
 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

máte před sebou v pořadí druhý letošní zpravodaj, který zachycuje dění v obci během období května až srpna. 

Zastupitelstvo obce PL se i během této části roku scházelo, konzultovalo a rozhodovalo v záležitostech obce a 

také ve zvelebování naší obce, aby se nám tady hezky žilo. Pro větší představu v tomto Zpravodaji najdete 

některé z těchto činností v bodech. 

Dále se můžete potěšit čtením o našich hasičských dětech, které nám nejen v ČR dělají radost.  

T. J. Sokol je rovněž aktivní a organizují pro zájemce a hráče sportu stolního tenisu turnaje.  

Léto se pomalu blíží ke konci a my se pomalu připravujeme na další příjemné období i ve společenské oblasti, 

máme před sebou například Vítání občánků, Hasičský víkend, Veteraniádu – turnaj ve stolním tenise, 

divadelní představení v podání divadelního spolku V.O.S.A. s.r.o., poprvé Lhoteckou zábavu v sokolovně a 

mnoho dalšího.   

Děkujeme za Vaše příspěvky doručené redakci a těšíme se na další, které můžete posílat na emailovou adresu 

zpravodajecpl@seznam.cz   

 

Přejeme příjemné čtení                                                                               S laskavým pozdravem Vaše redakce       

 
 

ZPRAVODAJ OBCE 

PÍSKOVÁ LHOTA 

2/2019                                www.piskova-lhota.cz                                      1.9.2019 

5.5.2019 

 

mailto:zpravodajecpl@seznam.cz
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Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled budoucích 

událostí: 

► Obec PL poskytla mimořádnou dotaci na zřízení 

kanalizace v sokolovně – stavba už je ukončena a sokolovna 

připojena ke kanalizačnímu řadu. 

► Prodej sekačky VARI. Dne 6.6.2018 byl zveřejněn záměr 

prodat sekačku VARI za minimální cenu 23 000 Kč. Obci se 

nepřihlásil žádný zájemce. Nyní má obec 1 nabídku. Usnesení 

č. 45/2019: ZO Písková Lhota schvaluje snížení prodejní 

ceny na 15 000 Kč a pověřuje starostku zorganizováním 

prodeje jedinému zájemci. 

► Ve sběrném dvoře je už nádoba na sběr použitých olejů 

(pouze z domácností – v PET lahvích se vhazují do popel-

nice). Středa 17:00 až 18:00, Neděle 10:00 až 11:00. 

► Kompostéry – obec získala dotaci ve výši 727 210 Kč, 

nyní probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele kom-

postérů. 

► Měřič rychlosti je úplně nový, oprava původního už ne-

byla možná, náklady včetně montáže 63 828 Kč. Doufáme, 

že nám dlouho bude fungovat.  

► Při opravě semaforů byl zjištěn ci zí zásah, z řídících jed-

notek semaforů byly odcizeny čipy - škoda materiálu                     

5200 Kč + náklady na servis. 

► Před domem č.p. 93 dojde z iniciativy nejblíže bydlících 

obyvatelek k doplnění výsadby na veřejném prostranství. 

Na původní místo bude vysazena jedna bříza bělokorá, dopl-

něna řada nových lip o jeden nový strom lípy srdčité. Pro pes-

trost bude vysazena magnolie a v budoucnosti drobné keře. 

Tato výsadba v budoucnu více odstíní rodinné domy od sil-

nice. Majitelky nemovitostí budou dohlížet na zdárný růst ze-

leně. Další tři břízy bělokoré budou vysazeny ve špičce u 

umělé vodní nádrže Bábinka. I u vás můžeme zkrášlit veřejné 

prostranství výsadbou zeleně, na jejíž péči byste se aktivně 

podíleli.  

►Nadále probíhá prodej palivového dřeva. Zájemci se 

hlaste na obecním úřadě. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

► Probíhá příprava projektu revitalizace umělé vodní ná-

drže Bábinka – musí být zachován charakter a účel vodní 

nádrže – chceme, aby zároveň byla i významným estetickým 

prvkem při průjezdu obcí.  

► Zastupitelstvo obce neschválilo předloženou nabídku na 

zhodnocení volných finančních prostředků na účtu obce, 

zejména pro nedostatek času na projednání – nabídka byla ča-

sově omezena upisovacím obdobím fondu a pro pětiletý ča-

sový horizont, který by přesahoval volební období. 

► Příprava projektové dokumentace k první etapě revitali-

zace veřejného osvětlení v ulici Poděbradská, kde dojde k 

takzvané výměně bod za bod. To znamená, že lampy zůsta-

nou ve stejných rozestupech a opravy rozvodné skříně v ulici 

Příčná II. 

 
► Připravujeme opravu hřbitovní zdi 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE  

Upozorňujeme tímto všechny nájemce hrobových míst, 

kteří dosud nezaplatili pronájem hrobového místa za 

období 1.1.2012 – 31.12.2021, aby tak učinili co nejdříve. 

V případě, že poplatek nebude zaplacen do 31.12.2021, 

bude toto hrobové místo nabídnuto jinému zájemci. 

Platbu můžete provést osobně na obecním úřadě nebo 

zaslat na účet č. 10720191/0100, variabilní symbol = číslo 

hrobu, specifický symbol = 3632 a do zprávy uvést adresu 

bydliště. Výše poplatku je Kč 80 Kč za hrobové místo. 
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V Obecním domě dne 12. května se slavil Den 

Matek. Maminky uvítala starostka obce 

slavnostním projevem. K příjemnému posezení 

byly připraveny velmi chutné zákusky a každá 

maminka či babička obdržela květinu. 

Odpolednem provázel Beny Rock & Pop, který 

svým zpěvem přispěl k pohodové atmosféře.  

 

Dne 9.června 2019 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota DEN DĚTÍ – SOPTÍK RACE 2019. 

Letos jsme pro děti zvolili netradiční zábavu. Překážkový závod, ve kterém vyhrává každý, kdo se dostane do 

cíle. U nás to zvládli všichni, kdo se postavili na start! Přes 80 dětí zavítalo 

na hasičské 

cvičiště v Pískové 

Lhotě a kromě 

závodu na ně 

čekaly 

nafukovací 

atrakce, tvůrčí 

dílna i malování 

na obličej. Těší 

nás, že kromě 

místních si k nám našli cestu např. i mladí hasiči ze 

Všetat, Sadské a další. Je na místě poděkovat 

zejména všem dobrovolníkům a členům SDH, kteří se na akci podíleli. Nebylo jednoduché ji připravit, 

absolvovat a zakončit úklidem. Velké díky! Bez vás by to nešlo! Poděkování patří i našim stálým 

podporovatelům Petrovi a Martině Šlechtovým za poskytnutí pitného režimu pro děti, Zuzce Vanišové za 

návrh medailí, které se skutečně vydařily, firmě SABE za jejich rychlou výrobu, kamarádům z SDH Sadská 

za osvěžující bublinkovou šou a zejména Obci Písková Lhota za finanční podporu. Díky, díky, díky.                                                            

Za SDH Monika Němečková 

 
 

 

Nejen občané z Pískové Lhoty měli 

možnost strávit večer 12. července 

sledováním aktuálně populárního filmu 

Ženy v běhu na hasičském hřišti. Počasí 

se i přes nepříznivou předpověď 

umoudřilo a déšť nás minul. Před a v 

průběhu promítání místní dobrovolní 

hasiči byli připraveni diváky osvěžit 

nápoji a zasytit chutnými grilovanými klobásami nebo párky. Pár účastníků si pochutnalo i na opečeném 

chlebu.  

KULTURA A DĚNÍ V OBCI 

  

DEN MATEK 

  

DEN DĚTÍ – SOPTÍK RACE 2019 

  

LETNÍ KINO – ŽENY V BĚHU 
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Na dohled temelínských věží jsme 

se sešli v pátek v počtu 20 

„lhoťáků“ z naší obce. Na velké 

louce jsme rozbili stany, vytáhli 

židličky a stolky a šli jsme se 

občerstvit do bohatě zásobených 

stánků s jídlem a pivem Platan. 

V sobotu od 13 hodin jsme se 

zúčastnili průvodu Lhot a Lehot, ze 

71 obcí jsme měli pořadové číslo 

19. Celé odpoledne byl kulturní 

program, v podvečer divadelní 

představení „Dívčí válka“ (toto 

představení mimochodem zahráli na jaře ochotníci z Vestce v naší 

sokolovně). Hlavním tahákem večera byl koncert skupiny Argema. 

Zázemí včetně udržovaných toalet bylo bezchybné, všichni jsme se tam 

cítili dobře. V neděli dopoledne se všichni rozprchli domů. Uvidíme, 

kolik se nás vypraví příští rok na sraz do Mnichovy Lehoty na 

Slovensku       

Letošní 39. ročník Srazu Lhot a Lehot se uskutečnil ve Lhotě pod 

Horami v temínu 5. - 7. 7. 2019. Vůbec poprvé v jižních Čechách.  

 

 

Během června a července se v naší 

obci uskutečnila obdoba 

oblíbeného televizního pořadu 

Prostřeno. Pět párů poměřilo mezi 

sebou své kuchařské umění. Každý 

pár připravil pro ostatní hodovníky 

tříchodové menu, prostřel 

slavnostní tabuli a vymyslel 

zábavu. Celý průběh, včetně vaření 

se natáčel jako v opravdickém 

Prostřenu. I když mezi 

zúčastněnými nikdo nebyl profesí 

kuchař, tak servírované pokrmy 

byly velmi chutné a mnohdy 

předčily očekávání. Bodování bylo 

velmi vyrovnané a vítězů několik. 

Svým způsobem byl vítězem 

každý, neboť vymyslet, uvařit a 

servírovat pro skupinku deseti lidí není jednoduché. Každý kuchařík si ze soutěže odnesl vzpomínky na vtipné 

inspirativní večery, hrneček s logem obce a nápisem Prostřeno v Pískovce a společnou fotografii.  

SRAZ LHOT A LEHOT 

  

PROSTŘENO V PÍSKOVCE 
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S myšlenkou uspořádat tuto kulinářskou soutěž přišel Jarda Hůla. 

Na Jardu máme pár otázek: 

 

Jardo, jak tě napadlo, zrovna Prostřeno? Přišel jsem do hasičského 

klubu a vedle mě si sedla Ivana Šafránková a v televizi zrovna dávali 

Prostřeno. Po chvíli společného sledování jsem pronesl ‚,uděláme 

Prostřeno“. Ivča na to, že je to dobrý nápad. A tím to celé začalo.  

Jsi spokojen s průběhem soutěže? Velice. Nadmíru spokojený. Každý 

se k tomu postavil zodpovědně a dostal ze sebe maximum. 

Jaké jídlo tě nejvíce překvapilo a potěšilo? To se dá těžko říct. 

Všechna jídla byla úžasná. Pokaždé jsem ochutnal něco jiného.  

Bude mít Prostřeno v obci pokračování? Moc bychom si přáli, aby 

bylo pokračování. Rádi s Ivanou poradíme a pomůžeme s realizací. 

Můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: jajdahula@seznam.cz. 

Máš v plánu něco dalšího? Další v plánu je během listopadu soutěž o 

nejlepší bramborový salát. Doufáme, že se zapojí co nejvíce lidí. 
 

 

Máme za sebou 2. ročník Sousedského 

grilování, které nám umožňuje strávit 

odpoledne se sousedy, poznat ty nové, 

trochu si zasoutěžit a hlavně si pochutnat na 

specialitách z grilu. Letos v sobotu 3. srpna 

jsme se sice sešli ve vyšším počtu než loni, 

ale stejně bychom ve svých řadách uvítali 

více z vás. Počasí nám přálo, ale v případě 

nepřízně jsme měli možnost se schovat před 

deštěm pod novým přístřeškem na dvoře 

hasičárny, kde se akce konala. Soutěže se zúčastnilo 6 účastníků. Jednotlivé pochoutky z grilu byly vynikající 

a odborná porota měla co dělat, aby vyhodnotila výkony soutěžících. Pro děti byly připravené aktivity, na 

kterých se vyřádily. Jídla bylo dostatek pro všechny. Těšíme se zase za rok. 
 

 

 

Ještě lepší než akce Z probíhaly začátkem léta v hasičském dvoře brigády, během kterých se scházelo ve 

volných chvílích pár členů místního SDH. Nejvíce ruku k dílu dal Robert Novák, Jaroslav Friedl a Jirka Žák. 

Nejvíce 

obdivuhodné 

je, že 

brigádníci 

pracovali bez 

honoráře a 

materiál na 

stavbu si SDH 

zaplatil sám.  

Přejeme, aby pergola dělala jenom radost! 

V HASIČÁRNĚ MAJÍ NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK 

  

SOUSEDSKÉ GRILOVÁNÍ 
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Jedním z prvních projektů nového zastupitelstva na jaře 2018 

bylo zrealizovat plechovou halu pro parkování hasičského 

vozidla a zahradní techniky sloužící k údržbě veřejných prostor 

obce. A je to tady! Plechová hala stojí od letošního jara. Byla 

na ni použita menší částka, než byla vyčleněna na její stavbu a 

zbývající finanční částka bude použita na nový chodníček ze 

zámkové dlažby vedoucí k ní.  

 

  

 

 

Na XXII. Olympiádě hasičské mládeže v klasických 

disciplínách CTIF ve švýcarském Martigny reprezentovali 

Českou republiku mimo chlapců z SDH Bludov a dívek 

z SDH Raškovice i chlapci a dívky z SDH Písková Lhota.  

Naše děvčata si účast zajistila jako obhájkyně zlatých 

medailí z předchozí mezinárodní soutěže a chlapci se stali 

vítězi celonárodní kvalifikace. 

Hlavní závod proběhl ve čtvrtek 18.7.2019 a startovalo v 

něm 52 družstev z 23 států, z toho 17 dívčích.  

České týmy vstupovaly na stadion, kde byla skvělá 

atmosféra vytvořená také desítkami českých fanoušků. 

Nejprve na dráhu nastoupily naše obhájkyně zlata z 

poslední olympiády, Požární útok zvládly bez chybičky v 

čase 48,47 s, který je zařadil na průběžné druhé místo. Pokračovaly štafetou CTIF rozdělenou do devíti úseků. 

Na časomíře svítil čas 67,54 s, který byl jedním z nejlepších výkonů děvčat v sezóně a nejrychlejším časem 

ze všech dívčích družstev byl i na olympiádě a znamenal potvrzení stříbrné medaile. Na celkové zlato našim 

malým hasičkám chybělo pouhých 13 setin sekundy! Mají 

tedy stříbro v kategorii děvčat!  

Dalším českým týmem na startu byli chlapci z Bludova 

(Olomoucký kraj), kteří předvedli perfektní útok (45,26 s) 

a štafetu v super čase 62,45 s. Tady však drobná chybička 

zmařila naději na umístění na stupních nejvyšších a berou 

9. místo.  

Jako třetí z našich běžela děvčata z Raškovic 

(Moravskoslezský kraj), která předvedla své nejlepší 

výkony, které však stačili pouze na 6.místo.   

V závěru soutěže přišli na řadu naši kluci. V obou 

disciplínách měli perfektní časy, ale drobné chybičky je 

stály bednu. Neodvezou si medaile, ale mohou být hrdí na 

štafetu z říše snů, jejich nejrychlejší čas soutěže má 

hodnotu 61,77 s, celý tým si zaslouží obrovskou pochvalu a poklonu k tomu zcela jistě bezchybný a precizní 

finišman štafety Honza Šteigl! Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (CTIF) byl založen 

SPORT 

  

PLECHOVÁ HALA VE DVOŘE HASIČSKÉ ZBROJNICE 

  

PÍSKOLHOTSKÉ HASIČKY VYBOJOVALY MEDAILE NA OLYMPIÁDĚ  



 

7 
 

v Paříži v roce 1900 za účelem podpory spolupráce mezi 

hasiči v oblasti požární ochrany a záchranářství po celém 

světě. Vedle odborné spolupráce, pořádá CTIF každé dva 

roky Olympiádu hasičské mládeže, která má svou sportovní 

i volnočasovou část. 

Z té sportovní Česká republika zásluhou našich dívek 

přivezla domů stříbrné medaile a z té volnočasové si celý 

český tým vysloužil vítězství za nejlépe provedené 

Vystoupení národů, tj. kulturní program, který má za cíl 

představit svou zemi veřejnosti. V Martigny probíhal na 

náměstí a Češi sklidili zasloužené ovace. Choreografie 

národních pozdravů ve všech řečech zúčastněných států 

v kombinaci s maketou švýcarské čokolády, rytmické vystoupení děvčat coby Včelky Máji a především 

dynamický tanec schark v podání chlapců si zcela získali švýcarské publikum.  

Od roku 2009 neodjela česká mládežnická výprava z olympijského klání v klasických disciplínách 

CTIF bez medaile. Z toho Písková Lhota se o úspěch českých barev za posledních šest olympiád 

zasloužila cenným kovem celkem 4x.  

Více informací z naší činnosti naleznete na www.sdhpiskovalhota.cz, Facebook SDH Písková Lhota a 

Instagram SDH_Piskova Lhota nebo v připravovaném Zpravodaji SDH Písková Lhota, který vám bude 

k dispozici tradičně koncem srpna.                                                Za SDH Písková Lhota Monika Němečková 
 

 

T. J. Sokol Písková Lhota, oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu 11. května již 16. ročník Memoriálu 

Zdeňka Fajmana, svého bývalého dobrého hráče. Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů z Nymburska, Kolínska, 

Kutnohorska, Boleslavska, Pardubicka, Hradce Králové a Prahy. Zvítězil stejně jako v minulém ročníku hráč 

3. ligy. Turnaj byl rozlosován do 8 pětičlenných skupin, ze kterých první dva postupovali do finálové skupiny 

a ze třetího až pátého místa do soutěže útěchy.  

Na prvním místě se umístil Petr Nejedlý ze Sokola Michle. Na druhém místě největší překvapení turnaje 

mladý Ondra Žežule, který se dokázal vypořádat i se staršími a zkušenějšími borci. Třetí se umístil Jan 

Šimeček, Sokol Nusle před čtvrtým Josefem Liškou ze Sokola Močovice. Na 5. až 8. místě se umístili: David 

Příborský a Vladimír Rákosník, oba KPST Hradec Králové a Miroslav Trajhan TJ Sadská. V soutěži útěchy 

zvítězil domácí Miroslav Křepela před Tomášem Zachem z TTC Dobřichovská Pivnice. Turnaj se vydařil a 

pořadatelé děkují pí Jitce Červinkové za věcnou podporu akce.  

 

MEMORIÁL ZDEŇKA FAJMANA – STOLNÍ TENIS 

  

http://www.sdhpiskovalhota.cz/
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Po havárii jímky v objektu sokolovny 

se za pomoci obce Písková Lhota po-

dařilo vybudovat novou kanalizační 

přípojku, která pomůže k lepšímu zá-

zemí a fungování provozu budovy so-

kolovny. 

 

 

 

Na konci sezóny 

2018/19 se uskutečnil 

v sokolovně turnaj 

Poslední smeč, kde 

společně 

ukončili sezónu hráči 

T.J. Sokol a 

spřáteleného oddílu z 

Přední Lhoty. 

Největší formu pro 

oba kluby úspěšného 

období předvedl vítěz 

turnaje Mirek 

Křepela. Vzájemnou 

spolupráci obou 

klubů nejvíc 

dokazuje celkově čtvrtý mladý Adam Šimek, který v rámci střídavých startů z Přední Lhoty nastupoval i za 

náš oddíl T.J. Sokol v přeboru OP2. Vzácnou návštěvou ukončení a zhodnocení soutěží byl náš bývalý hráč 

Fanda Martínek. 

 

 
 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PÍSKOVÁ LHOTA 

ZVE NA SVÉ NEJBLIŽŠÍ AKCE: 

 

22. září, neděle Turnaj Letní ligy družstev ve stolním tenisu od 9:00 

říjen   Turnaj mládeže ve stolním tenisu okresu Nymburk (termín bude upřesněn) 

 

 

ZPRÁVY ZE SOKOLOVNY 

  

Oddíl stolního tenisu T.J. Sokol pořádá ve spolupráci s klubem ACS Přední Lhota v úterý 17.9. od 17:00 

nábor dětí od 6 do 12 let. Tréninky září - říjen v sokolovně, přes zimní období tréninky v Přední Lhotě. 

Bližší informace email sokolpiskovalhota@seznam.cz. 

 

T.J. Sokol nabízí možnost pronájmu nohejbalového kurtu v objektu sokolovny, dále zveme občany 

Pískové Lhoty na náš kurt pétanque. Informace u sokolníka Jiřího Čapka, nebo v hospodě U Sokola v 

pátek od 18h nebo v sobotu od 16h. 

 

TURNAJ POSLEDNÍ SMEČ  
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Závěrečný akt – soud nad králem 

 

 

Činnost a práce MNV je rok od roku náročnější. Práce funkcionářů je ztěžována novými úkoly a snižováním 

finančního rozpočtu. Přesto své úkoly MNV vcelku plní. Pravidelně kontroluje svoji práci rada. Ta se sešla na 

svých schůzích 26x. Plenárních zasedání se konalo 6. Účast byla však velmi slabá, v průměru se schází 20 

občanů, včetně poslanců. Někteří poslanci neplní ani svoji základní povinnost – účast na schůzích MNV.  

Také v letošním roce pokračovala výstavba samoobsluhy. Není tajemstvím, že 

ONV v Nymburce vyjádřil našemu MNV nespokojenost s pomalým postupem výstavby. Příhodné počasí 

v únoru umožnovalo práci začít podstatně dříve než loni. Dokončili střechu, klempíři z OPS Nymburk 

provedli oplechování střechy. Četa elektrikářů z STS 

Okřínek provedla celkovou elektroinstalaci. Zedníci 

z JZD pak začali omítat vnitřek budovy. Dále šalovali 

a vybetonovali rampu pro příjem zboží. Byla 

zhotovena studna, odpadní jímka a odpadní vedení. 

Co nestihli zedníci z JZD, omítal ve volném čase 

občan Milan Paďour, pomáhali mu důchodci. Na 

podzim byla budova uvnitř omítnuta. Jelikož 

prodejna bude vytápěna akumulačnímu kamny, bylo 

nutné postavit trafostanici, k posílení dodávky 

proudu do sítě. Po nutných jednáních na patřičných 

institucích, která vedl občan J. Vocásek, Energetické 

závody v listopadu postavily trafostanici na konci 

obce – na poli, u Burešových č. 91.  

 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI – ROK 1984 

Staročeské máje 1984 – průvod obcí 
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Zlatá svatba – manželé Pecháčkovi 

Zlatá svatba – manželé Soukupovi 

Průběh zimy byl velmi mírný. Neobvyklé mrazy přišly kolem 10. března. Květen a červen bylo velmi chladné 

počasí. Léto přišlo až v srpnu. Na konci listopadu – 22., 23. se přihnala silná vichřice, která nadělala hodně 

škody. Výsledkem byly poškozené střechy domů a vyvrácené stromy v lesích. V jiných krajích byly škody 

ještě větší. Vánoce byly suché, 27.12 napadl sníh a začalo mírně mrznout. 

Rekordní sklizeň obilí – JZD v srpnu sklidilo bohatou úrodu. Tak bohatou, jaká ještě nikdy nebyla! Rovněž 

brambory se urodily.  

Zásobování potravinami bylo letos plynulé. Chléb je chutný, pečivo stále nedosahuje žádané úrovně. Někdy 

si občané stěžují na kvalitu mouky. V předvánočním období byl dostatek pomerančů, ořechů, mandlí, naopak 

bylo málo burských oříšků, které se dávaly pouze rodinám s dětmi. Od 15.10. byly podstatně zvýšeny ceny 

nápojů v hostinci. Pivo 10o z 1,70 na 2,5Kčs, pivo 12o z 2,8 na 4Kčs, limonády zhruba o 50 haléřů, sodovka 

z 0,25 na 70hal. To zvýšení bylo vysvětleno vysokou spotřebou ve státě, a velkou dotací nápojů ze státního 

rozpočtu. Tato nová situace způsobila, že většina spotřebitelů se přeorientovalo na levnější 10o pivo.  

Veřejný život – o životě v obci jsou občané informováni na 

plenárních zasedáních MNV. To únorové bylo věnováno 

vzpomínce na Vítězný únor. Prvomájových oslav se zúčastnili 

občané tradičně v Poděbradech. V letošním roce byla u nás 

založena místní organizace Národní fronty, ve které jsou zapojeny 

všechny společenské organizace. Kulturu zajišťují požárníci a TJ. 

Sokol, kteří zrealizovali v tomto roce sokolský ples a požárnický 

ples. 28. dubna zajistili Sokolové estrádní vystoupení jihomoravské 

dechovky Žadovjáci. Ve dnech 25. a 26. května uspořádali 

požárníci ,,Staročeské máje“. Nutno však říci, že letošní máje se 

nesetkaly s takovým zájmem jako bývalo zvykem. A tak 

v dohledné době se další neuskuteční. V říjnu pořádal Sokol další 

estrádu bratři Pantůčků z Brna.  

Knihovnice M. Homolová vede knihovnu velmi svědomitě. Práce 

naše knihovny je předkládána jako příklad ostatním. Knihovnice se 

snaží poutat zájem čtenářů výstavkami knih a besedami s mládeží.  

Členky sboru pro občanské záležitosti provedl vítání nových 

občánků a zajistil dvě zlaté svatby – manželé Pecháčkovi a 

Soukupovi.  

T. J. Sokol – v letošním roce sportovci 

instalovali v sokolovně vodárnu s vodovodem 

do výčepu. Zatím se však nedaří zajistit finance 

na výstavbu sociálního zařízení, což je snem 

několika generací funkcionářů.  

Dohlížecí výbor Jednoty má pět členek, 

provádějí pravidelně kontrolu chodu a čistotu 

prodejen. Na Mikuláše uspořádaly pro děti 

besídku, s pásmem krátkých filmů a nadílku 

Dědy Mráze.  

 

Čerpáno z kroniky p. Jaroslava Homoly 
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POZVÁNKY 
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KONTAKTNÍ INFORMACE:                         Úřední hodiny (možno i po domluvě):  Po 9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

Adresa: Spojovací 42, 290 01     St  9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

Telefon: +420 725 524 423         

e-mail: piskova.lhota@seznam.cz SBĚRNÝ DVŮR (letní období)  St 17:00 - 18:00  

web: www.piskova-lhota.cz      Ne 10:00 - 11:00  

           

Starostka obce: A. Rosenbergová tel.: 774 700 148                     Místostarostka obce: I. Šafránková tel.: 604 969 547 

           

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

  

Číslo 2/2019, vyšlo dne 1.9.2019. Zpravodaj je vydáván občasně Obecním úřadem Písková Lhota a 

distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru obce. Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte na 

e-mail: zpravodajecpl@seznam.cz, případně je můžete zanést na OÚ Písková Lhota. Nevyžádané texty a 

podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit či zkrátit. Za věcnou 

správnost příspěvku odpovídají jejich autoři. Termín uzávěrky příštího čísla je 30.11.2019. Za případné 

tiskové chyby se omlouváme. 

mailto:piskova.lhota@seznam.cz
http://www.piskova-lhota.cz/
mailto:zpravodajecpl@seznam.cz

