V PLÁNU MÁME:
1)

Ve středu 26.2.2020 od 18:00 proběhne veřejné zasedání zastupitelstva.

2)

Vítání občánků
Pro děti narozené v roce 2020 má obec připravené vítání občánků, které se bude konat 21.3.2020 na
zámku Stránov v Jizerním Vtelně. Rodiče, kteří mají zájem své ratolesti slavnostně přivítat do řad
občanů naší obce, se mohou přihlásit na OÚ.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

Aktuální situace stavu projektu kanalizace
Z výběrového řízení vzešla vítězně firma VCES, která bude stavbu kanalizace v naší obci
provádět. V březnu 2020 dojde k předání staveniště. Před začátkem výkopových prací
proběhne schůzka s občany, kde budou předneseny nejdůležitější informace a budou
zodpovězeny případné dotazy.

2)

Popadané stromy po bouři Sabina
Po bouři Sabina, která se prohnala Českem 9. a 10.2. 2020 je v lese na kondrbálku větší množství
popadaných nebo porušených stromů. Les se bude postupně ve spolupráci s majitelem Lesy ČR čistit a
pokračovat ve stavbě stezky pro pěší. Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti nejen zde, ale i v
ostatních zalesněných oblastech.

3)

Instalace zvonu do kapličky
Zvon, který bude umístěn do kapličky, je těsně před dokončením. Dále proběhlo zaměření kapličky
zvonařem a nyní bude truhlář vyrábět rámy pro uchycení zvonu. Montáž zvonu je očekávána v týdnu
před Velikonocemi.

4)

Žádost o dotaci na nové vozidlo pro SDH
Na středočeský krajský úřad byla podána žádost o dotaci na nový dopravní prostředek pro SDH Písková
Lhota. Nyní se čeká na její vyhodnocení. V případě kladného výsledku bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele vozidla.

5)

Žádost o dotace na výsadbu dalších stromů
Byla podána žádost na výsadbu stromů, které bychom rádi nasázeli ve staré zástavbě i v lokalitě sever.

6)

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, a chtějí je poskytnout veřejnosti, aby se přihlásili na OÚ. Z podkladů bude vytvořena kopie a
zařazena do archivu.

7)

FK Krnsko pátrá po historických záznamech ze své téměř 100 leté činnosti
Prosíme občany, kteří dochovali do současné doby záznamy z historie fotbalového klubu v Krnsku, aby
se obrátili na Pavla Šotku na telefonu 602680398 nebo emailu pavel.mitch@centrum.cz. Z
poskytnutých záznamů bude vytvořena kopie a informace použity při tvorbě kroniky, která bude vydána
k 100. výročí založení klubu v roce 1922.

PODAŘILO SE DOKONČIT:
1)

V sobotu 15.2.2020 prošel naší obcí masopustní průvod.
Fotografie z povedené akce naleznete po otočení na straně č. 2
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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

Fotografie z masopustního průvodu:

2)

Blíží se zahájení nové lovecké sezóny
Od 1.4. bude opět možnost lovu ryb na rybníku
v obci. Povolení je možno si vyzvednout na OÚ.
Podmínky zůstávají stejné jako v loňském roce.
Opět bude doplněna rybí osádka.

DALŠÍ INFORMACE:
1)

SDH Písková Lhota hledá dospělé zájemce o
aktivní působení v hasičské jednotce. V
případě zájmu se obraťte na OÚ nebo přímo
na Pavla Kučeru (tel.: 736444317)

2)

FK Krnsko hledá trenéry pro malé fotbalisty.
Pokud by měl někdo zájem rozvíjet fotbalový
talent dětí, přihlaste se buď na OÚ nebo se
obraťte přímo na Pavla Šotku (tel.:
602680398).
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