V PLÁNU MÁME:
1)

Adventní soutěž 2019
V adventním čase bude opět probíhat soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu domu a jeho okolí. Do
soutěže jsou automaticky zapojeny všichni občané Pískové Lhoty a Zámostí.

2)

Rozsvícení vánočního stromečku
OÚ Písková Lhota, ZŠ a MŠ Krnsko zvou všechny občany na tradiční rozsvícení vánočního stromečku.
Konat se bude 29.11.2019 od 17:00 u kapličky.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Historické fotografie a záznamy týkající se Pískové Lhoty a Zámostí
Prosíme občany, kteří mají uchovány fotografie, písemné záznamy nebo jiné artefakty, které souvisí s
naší obcí, aby se přihlásili na OÚ. Z poskytnutých podkladů bude vytvořena kopie a zařazena do archivu.

2)

Parkování automobilů v obci – 3. výzva pro občany:
Parkování na krajnici cesty je nešvar, který se rozmohl po celé obci, a proto prosíme občany, aby svá
vozidla parkovali na vlastních parkovacích místech nebo v garážích a nechali průjezdnou celou silnici.
• Hlavním důvodem je zajištění bezpečného průjezdu složek integrovaného záchranného systému v
případě, že bude kdokoli v obci potřebovat jejich pomoc.
• Zimní měsíce navíc zvyšují pravděpodobnost potřeby vyhrnování sněhu ze silnic. Průjezdnost cest
bude tedy také velmi důležitá, navíc se sníží riziko poškození nevhodně zaparkovaných vozidel.
V případě, že nemá občan místo pro zaparkování vozu na svém pozemku, bude moci využít parkování
na vyhrazených plochách na obecních pozemcích (Více informací se dozvíte v prosinci, nebo na OÚ).

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

Stěhování knihovny
Dne 26.10.2019 proběhlo stěhování knihovny
do zrekonstruované budovy zastávky. Přejeme
všem čtenářům zajímavé literární zážitky a
děkujeme pomocníkům při stěhování.

3)

2)

Pamětní desku na počest našich občanů
K výročí tragické nehody autobusu s vlakem na
přejezdu v Bezděčíně v roce 1969 byla do
památníku umístěna deska se jmény zesnulých.

Výsadbu několika stromů v obci
Stromky byly do obce pořízeny v rámci MAS - Mladoboleslavský venkov - z projektu Děti svému okolí. V
lesíku jsou nově vysazeny 4 duby. 5 švestek bylo navíc umístěno na pozemek budoucího hřiště v lokalitě
sever. Na výsadbě se podílely děti z naší obce v rámci dobrovolné brigády (foto viz str.2).
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PODAŘILO SE DOKONČIT:
3)

Výsadbu několika dalších stromů v obci (foto z brigád)

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

Senioři se setkali v Hotelu Dvůr
Dne 15.10.2019 se v Hotelu Dvůr uskutečnilo
setkání seniorů. Zúčastnilo se 30 občanů nad
75 let, což samo o sobě dokládá velký zájem o
vzájemné shledání. Akce měla úspěch a v
budoucnu se jistě zopakuje.

2)

Děti si prošly strašidelnou stezku odvahy
V sobotu 2.11.2019 se konala na hřišti v
Zámostí strašidelná stezka odvahy, které
předcházelo dlabání dýní. Sobotní den byl
velice pochmurný a deštivý, ale tematicky
nemohlo být pro daný účel vhodnější počasí.
Do areálu FK Krnsko přišlo 70 dětí, všichni
zúčastnění si program užili.

DALŠÍ INFORMACE:
1)
2)
3)

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.
O víkendu 16.-17.11.2019 odehrají své poslední zápasy v podzimní části fotbalisté FK Krnsko.
16.11.2019 od 10:30 hostí “A“ mužstvo soupeře z AKUMY. 17.11.2019 v 10:30 přivítají starší žáci
stejně staré hráče Jizeranu Doubrava.
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