V PLÁNU MÁME:
1)

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 Vtlelně. Rodiče, kteří mají zájem své ratolesti slavnostně přivítat do řad
občanů naší obce, se mohou přihlásit na OÚ.
Vytvoření naučné stezky v naší obci

3)

Obec Písková Lhota připravuje ve spolupráci s Nadací Škoda Auto, a.s. naučnou stezku, která
návštěvníky provede interaktivní formou historií i současností naší obce.
Zokruhování vodovodu v obci
Ve spolupráci s VaK MB, a.s. vznikl návrh, jak zamezit kolísání tlaku ve vodovodním řadu. Tuto
problematiku by pomohlo vyřešit zokruhování vodovodu. Prozatím se pracuje na vyhotovení projektové
dokumentace. Více informací na OÚ.

4)

Chodník od OÚ podél silnice č. 610 k lokalitě jih
Projekt ke stavbě se v současné době připravuje, aby byl připraven jako podklad pro žádost o dotaci.

PRÁVĚ SE ŘEŠÍ:
1)

2)

Aktuální situace stavu projektu kanalizace
Koncem roku 2019 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele. V současné době probíhá na VaK
MB, a.s. finální dokončení smlouvy. Termín zahájení výkopových prací zatím nelze přesně určit.
Domovní přípojky jsou všechny nakresleny a jsou nyní na VaK MB, a.s., kde probíhá jejich schvalování.
Následovat bude další úřední krok, tj. nutné schválení stavebním úřadem v MB. Až poté budou projekty
přípojek k dispozici občanům na OÚ.
Prodej nových známek na popelnice v lednu 2020
Stávající známky na popelnicích pro rok 2019 platí do konce ledna 2020. Nové známky budou v prodeji
od 6.1.2020 v úředních hodinách OÚ. Ceny ročních známek se vzhledem k narůstajícím nákladům
upravují takto: červená 2500,- Kč (52x odvoz), zelená 2000,- Kč (42x), modrá 1300,- Kč (26x).
Samostatně žijící důchodci mají poplatek snížen na 50% z ceny vybrané známky.

3)

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.

4)

Použití biokontejnerů
Prosíme občany, aby již neodkládali větve do biokontejneru. Větve se nyní mohou začít ukládat na
místo obvyklého pálení Jidáše u cesty na Strašnov. Pálení Jidáše bude 10.4.2020 – na toto místo lze
odkládat pouze přírodní materiál nikoli ostatní odpad.

5)

Komunální odpad umístěný vedle kontejnerů na tříděný odpad
Žádáme občany, aby neodkládali objemný komunální odpad ke kontejnerům určeným na tříděný
odpad. Pro objemný komunální odpad je určen sběrný dvůr na Pískové Lhotě. Sběrný dvůr je otevřen
každé pondělí, středu a v sobotu vždy od 14. do 16. hodin.
Prosíme občana, který odložil ke kontejnerům v Zámostí gauč a křesla, aby jej přemístil do sběrného
dvora. Děkujeme.
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KULTURNĚ-SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
1)

Vánoční soutěž 2019 zná své vítěze.
Soutěž má opět 3. vítěze – porota vybírala nejhezčí výzdobu ve staré zástavbě na severu a v Zámostí.
Vítězi jsou: Hrůšovi (stará zástavba), Holánkovi (Zámostí) a Smutní (sever). Výherci obdrží diplom a
drobný dárek od OÚ Písková Lhota. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří svou výzdobou přispěli ke
zkrášlení obce během adventního času a při příchodu nového roku.

2)

Vánoční bruslení na hokejovém stadionu v Mladé Boleslavi mělo úspěch.
Těsně před vánoci 23.12.2019 se na malé hale hokejového stadionu v Mladé Boleslavi konalo vánoční
bruslení pro občany Pískové Lhoty a Zámostí. Možnosti odreagovat se od vánočního shonu využilo 50
bruslařů, což dokládá, že tento způsob aktivního odpočinku je pro naše občany velice vítaný.

3)

Knihovna v Krnsku zahajuje pravidelný provoz
Dne 2.1.2020 proběhlo první přivítání čtenářů v obnovené knihovně v Krnsku (v budově OÚ).
Knihovnice Alena Prchlíková zve čtenáře, aby se přišli podívat a vybrat si zajímavou knihu z velmi široké
a různorodé nabídky. Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 15. do 17. hodin.
ZŠ a MŠ Krnsko
a obec Písková Lhota
Vás zvou na tradiční
masopust, který se
koná 15.2.2020.

Pohoštění přichystáme,
pak si spolu zazpíváme.
Zveme Vás do masopustního průvodu.

DALŠÍ INFORMACE:
1)

SDH Písková Lhota úspěšně obnovilo činnost mládežnického požárního sportu v obci. V kroužku je
nyní registrováno 25 dětí. Tento prudký rozvoj je velice náročné v současném složení dospělých
hasičů zvládnout. Pokud by měl někdo z dospělých zájem o aktivní práci s malými hasiči přihlaste se
na OÚ, nebo přímo na Šárku Kučerovou na telefonu 739061308.

2)

FK Krnsko řeší dlouhodobě problém s nedostatkem dospělých trenérů pro velké množství malých
fotbalistů. Pokud by měl někdo zájem o velice aktivní různorodou činnost s dětmi, přihlaste se buď
na OÚ nebo se obraťte přímo na Pavla Šotku na telefonu 602680398.
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