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2.4. Ekonomický potenciál
2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel
Při popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Písková Lhota vycházíme z
dostupných dat Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. V obci Písková Lhota
bylo podle těchto dat celkem 218 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. více než polovina
obce (51,5

Oo),

celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel v témže období

činila 48,7

%.

Z 218 ekonomicky aktivních obyvatel obce Písková Lhota bylo celkem

zaměstnáno 196 obyvatel (tj. celkem 89, 9

%).

Více než třetina zaměstnaných (40,3 %) obyvatel vyjíždí za prací z obce.
Tabulka č. 6- Elwnomicky aktivní obyvatelstvo Pískové Lhoty ve srovnání s Českvu
republikou

Z toho: zaměstnaní
Ekonomicky
aktivní

Ze zaměstnaných:
vyjíždějící za prací
mimo obec

~
Pocet
obyvatel

Celkem

Abs.

%

Abs.

v%

Abs.

%

Písková
Lhota

423

218

51,5%

196

89,9%

79

40,3%

ČR

10 436 560

5 080 573

48,7%

4 580 714

90,2%

1 137 176

24,8%

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů
Při popisu ekonomické aktivity podnikatelských subjektů je vycházeno z běžně
dostupných zdrojů Českého statistického úřadu. V obci Písková Lhota k 31. 12. 2015 bylo
evidováno 114 registrovaných podniků, z toho 61 podniků bylo se zjištěnou aktivitou.
Nejčastější formou podnikání v obci Písková Lhota k 31. 12. 2015 byly fyzické osoby
(80,7 % z celkového počtu registrovaných podniku), konkrétně pak fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona (dále ŽZ). Podíl právnických osob mezi
registrovanými podniky v obci Heřmanov pak činil 19,3

18

%.
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Tabulka č. 7- Podnikatelské subjekty v Pískové Lhotě k 31. 12. 2015
Registrované
podniky
Celkem
114
Fyzické osoby
92
Fyzické osoby podnikající podle ŽZ
77
Fyzické osoby podnikající podle jiného než ŽZ
11
Zemědělští podnikatelé
3
Právnické osoby
22
Obchodní společnosti
16
Akciové společnosti
1
Družstva

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
61
45
37
4
3
16
13
1

Z hlediska převažující ekonomické činnosti pusobilo k 31. 12. 2015 nejvíce subjektů (se
sídlem v Pískové Lhotě a zjištěnou ekonomickou činností) ve velkoobchodu,
maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (24,6 %).
Druhým nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře byla činnost ve stavebnictví
(16,4 %). Na pomyslné třetí příčce nejčastějšího zaměření podnikatelských subjektu v
obci byly profesní, vědecké a technické činnosti (14, 8°o).
Grafč. 3- Podnikatelské subjekty v Pískové Lhotě podle odvětví k 31. 12. 2015

Podnikatelské subjekty v Pískové Lhotě
podle odvětví k 3 1.12.2015
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba..
Stavebnictví
Prumysl celkem
Profesní, vědecké a technické činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Peněžnictví a pojišťovnictví
Ostatní činnosti
Ubytování, stravování a pohostinství
Administrativní a podpůrné činnosti
Doprava a skladování
Vzdělávání
Veřejná správa a obrana
Činnosti v oblasti nemovitostí
Kulturní činnosti
Zdravotní a sociální péče

Podniky se zjištěnou aktivitou

Registrované podniky
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Tabulka č. 8- Ekonomické subjekty v Pískové Lhotě
Název
Obsah činnosti
Zemědělská společnost a.s.

Počet
zaměstnancu
cca 17 osob /kdysi
500/
cca 20 osob

Infas

Pěstování dotačních plodin a
orba a osetí pole
Pujčovna speciální techniky
asfaltovací,_razící_stroje_atd.!
Direct mail

Baugartner

Opravna automobilu

7 osob

Reklamy Horáček

Reklama

2 osoby

Truhlářství

Truhlářství

8 osoby

Prodejna Šátek

Prodejce zahradní techniky

cca 5 osob

Matimex

Pumpa PHM

Norwit a.s

cca 20 osob

Autobazar

1 osoba

Lesy Novák

Cca 8 osob

Vorlíček

Vymahač dluhu

Obecní úřad

Správa obce

Mateřská škola

Vzdělávání

Cca osob

2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce
Registrovaná nezaměstnanost ve Středočeském kraji je dlouhodobě jedna z nejnižších v
republice. Uvnitř kraje však existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti, které
jsouovlivněné blízkostí Prahy. Základní obraz regionální diferenciace v nezaměstnanosti,
přes její značné rozdíly mezi jednotlivými okresy je na úrovni okresu Středočeského kraje
stabilní. K 31. 12. 2015 byla v okrese Nymburk míra nezaměstnanosti 6,8
Písková Lhota činila míra nezaměstnanosti 5,5

~o,

v obci

%).

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v SO ORP Poděbrady patří:
-

Sklárny BOHEMIA a.s., Poděbrady (výroba olovnatého křišt‘álu)

-

Lázně Poděbrady a.s. (lázeňské služby)

-

Blažek Glass s.r.o., Poděbrady

-

Meyra, s. r. o., Poděbrady

-

PolyComp, a.s., Poděbrady

-

Poděbradka, s. r. o., Poděbrady (výroba přírodní a ochucené minerální vody)
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POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady (zpracování mléka a výroba
mléčných výrobku a sýru)

-

PEMAX PRINT, spol. s r.o, Poděbrady (výroba etiket, shrink sleevu a
plastových etiket)

-

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Městec Králové

-

Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (zemědělství)

-

Městská nemocnice Městec Králové a.s. (poskytování ústavní zdravotní péče)

Významné stavební firmy:
-

PMS, spol. s. r. o., Poděbrady

-

Parna Poděbrady s.r.o.

-

STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.

-

Polabská stavební s. r. o., Oseček

-

DeltaStav s. r. o., Písková Lhota

-

M 8~ K, stavební servis spol. s r.o., Městec Králové

2.5. Podmínky pro zemědělství
Pro příhodnou polohu a úrodnost pudy bylo Nymbursko v minulosti ryze zemědělskou
oblastí. Rozvoj prumyslu nastal až s výstavbou železniční tratě Praha

—

Olomouc.

Zemědělská výroba je ovlivněna klimatickými a pudními podmínkami. Převládá zde
výrobní typ řepařsko-ječný a pšeničný, zemědělská výrobní oblast řepařská a podoblasti

Ř2-Ř4. Podoblasti zahrnují území teplého klimatu s převahou nejproduktivnějších
řepařských pud s nižší svažitostí (do 3° sklonu) v nadmořské výšce do 300 m n. m. Oblast
je charakteristická pěstováním ovoce a zeleniny, cukrovky či kvalitní pšenice.
Přímo v obci pusobí Zemědělská Společnost Písková Lhota a. s. (dále je ZS PL a. s.). ZS
PL a.s. má dlouholetou tradici ato již od roku 1951 kdy 5. června vzniklo JZD v Pískové
Lhotě. V roce 1976 vzniklo JZD Mír se sídlem v PL sloučením několika družstev v okolí.
V roce 1993 po transformaci vzniklo Zemědělské družstvo Písková Lhota.
Zemědělská Společnost Písková Lhota a.s. provozuje rostlinnou výrobu na rozloze 1565
ha orné pudy v nadmořské výšce 188 m. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování
pšenice ozimé, žitovce, řepky ozimé a ovsa nahého, kukuřice na zrno, slunečnice, hrachu
a následné zpracování a prodej. Pruměrný počet zaměstnancu je 15 osob.
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Tabulka „Druhy pozemku v Pískové Lhotě“ zachycuje rozsah celkové výměry pozemku
v obci k 31. 12. 2015. V obci se velmi mírně snižuje výměra zemědělské pudy ve prospěch
nezemědělské půdy.
Tabulka č. 9- Druhy pozemku v Pískové Lhotě
Druhy pozemku (ha) 31. 12. 2014 31. 12. 2015
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda

Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská puda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha

869,68
520,21

869,68
520,20

0,08
O
O
6,24
O
5 13,89

0,08
O
O
6,23
O
5 13,89

349,48
147,29
8,02

349,48
147,29
8,02

12,2
181,96

12,7
182

2.6. Dopravní a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura
Dopravní sít‘
Pozemní komunikace
Obcí vede silnice 11/611 Praha

-

Sadská

-

Písková Lhota

-

Poděbrady

-

Chlumec nad

Cidlinou Hradec Králové. Území obce protíná dálnice Dli s exitem 35 (Poděbrady
-

západ). Obec má dobrou dopravní dostupnost do nejbližších měst a i do hlavního města
díky blízkosti dálnice Dil.
Železnice

Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejblíže obci je železniční stanice
Sadská ve vzdálenosti 3 km ležící na trati 060 z Poříčan do Nymburka.
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Autobusová doprava
V obci má konečnou zastávku autobusová linka Poděbrady-Písková Lhota (v pracovních
dnech 1 spoj), obcí projíždí linky Nymburk-Pečky (v pracovních dnech 4 spoje) a
Poděbrady-Kostelní Lhota (denně mnoho spojů) (dopravce Okresní autobusová doprava
Kolín, s. r. o.).
Obrázek č. 1 Autobusová zastávka Písková Lhota
-

~?

-

PĺsKovÁlHorA

23

‘~:..~‘:~;

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei®senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
ísk vá hota2Ol6-2 25

2.6.2. Technická infrastruktura
V obci proběhla celková plynofikace a kanalizace, současně je budován i vodovod.
V obci je kanalizace, Písková Lhota má vybudovanou tlakovou kanalizaci s napojení na
čistírnu odpadních vod v Kostelní Lhotě. Jímky na tlakovou kanalizaci jsou umístěny na
pozemcích občanu.
Celá obec Písková Lhota je kompletně napojená na vodovod. Celá obec je plynofikovaná.
Tabulka č. 10 Domy podle technického vybavení podle Sčítání domu. lidu a bytu 2001
Trvale obydlené domy
128
přípojkou na kanalizační síť
O
vodovodem
120
Počet domu
plynem
54
vybavených
ústředním topením
82
-

2.7. Služby pro obyvatele obce
2.7.1. Bydlení
V obci Písková Lhota je zástavba venkovského charakteru, která je poměrně soustředěná
podél místních komunikací. Podle Sčítání lidu domu a bytů je v obci celkem 128 domů.
Výška zástavby rodinných domu je 1, 2 podlažní.
Tabulka č. 11 Domovnífond v obci Písková Lhota podle Sčítání domu, lidu a bytu
2001
Trvale obydlené domy
128
Trvale obydlené domy
125
Neobydlené domy celkem
47
Neobydlené domy sloužící k rekreaci
33
-

-

-

Průměrné stáří trvale obydlených domu
Soukromých osob
Obce, státu
Bytové družstvo SBD

124
O
O

Ostatní vlastnictví

O

-

Domy podle vlastnictví

56

24

SENSEI consult s.r.o.
Úvalská 33, Praha 10
sensei®senseiconsult.cz

Strategický rozvojový plán
ísk vá h ta2 16-2025

Obrázek č. 2— Charakter zástavby v Pískové Lhotě
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2.7.2. Školství
V obci Písková Lhota je zprovozněná mateřská školka v budově obecního úřadu. V obci
není základní škola.
2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci neordinuje lékař, obyvatelé dojíždí do Poděbrad. Spádovou nemocnicí je zařízení
v Městci Králové a v Kolíně.
V případě potřeby se obyvatelé Pískové Lhoty obracejí poskytovatele sociálních služeb
ve SO ORP Poděbrady. Na území bývalého okresu Nymburk pusobí Centrum sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Služby tohoto centra jsou dostupné obyvatelum 87
obcí (okres Nymburk 92 obcí). V současné době zajišťuje tým pečovatelek a zdravotních
sester této organizace sociální služby u 1300 občanu a zdravotní služby u 500 občanu.
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2.7.4. Občanská vybavenost
Pojem občanská vybavenost vyjadřuje, tzn. vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště.
Do tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, obchody, knihovny a pošty. Dá se
říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou
kvalitního bydlení.
Z hlediska občanské vybavenosti obec Písková Lhota nabízí následující instituce:
Tabulka č. 12 Instituce občanské vybavenosti
-

Obchod (Coop Jednota)

Počet zařízení
v obci Písková
Lhota
1

Mateřská škola

1

Základní škola

O

Hřbitov

1

Hřiště (s provozovatelem nebo správou)

2

Tělocvičny (vč. školních zpřístup. veřejnosti)

1

Ostatní tělovýchovná zařízení (TJ SOKOL)

1

Sbor dobrovolných hasičů

1

Instituce občanské vybavenosti

2.8. Volný čas v obci
Obec Písková Lhota žije poměrně rušným kulturně společenským životem. Pořádají se
zde různé kulturní akce a slavnosti, udržují některé staročeské tradice a sportovní utkání.
Písková Lhota je známá, mužeme říci i ve světě, díky dobrovolným hasičům, kteří jsou
ve svých soutěžích více než úspěšní. Účastnili se na mnoha mezinárodních soutěžích,
např. ve Francii, Rakousku, Chorvatsku, Švédsku. Každý rok přicházejí do týmu noví
členové, kteří tvoří tzv. „přípravku“. Je to taková budoucnost a rostou z nich zdatní mladí
hasiči. Mnoho dětí přichází i z okolních vesnic, ti nejnovější hlavně z Peček, Kostelní
Lhoty, Poděbrad, Velenky a Kostomlátek.
V obci Sdružení dobrovolných hasiču obci pusobí již více jak 125. let a díky své
systematické celoroční práci s dětmi a mládeží si stále zachovává generační kontinuitu ve
své činnosti. Dobrovolní hasiči se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění
v obci, jsou nejbližším spolu realizátorem obce při plnění většiny veřejnoprávních úkolu
26
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(úklidy obce, opravy, apod.). Sbor dobrovolných hasiču ke své činnosti využívá objekt
hasičské zbrojnice,jehož součástí je klub hasičské mládeže a klubovna kolektivu mladých
hasičů. Objekt je v majetku obce a sbor dobrovolných hasiču ho bezúplatně spravuje.
Sbor dále využívá hasičské cvičiště, které se nachází na pozemku obce, na kterém je sbor
v dlouhodobém pronájmu.
Dalším zájmovým spolkem v obci je sdružení SOKOL. Toto sdružení realizuje svou
činnost v budově sokolovny, která je v majetku Sokolské župy Kolín. Tělocvičná jednota
Sokol Písková Lhota založena v roce 1922, oddíl stolního tenisu hrající mistrovské
soutěže založen oficiálně 9. 11. 1961. V roce 1925 byla v Pískové Lhotě postavena a
otevřena Sokolovna.
V pruběhu každého roku jsou pořádány pro občany nejruznější akce: pálení čarodějnic,
silvestrovské odpoledne, putování s čertem a Mikulášem, Den dětí. Pro občany obce je
pořádán Adventní výjezd do Drážd‘an.
Dále má obec nově opravené hřiště směrem na Hořátev, včetně nového tartanu, dále je v
obci hřiště pro malé děti.
Obrázek č. 3 Hřiště v Pískové Lhotě
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2.9. Cestovní ruch
SO ORP Nymburk těží z přírodního a kulturního bohatství. Z přírodního bohatství je
nejzajímavější přírodní památka Písečný přesyp u Píst, kde se nachází jeden z posledních
dochovaných písečných přesypu ve středním Polabí. Zajímavou a významnou kulturní
dominantou celé oblasti je zámek Loučeň se svým labyrintáriem.
Vesnickou památkovou rezervací byla vyhlášena obec Bošín se svou roubenou zástavbou
a návesním pudorysem středověkého puvodu. Významnou historickou památkou jsou
městské hradby v Nymburku z 13. stol. z dob vlády Václava II.
Ke každodenní či krátkodobé rekreaci lze využít značené turistické či cyklistické trasy či
sportoviště (především v Nymburku). Dlouhodobá rekreace není v SO ORP významná.
Oblast Nymburska je vyhledávána také díky osadě Kersko, která je známa díky Bohumilu
Hrabalovi, který zde léta žil a podle jehož předlohy byl v Kersku natočen film Slavnosti
sněženek.
Zajímavé turistické cíle v blízkosti Pískové Lhoty:
Botanicus v Ostré
Botanicus v Ostré nedaleko Lysé nad Labem nás pozve do historické vesnice. Seznámíme
se zde s tradičními českými řemesly jako je například kovářství, drátenictví, hrnčířství
nebo výroba papíru, provazu či mýdla. Děti si za místní groše, které si lze odkoupit v
pokladně, mohou jednotlivá řemesla vyzkoušet a zhotovené věci si odnést domů.
Například zkusí vyrýžovat zlato, vyrobit si vlastní mýdlo, papír, loutku, vyrazit si
upomínkovou minci, zastřílet si z luku a jiné. V hodovně můžeme ochutnat něco ze
starobylé tabule.
Další část Botanicu v Ostré tvoří bylinné zahrady, sady, arboretum, hospodářská zvířata
a další. Můžeme si také projít tři různé typy bludiště.
Zpestřením jsou ruzné slavnosti doplněné hudebním vystoupením, rytířskými turnaji či
divadelním představením. V obchodě si lze koupit nějaký přírodní výrobek z
ekologických zdroju vlastní farmy firmy Botanicus.
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Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem

-

—

skanzen lidové

architektury
První existence národopisného muzea v Přerově nad Labem je datována ke konci 19.
století, kdy majitel přerovského panství arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský nechal
upravit starobylou panskou kovárnu a rychtu na „staročeskou chalupu“, ve které byly
vystaveny národopisné předměty, opatřené v obci a jejím blízkém okolí. V roce 1967
přešla národopisná expozice ve „staročeské chalupě“ pod správu Polabského muzea v
Poděbradech a začal se budovat „polabský skanzen“.
Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem nám na přenesených objektech
lidové architektury včetně zařízených interiéru přiblíží život a kulturu venkovského lidu
z oblasti středního Polabí od poloviny 18. do poloviny 20. století.
Ve skanzenu v Přerově nad Labem se v současné době nachází 32 objektu

—

z toho 7

chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. Součástí národopisného muzea jsou též myslivna s
hospodářským dvorem a bývalá bednárna nebo stará škola.
Zábavní park MIRAKULUM, Milovice
Zábavně-naučný park Mirakulum se nalézá na 7 hektarovém území, které nám zaručuje
dostatečný prostor k zábavě či relaxaci. Jsou tu otevřené plochy i menší místa s herními
prvky, najdeme zde též klidná zákoutí ve stínu stromů vhodná k piknikum. V ruznorodosti
herních prvku si vybere snad každé dítě, to, co ho baví. Park Mirakulum vychází vstříc
dětem všech věkových kategorií a je přizpůsoben i těm nejmenším (např. menší
nafukovací trampolína, níže položené prolézačky nebo lanovka se síťovou po straně
jištěnou sedačkou). Dále v areálu Parku Mirakulum objevíme prolézací tunely,
klouzačky, velké pískoviště, všelijaké houpačky od nejmenších až po obří nebo velké
síťové prolézačky.
Poděbrady
Městská památková zóna v Poděbradech byla vyhlášená v roce 1992 a chrání jak
historické jádro města, tak i přilehlou lázeňskou čtvrt‘. Poděbrady jsou známy
návštěvníkům především jako klidné lázeňské město s mnoha památkami.

29

Strategický rozvojový plán

SENSElconsultsr.o.
sensei®senseiconsult.cz

~

ísk vá

h ta 2016 2025
-

Osada Kersko
Kersko je označení osady, která je součástí obce Hradištko v nymburském okresu. Je
známé hlavně díky Bohumilu Hrabalovi, který zde léta žil spolu s 25 polodivokými
kočkami. O obci Hradištko se zmiňuje už Kosmas ve své kronice Chronica Boemorum.
Uvádí, že Hradištko roku 1088 daroval první český král Vratislav II. vyšehradské
kapitule. Sousedící tvrz Kří (také Keřsko) bylo od roku 1376 v držení Elišky z
Lichtenburka, babičky pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad. Tuto tvrz zničila mezi roky
1420-142 1 Zikmundovo vojsko, Hradištko však zůstalo zachováno. Na místě vypáleného
Kří vzniknul rybník, který patřil k největším v rámci poděbradského panství. Po jeho
zániku zde vzniklo rozsáhlé polesí. Kerskem vede naučná stezka Bohumila Hrabala.
Lhotecká cyklostezka

Hlavním cílem projektu Lhotecké cyklostezkyje naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu
cyklistů na frekventované silnici 111611 mezi Sadskou a Poděbrady. Dílčím cílem
vybudováním zcela nové oddělené a tudíž bezpečné komunikace bylo zvýšení podíl
cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížd‘ky za každodenními aktivitami obyvatel
regionu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami a využili tak perfektních podmínek
rovinatého Polabí pro jízdu na kole. Cyklostezka by měla sloužit všem jako prostředek
pro trávení volného času a to především diky přímému a téměř bezkoliznímu napojení na
dálkovou trasu Greenways Labe a na ní existující cyklostezku Nymburk Poděbrady.
-

Cyklostezka byla slavnostně otevřena 1. 9. 2014. Na projektu spolupracovali město
Sadská a obce Kostelní Lhota a Písková Lhota, přičemž hlavním garantem je Dobrovolné
sdružení obcí Pečecký region.
Mapa č. 5- Lhotecká cyklostezka
PODÉBRADY

r
4

L

30

—

Strategický rozvojový plán

SENSElconsultsr.o.

~

sensei®senseiconsult.cz
W.

‚

W

ísk vá

hota 2016 2 2
-

‚

2.10. Zivotni prostredi v obci
Popis životního prostředí v obci vychází z oficiálního dokumentu Vyhodnocení vlivu
územního plánu na Životní prostředí.
V obci je menší zastoupení přírodních ploch na území obce. Příroda na území obce je
silně ovlivněná lidskou činností, převládají plochy orné pudy (ty jsou ovlivňovány
větrnou erozí). Stav ostatních oblastí životního prostředí lze označit za dobrý (kvalita
ovzduší, nakládání s odpadními vodami). Na katastru území obce se těží štěrkopísek.
Nově je provedená výsadba alejí v obci a to směrem na Přední Lhotu, ke Hřbitovu, na
Poděbradské ulici a kompletně upravená část u rybníčku.
Obrázek č. 4- Zeleň v obci Písková Lhota
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