V PLÁNU MÁME:
1)

Přesun knihovny v sobotu 26. 10. 2019 od 8:00

2)

Občané, kteří by chtěli pomoci se stěhováním knihovny a případně i s výmalbou klubovny SDH, se
mohou hlásit u Šárky Kučerové na tel.: 739 061 308.
Svoz nebezpečného odpadu v neděli 24. 11. 2019
Pokud občané potřebují zlikvidovat nepotřebné barvy, laky, oleje atd., mohou do 24. 11. 2019 využít
vyhrazený prostor ve sběrném dvoře na Pískové Lhotě.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Změna otevírací doby sběrného dvora Písková Lhota
Sběrný dvůr je pro občany Pískové Lhoty a Zámostí v současné době otevřen vždy v pondělí, ve středu a
v sobotu od 14:00 do 16:00. Prosíme občany o využívání služeb dvora, aby nevznikaly černé skládky.

2)

Výzva společnosti ČEZ k prořezání větví v okolí elektrického vedení
Upozornění společnosti ČEZ pro občany, kterým vede přes pozemek nadzemní elektrické vedení
provozované ČEZ Distribuce, a.s. Tito občané jsou povinni odstranit stromoví ohrožující bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení této společnosti. Pokud nebude zásah proveden do 15. 11. 2019 a bude
ohrožena bezpečnost elektrického vedení, je pracovník ČEZ Distribuce a.s. oprávněn ke vstupu na
dotčený pozemek za účelem provedení zásahu. Více info na https://www.piskovalhota.cz/aktuality/

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Kácení stromů po větru 3. 10. 2019
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 byly pokáceny dva stromy polámané větrem,
který silně foukal v prvním říjnovém týdnu. Při kácení se ukázalo,
že stav polámaných topolů byl opravdu špatný. Proto bude
provedena důkladná kontrola. Poškozené stromy budou pokáceny
a nahrazeny jinými tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel. Občané
mají možnost si dřevo z pokácených topolů odebrat!

2)

Úklid černé skládky na starém mostě přes Jizeru
Prosíme občany, aby dbali na dodržování pořádku v obci
a případný vznik nepovolené skládky hlásili na OÚ.

Před

Po

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

V neděli 22. 9. 2019 se na rybníku v Pískové Lhotě konal 1. ročník rybářských závodů „Zlatá udice“.
Bylo hezké slunné počasí, kapacita všech rybářských
míst kolem rybníka byla vyčerpána, a tak se účastníci
závodu chopili náčiní a lovili a lovili. Mezi dětskými
účastníky zvítězila Bára Bretová, když získala 106 bodů.
Druhé místo obsadil Dominik Kolek za 61 bodů a
bronzový byl Tomáš Heřtus s 54 body. V kategorii
dospělých zvítězila Martina Metzlová se ziskem 84
bodů. Největší rybu dne, 57 cm dlouhého amura bílého,
chytila dětská vítězka Bára Bretová.
Obec Písková Lhota děkuje všem rybářům za účast a těší
se na další ročník. Díky patří také sponzorům, kterými
byly firmy Kakteen, Knauf a Jiří Mach – Zmrzlina.

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):
2)

Závody SDH v Chotětově
V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Chotětově závod
Boleslavského poháru v požárním sportu. Za SDH
Písková Lhota se zúčastnilo jedno družstvo
starších žáků a dvě mladších žáků. Děti se s
nástrahami první velké soutěže popasovaly
poměrně slušně a všechny své útoky dokončily.
Dosažené časy zatím na první příčky nestačily.
Vezmeme-li však v úvahu, že děti začaly s
hasičským sportem organizovaně až letos na
jaře, je předvedený výkon velkým příslibem do
budoucna. Nyní se děti mohou těšit, že chod
jejich kroužku bude zajištěn i za horšího počasí,
neboť je čeká stěhování do nové klubovny.

Zveme všechny malé i velké odvážlivce na
strašidelnou stezku odvahy, která se koná v
sobotu 2.11.2019 od 16:00 na fotbalovém hřišti.
S sebou si vezměte: nůž, lžíci a baterku.
Masky jsou vítány. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50Kč.

DALŠÍ INFORMACE:
1)
2)
3)

13. 11. 2019 od 17:30 proběhne veřejné projednání změny ÚP č.2 a od 18:30 zasedání zastupitelstva.
23. 11. 2019 pořádá obec Písková Lhota divadelní zájezd na představení Přísně tajné, aneb za vším
hledej ženu. Cena zájezdu je 400 Kč. Odjezd v 17:00 od OÚ.
FK Krnsko nabírá nové fotbalisty. Kluci i holky ve věku 12-14 let, ale i mladší, mohou přijít kdykoli na
trénink a zapsat se u trenéra V. Šestáka (tel.: 734674428). Tréninky jsou ve středu a v pátek od 16:00.
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