V PLÁNU MÁME:
1)

Umístění přístřešku na zrekonstruovanou budovu zastávky.

2)

Přemístění navijáku na sušení hadic SDH z prostoru od kapličky.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Probíhají jednání s bankou a VaK MB a.s. ohledně zahájení výstavby kanalizace.
Jedná se o velmi rozsáhlou zakázku, a proto se VaK MB a.s. snaží vyřešit hlavní problémy a připomínky
ještě před započetím realizace projektu. Podrobnější důvody průtahů se zahájením prací získáte na OÚ.

2)

Stěhování knihovny do nových prostor a úprava stávající knihovny na klubovnu pro mládež SDH.
V nejbližší době proběhne přestěhování knihovny do zrekonstruované budovy zastávky. Po vystěhování
budou prostory knihovny upraveny pro potřeby kroužku dětí a mládeže SDH Písková Lhota.

3)

Jednání o možnostech napojení cyklostezky z Pískové Lhoty na Greenway Jizera.
Proběhlo první jednání o možnosti napojení cyklostezky z Pískové Lhoty na Greenway Jizera (projekt na
vytvoření bezpečného koridoru podél řeky). Mladá Boleslav nejprve zpracuje studii proveditelnosti.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Získání nové soutěžní stříkačky pro potřeby SDH Písková Lhota
Naši hasiči získali od obce novou hasičskou stříkačku PS12. Ta bude využita hlavně jako soutěžní a
samozřejmě i v případě jakékoli potřeby při hašení požáru. Stávající téměř 30 let starý stroj nebude
vyhozen, ale využijí jej účastníci hasičského kroužku pro děti a mládež při svých trénincích.

2)

Uvítací cedule na příjezdech do obce

3)

Přesun zrcadla na výjezdu z lokality sever
Došlo k přemístění zrcadla, které bylo nevhodně usazeno na nepřehledné místo při výjezdu z lokality
sever. Nová instalace je vhodnější, ale z pohledu bezpečnosti je stále nutné při příjezdu ke křižovatce
raději zpomalit a důkladně se rozhlédnout.

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

SDH Písková Lhota zve na závody dětí a
mládeže.
Přijďte podpořit naše mladé hasiče na závody,
které se konají v sobotu 21.9.2019 od 9:00 v
Chotětově.

Zástupci SDH Písková Lhota s novým přírůstkem Þ
2)

Obec Písková Lhota zve na rybářské závody.
Dne 22. září 2019 od 12 do 14 hod. se konají 1.
rybářské závody na rybníku v Pískové Lhotě.
Sraz účastníků v 11:30 u kapličky.
Vyhlášení výsledků je v plánu ve 14:30.
Závody jsou pro všechny věkové kategorie a
hlásit se můžete do 16.9. na tel.: 604 582 328,
nebo emailu: místostarosta@piskovalhota.cz

Autor: Pavel Šotka, pavel.mitch@centrum.cz; redakční rada: Hana Prskavcová, Jiří Bret, Žaneta Huková; jazyková korekce: Alena Prchlíková (od sedmého zpravodaje).
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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE (POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1):
3)

FK Krnsko zahájilo 24.8. novou sezónu 2019/20.
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