záležitostí průmyslového
objektu, tzn. oplocení, dopravní obslužnosti, parkování, zásobování vodou atd. S právníky byla
konzultována i možnost zamítnutí stavby haly, ale rizika s tímto řešením spojená jsou natolik vysoká, že
s touto alternativou nelze dále pracovat. Vzhledem k pokročilé fázi stavebního záměru obec raději
přistoupila k diplomatické formě komunikace, která by měla být nakonec výhodná pro všechny strany.

2)

Přesun kontejnerů na tříděný odpad u kapličky
Kontejnery budou přesunuty jinam a původní místo bude využito jako odpočinkový kout pro
kolemjdoucí občany. Budou zde vysázeny popínavé rostliny a umístěny lavičky.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Opravu vodovodu do lokality sever
V pondělí 12.8.2019 v dopoledních hodinách proběhla výměna problémového dílu technologie v nové
vodoměrné šachtě pro lokalitu sever. Za způsobené potíže s dodávkou vody se VaK MB a.s. tímto
omlouvá. Nyní už by měla být nadobro vyřešena problematika kolísání tlaku ve vodovodním řadu
(pokud ne, volejte dispečink VaK MB - 326 721 507).

2)

Druhé kontejnerové stání v lokalitě sever
Vedle příjezdové komunikace do lokality sever od
Motorestu bylo poblíž sochy svatého Jána postaveno
nové kontejnerové stání na tříděný odpad.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

Dne 10.8.2019 proběhlo první promítání v letním kině v lesíčku.
Promítalo se romantické drama s názvem Zrodila se hvězda. Hlavní roli ve snímku ztvárnil Bradley
Cooper jako Jackson Maine a zpěvačka Lady Gaga jako Ally. První film v letním kině v lesíčku si
nenechalo ujít 40 občanů, z nichž se většina na závěr neubránila dojetí. Romantické drama se tedy
neminulo účinkem. Účastníci již jistě netrpělivě očekávají, co se bude promítat příště.

2)

Dne 11.8.2019 se konal závod v triatlonu.
V neděli za slunného počasí proběhl pod záštitou FK Krnsko v pořadí již druhý závod v triatlonu. Multisportovního měření sil se zúčastnilo 10 závodníků, které čekalo 600m plavání v Jizeře, 12km jízdy na
kole a na závěr 7,5km vytrvalostního běhu. Jako první do cíle na fotbalovém hřišti v Zámostí doběhl
před zraky 60ti diváků Miroslav Vácek v čase 1:10:39. Další v pořadí doběhl Jan Kysela, Vojtěch Šesták,
Jan Bezděk, Žaneta Huková, Josef Čadil, Lukáš Elstner, Milan Dufek, Matěj Huk a Petr Tvaroh. Celý závod
proběhl pod dohledem profesionálních zdravotníků a organizace byla velice zdařilá. Všichni účastníci si
závod pochvalovali. Foto ze závodu viz další strana.
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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1):
2)

Několik fotografií z triatlonového závodu konaného na fotbalovém hřišti v Zámostí a v jeho okolí:
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