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                                               ZPRAVODAJ OBCE  

                        PÍSKOVÁ LHOTA 

1/2018                        www.piskova-lhota.cz                          30.6.2018 

 Vážení čtenáři, 

  připravili jsme pro vás nové číslo zpravodaje pro Pískovou Lhotu s cílem 

jasně a srozumitelně informovat nejen o dění v obci. Zpravodaj je 

systematicky členěn do jednotlivých témat, aby vám usnadnil orientaci při 

čtení. Srdečně přivítáme podněty ode všech. Pakliže budete mít zájem i vy 

a chcete přispět-ať to bude historická fotografie obce nebo zajímavý 

článek, kontaktujte nás na e-mailovou adresu: zpravodajpl@seznam.cz 

                                                                                    Přejeme hezké čtení! 

 

 

Pohled na kapličku, vpravo cyklostezka  

SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 

  přichází letní období, které dle předpovědí má být tropické. I nás bude čekat “horké” léto, 

čeká nás plno povinností. Práce to bude radostná, konečně jsme začali řešit podstatné a nutné 

záležitosti pro zlepšení života v obci. Pro většinu obyvatel je jistě potěšující zpráva, že se 

vedení obce dohodlo na investicích do infrastruktury, školky, opravy pomníku, zřízení 

údržbové haly a řadě dalších skutečností. Opětovně investujeme do svého. Snad se nám dílo 

vydaří k oboustranné spokojenosti. 

   Krásné prázdniny přejeme všem školákům i předškolákům a také všem našim občanům 

pohodové a bezstarostné léto s co nejmenším výskytem extrémních výkyvů počasí!  

                  Jezero směrem ke Kostelní Lhotě                                           Alena Rosenbergová 

                                                                                               Starostka obce Písková Lhota 
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Číslo 1/2018, vyšlo dne 30. 6. 2018. 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: zpravodajpl@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 31. 8. 2018. Za případné tiskové chyby se 

omlouváme. 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Od březnových voleb uplynuly již tři měsíce plné 

plánování a práce. Začali jsme směle a domníváme 

se, že s dobrými výsledky. Ve zpravodaji vás o všem 

důležitém informujeme - jen čtěte dále - ovšem také 

připomínáme, že hlavní dokumenty s podrobným 

popisem jsou vždy k nahlédnutí na OÚ Písková 

Lhota a vyvěšeny na úřední desce i webových 

stránkách. 

 ► První pracovní veřejné zasedání zastupitelů 

proběhlo 31. 5. 2018. Ty nejdůležitější body vám 

připomeneme. Schválili jsme rozpočet obce na rok 

2018 a zahájili převod vlastnictví cyklostezky do 

majetku obce. Byl představen plán investice do 

oprav a výstavby komunikací: bude provedena 

oprava výtluků v ulici Polabská, kdy se 

prostřednictvím pana Hanáka ze ZD Písková 

Lhota daruje obci na opravu komunikace             

20 000,- KČ.  Dále nezůstane na opravě zkrácena 

ani spojka mezi ul. Poděbradskou a Spojovací 

(kolem č.p. 112 - pokryje se asfaltovým recyklátem).  

►Na obecně závazných vyhláškách obce stále 

pracujeme. V platnost vstoupily vyhlášky o 

místním poplatku ze psů, požární ochraně, o 

nočním klidu a o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Písková Lhota. Žádáme vás, abyste se s 

jednotlivými vyhláškami seznámili. 

► Chystá se realizace rozhlasu a výstavba 

plechové haly. Vzhledem k momentálně 

nefunkčnímu rozhlasu věnujte zvýšenou pozornost 

informacím na úřední desce a SMS zprávám, které 

vám zasíláme! 

► Zastupitelstvo rovněž informovalo o spolupráci 

s organizacemi a spolky v obci (SDH, TJ 

SOKOL) tak, jak jsme byli doposud navyklí. 

Přejeme si nadále udržet nejen výtečnou kvalitu 

hasičského sportu v  obci. Pozadu nezůstane ani 

mateřská škola Cipísková, kde z důvodu 

bezpečnosti a ochrany dětí zrealizujeme plot-

předzahrádku. 

► Rušíme smlouvu s firmou EKP s.r.o., v těžbě 

štěrkopísku nehodláme pokračovat. 

► Starostka obce informovala o zřízení 

kontrolních komisí a plánu zřídit kulturní 

komisi. Též bychom chtěli dát nový kabát webovým 

stránkám obce, které minimálně po grafické 

stránce nevyhovují modernímu pohledu a 

požadavkům uživatelů internetu. 

 ► Dne 4. 6. 2018 proběhlo Přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2017, s radostí 

oznamujeme, že dopadlo na jedničku. Nové 

zastupitelstvo v krátké době odstranilo část 

nedostatků, které se zdály neřešitelné, zejména 

v činnosti výborů a kontroly. Krajské úřednice 

nenalezly nic k nápravě a tak se můžeme pochlubit 

100% výkonem a pochválit všechny členky 

kontrolních komisí a  paní účetní Matějčkovou! 

► Proběhne oprava pomníku, který není v kvalitní 

kondici, navíc tento rok patří k jubilejním. Proto nás 

těší, že si takovou formou připomeneme 100 let od 

vzniku Československa, jednu z nejdůležitějších 

událostí našich dějin předurčující osud země. 

► Nejen při veřejné rozpravě jste nás upozornili 

na některé nedostatky v obci - upozornění na 

poničené cesty v ulici V hájích, špatnou údržbu u 

třídících kontejnerů a problematického parkování 

osobních automobilu v částech obce, také nutnost 

dalších oprav na místním hřbitově. Všechny 

uvedené problémy se snažíme vyřešit 

s kompetentními osobami. Bohužel jsme ne naší 

vinnou nestihli zažádat o některé z dotací, kterými 

by se mohla vyřešit řada akutních a doslova 

palčivých záležitostí - chodníky, nádrž Bábinka aj. 

Věříme, že i tak dojde k nápravě v blízkém 

horizontu. Nyní zpracováváme projekt a žádost o 

dotaci na veřejné osvětlení. Děkujeme všem našim 

občanům, kteří nás nejen cestou setkání 

zastupitelstva takto informují! Vaše komentáře a 

připomínky jsou důležité.

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

KONTAKTNÍ INFORMACE:                                  Úřední hodiny (možno i po domluvě): 

Adresa: Poděbradská 17, 29001                                   Po 9-11:30, 13-17 

Telefon: +420 725 524 423                                          St  9-11:30, 13-18        

e-mail: piskova.lhota@seznam.cz                               

web: www.piskova-lhota.cz                               SBĚRNÝ DVŮR (letní období):       St 17-18  a  Ne 10-11                                                                                                                                                    

mailto:zpravodajpl@seznam.cz
mailto:piskova.lhota@seznam.cz
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Termíny poplatků a pochůzek. O nejbližších odečtech provozovatelů budeme rovněž  informovat 

prostřednictvím textové zprávy a vyvěšením na úřední desku. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci 

provozovatelů zanechají ve schránce odečtový lístek. 

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

KULTURA  A  SPORT 

DEN DĚTI S HASIČI  

   Dne 10. 6. 2018 se na hasičském 

cvičišti konal Den dětí s hasiči. Na děti 

čekalo nejen 7 herních stanovišť. 

Obecenstvo mohlo shlédnout i výstavu 

techniky IZS, kde zejména někteří 

uvítali, že si  vystavené kousky vozidel 

a motocyklů i osobně vyzkoušeli. 

Nechyběla ani „obrovská“ nafukovací 

skluzavka, tvůrčí dílnička a na závěr 

tradiční „bublinková šou“. Akci 

navštívilo 61 dětí. Za SDH Písková 

Lhota děkujeme všem organizátorům a 

obci Písková Lhota za podporu.                              
  Fota z akce 

                           

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

   Jarní měsíce jsou převážně určené k účasti na různých hasičských kláních. Naše sportovní družstva všech 

kategorií mají za sebou okresní i krajská kola. V okresním kole se na start postavilo 7 družstev mládeže ve věku 

3-15 let, 2 družstva dorostu, 1 družstvo žen a 1 mužů. Ve všech kategoriích jsme se probojovali do krajských kol  

a v kategorii žáků, dorostu a žen i dále na Mistrovství České republiky. To mládežnické proběhne 1. - 5. 7. 2018 

v Plzni a ženám můžete držet palce třetí srpnový víkend v Liberci. V červenci nás čeká letní tábor v Malých 

Svatoňovicích a první víkend v září tradiční hasičský víkend. Další informace: na www.sdhpiskovalhota.cz 
      Foto vlevo SDH PL-družstvo děti, vpravo dorost 
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 

SPORTU 

  Do 30.6.2018 mají všechny obce povinnost 

dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů zpracovat 

Strategický plán rozvoje a sportu, který se 

může  měnit či doplňovat v závislosti na 

prioritách obce. Cílem plánu je obecně 

podpořit sport ve všech jeho rovinách a 

stanovit způsob financování podpory sportu 

v obci. Tento koncepční dokument, který řeší 

postoj naší obce ke sportovní oblasti a jejímu 

rozvoji do roku 2025 naleznete na stránkách 

www.piskovalhota.cz nebo je k dispozici na 

OÚ Písková Lhota. 
Foto-SDH PL-družstvo žen 

Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám obyvatelů obce. Působí 

zde dva spolky, které vykonávají činnost: SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů a Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota. 

Obec má zpracovaný finanční systém podpory formou individuálních 

příspěvků poskytovaných z rozpočtu obce (veřejnoprávní smlouvy) a 

je si vědoma důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí 

sounáležitost občanů se svou obcí. Obec v minulosti vybudovala a 

spravuje sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj 

sportu. V rámci akcí pořádaných  v obci iniciuje aktivní pohyb pro děti 

a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj. 

V posledních deseti letech obec realizovala projekty, které byly 

podpořeny z dotací SZIF, MŠMT a Středočeského kraje 
k vytvoření zázemí volnočasových, odpočinkových i sportovních 

aktivit, které slouží zejména dětem a mládeži a jsou veřejně přístupné 

všem občanům obce Písková Lhota. Zázemí se nachází na různých 

lokalitách obce, část volnočasových prostor je součástí zahrady 

příspěvkové organizace MŠ Cipísková. Obec naplňuje stanovené 

priority následujícími přístupy a formami: ► přímou podporou 

(finanční z rozpočtu obce) ► využitím dotačních programů a dalšími 

možnostmi pro podporu rozvoje sportu ► nepřímou podporou (př. 

pomoc při organizaci zajištění sportovních akcí).
                                            Vpravo foto titulní stránky SPRS pro Pískovou Lhotu 

                

                                          OBEC PÍSKOVÁ LHOTA SRDEČNĚ ZVE NA   

                                                                     PRÁZDNINOVOU  AKCI - LETNÍ KINO 

                                                                  Promítání proběhne dne 20. 7. 2018 po setmění v           

            LETNÍ KINO                             areálu hasičského hřiště (směr Hořátev).                                                                             

                                                                                    S sebou dobrou náladu! 

 

V následujících měsících  plánujeme ke zpestření života obce tyto kulturní události: 

 Vítání občánků-předpokládaný termín-říjen. 

 Ochotnické představení - ochotníci z Vestce - proběhne v Sokolovně, datum upřesníme. 

 Slavnostní odhalení nově opraveného pomníku v centru obce na státní svátek 28.10.2018. 

O akcích budete včas a přesně informováni na pozvánkách a plakátech! 

Rovněž upozorňujeme, že se na všech akcích fotografuje či pořizuje videozáznam. 

http://www.piskovalhota.cz/
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MEDAILONEK 

   V této části Vám vždy přineseme rozhovor s lidmi, kteří se podílí na chodu a životě obce. Dnes vás blíže 

seznámíme s ředitelkou mateřské školky Editou Luňáčkovou, která se vzorně stará o naše „Cipísky.“ 

                                            Mgr. EDITA LUŇÁČKOVÁ vystudovala Univerzitu Karlovu, obor                                                                                                                                                                                  

                                                Pedagogika předškolního věku, pochází a žije v Poděbradech, od r.      

                                                2015 pracuje na pozici ředitelky MŠ CIPÍSKOVÁ, zkušenosti a                      

                                                praxe: celková doba praxe 15 let, specializace tělesná výchova a    

                                                dětská psychologie, zkušenosti ze speciální MŠ – děti s autismem a                       

                                                zrakovými vadami, Handicap centrum – denní stacionář, praktická 

                                                škola, záliby a zájmy: hory, les, sjíždění řek, východní filozofie,                            

                                                hudba, zpěv u táboráku, cestování, antikvariáty, chalupa, koně,            

                                                zahradničení, bylinkářství, permakultura, jachting 

   Paní ředitelko, do mateřské školky jste 

nepřicházela zrovna v lehké situaci. Jak se nyní 

cítíte po 3 letech působení a práce? Líbí se Vám 

tu? 

   Před 3 lety bylo mým hlavním úkolem získat zpět 

důvěru dětí i rodičů. Zde byla tato rovina narušena a 

bylo nutné to napravit. Víte, já nemám žádné super 

schopnosti, ale jedno vím jistě, a to, že děti miluji a 

chci, aby ten první krok z rodiny byl pro ně přínosem 

a radostným okamžikem. Proto se snažím, aby naše 

mateřská škola byla rodičům otevřena, abychom 

my-paní učitelky, budily důvěru a pocit bezpečí 

nejen u dětí, ale i u rodičů, kteří nám své děti svěřují. 

Odejít do zaměstnání s pocitem, že je o mé dítě 

dobře postaráno, je pocit k nezaplacení a na tom já 

stavím. To je pro mě důležité. A vzhledem k tomu, 

že se za námi děti rády vrací, věřím, že jdeme po 

dobré cestě. Takže ano, do práce se každý den těším 

a moc se mi tu líbí. Máme za sebou velký kus práce. 

   Jak jste byla přijata nejen místními maminkami 

a dětmi? 

   Věřím, že dobře. Děti se do školky těší a tak to má 

být. 

   Na co se zaměřujete ve školce? Co je pro Vás 

nejdůležitější věcí při vedení dětí? 

   V naší mateřské škole považujeme za důležité, aby 

se děti učily následovat sebe, své zájmy, své potřeby 

a svůj vnitřní svět. Podporujeme jejich talenty a 

dary, objevujeme to, v čem vynikají. Snažíme se o 

rozvíjení komunikačních dovedností a s láskou a 

úctou přistupujeme ke všem dětem. Preferujeme 

učení prostřednictvím hry, využíváme prožitkové, 

situační a sociální učení, učení nápodobou. Děti zde 

mají dostatek prostoru pro rozvoj tvořivosti a 

fantazie. Rozvíjíme citové prožívání dětí, budujeme 

společně pozitivní vztah k umění, citlivost k přírodě 

a celému světu. Cílem naší jednotřídky je zajistit 

všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj 

a vytvořit harmonické prostředí plné pohody a klidu. 

   Školní rok 2017-2018 obohatila svým působením 

chůvička, která se starala o dvouleté děti. Přijímání 

dvouletých dětí je téma k diskuzi, jak jste to zvládli 

vy? 

   Na vesnických jednotřídkách se vždy přihlíželo 

potřebám rodičům, kteří nastupovali do práce, a tu a 

tam se dítě mladší tří let přijímalo. Není to tedy 

úplná novinka. Nicméně povinné přijetí dvouletých 

dětí do školek obecně nepodporuji, je to velmi 

individuální záležitost, každé dítě je v tomto věku 

jiné a má jiné potřeby. Za chůvu, na kterou jsem 

sehnala dotaci z fondu EU – ŠABLONY, jsem velmi 

ráda. Jsou to potřebné ruce navíc, které nám 

umožňují se individuálně věnovat všem dětem. 

   Můžete popsat našim čtenářům, co znamená 

projekt ŠABLONY a k čemu byl využit? 

   Je to dotace z fondů EU na rozvoj mateřských a 

základních škol. Já jsem využila personální podporu, 

což je výše zmíněná chůva. Tímto děkuji MAS 

Podlipansko, kteří mi pomáhají s administrativní 

zátěží, která se s tímto projektem váže. 

   Kapacita školky je v obci řešena malotřídkou, 

jaké jsou její výhody a nevýhody? 

   Já v tom spatřuji zejména výhody. Vznikají zde 

přirozené skupiny, a to nejen podle věku, ale i podle 

individuálních schopností a podle formujících se 

osobností jednotlivých dětí. Naše jednotřídka 

umožňuje mladším dětem učit se od těch starších a 

těm starším umožňuje získávat prosociální 

zkušenosti s menšími dětmi. Pomáhají jim a 

respektují je. Jedinou nevýhodou je náročnější 

příprava pro paní učitelky, které musí připravovat 

činnosti zhruba pro 3 věkové skupiny. 

   Co byste chtěla změnit v souvislosti se školkou? 

Chybí Vám nějaké materiální vybavení? Co 

plánujete v souvislosti s obcí? 

   Vždy je co zlepšovat, ale musím říct, že jsem 

spokojena. Do budoucna bych ráda zlepšovala 

prostředí zahrady. Zaměřila bych se na přeměnu 

stávajících venkovních prostor tak, aby sloužily k 

environmentálnímu vzdělávání a podporovaly u dětí 

pravidelný pobyt v přírodním prostředí. 

   Plánujete nějaké akce s dětmi pro obec? 
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   Pravidelně každý rok zpíváme při rozsvěcování 

vánočního stromečku nebo zpíváme na vítání 

občánků. A co se týče dalších akcí, tak jsou ve 

spolupráci s rodiči a s SDH Písková Lhota. 

   Jak si představujete další směřování školky? 
   Budu se držet principů, které jsem si od začátku 

nastavila, a to je vstřícnost školy vůči rodině, 

otevřenost vůči novým myšlenkám, aktivní a tvořivý 

přístup učitelů mateřské školy, kvalifikovaný tým 

zaměstnanců a individuální přístup s cílem podpory 

samostatnosti dětí. 

   Jaký je váš nejkrásnější zážitek/zážitky s dětmi? 

   Nejkrásnější zážitek s dětmi je každý den s nimi. 

Mám ráda, když se děti seběhnou mě přivítat. Je 

krásné vidět, že se na mě těší, často mě dojmou svojí 

bezelstností a upřímností.  

   Proč jste si vybrala pedagogickou profesi? 

   Protože cítím, že když jsem s dětmi, tak jsem na 

tom správném místě. Jsou to čisté duše bez 

přetvářky a já před nimi mohu být sama sebou a vím, 

že mě budou přijímat ať veselou či smutnou. 

Samozřejmě mě k tomu inspirovala moje maminka, 

která pracuje s dětmi bezmála 40 let. 

   Vzpomínají na Vás děti/rodiče po letech? Děkují 

Vám za péči a čas strávený s jejich dětmi? Jak 

pohlížejí na Vaše působení a práci? 
   Vzpomínají často, hlásí se ke mně ve městě, staví 

se za mnou ve školce po cestě ze školy jen tak nebo  

ukázat vysvědčení. A to je pro mě odměna a   

nesmírně si toho vážím. 

Děkujeme za rozhovor! 

 

         Cipísci na akci MŠ ve spolupráci s SDH PL

                                                                                                            

VÍTE, ŽE…? 

Kolonka Víte, že..? přináší minimální právní povědomí, které by měl každý slušný občan a  soused znát. Poradí 

a seznámí čtenáře stručně s právními předpisy v rámci zdravého a poklidného občanského soužití. 

 

► RECYKLACE ODPADU 
   Víte, že se obci za správnou recyklaci odpadu navrací peníze? Jedná se o nezanedbatelnou částku, kterou lze 

využít na řadu dalších aktivit či nákupů pro obec. Tím, že jsme vytřídili odpad a předali dále k využití, naše obec 

vyfakturovala a obdržela za r. 2017 od společnosti EKO KOM a.s.  69 239,- Kč. Recyklovat je tedy nutné, nejen 

z hlediska ekologického.  Rovněž žádáme občany, aby důsledně třídili odpad a dodržovali správné principy 

třídění: do modrého kontejneru patří pouze papír, do žlutého plasty a do zeleného sklo. Nezapomeňte vždy 

plastové lahve sešlápnout  a objemné papírové výrobky jako krabice roztrhat nebo rozložit. Děkujeme za 

spolupráci! 

► PÁLENÍ TRÁVY 
   Někteří z vás se na nás obrátili s dotazem, co lze a nelze pálit na zahradě. I tato aktivita je upravena zákonem (o 

ochraně ovzduší) – podmínky o pálení odpadu na zahradě stanovuje jinak obec vyhláškou. Konkrétní radu či dotaz 

vám poskytne Obecní úřad. Následují jednoduchá pravidla k zapamatování: 

 Pálit dřevo, suché rostlinné materiály a dřevěné uhlí můžeme na otevřených ohništích, zahradních krbech 

či grilovacích zařízeních! Musíte být starší 18 let! 

 Je zakázáno spalovat obaly od plastů, igelit, časopisy, noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, 

dřevotříska, lakované dřevo…), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky či materiály 

u kterých vzniká při spalování velké množství škodlivých emisí! 

 Na zahradě můžete spálit suchou trávu a větve při volbě dobrého/správného počasí (ne silný vítr, 

extrémní sucha) a zároveň bychom při spalování neměli obtěžovat sousedy opravdu nadměrným kouřem! 

 Vždy berte ohled na požární bezpečnost! Mějte připraveny hasící prostředky (kbelík, voda, lopata aj.)! 

 Dbejte  na zákaz rozdělávání ohně, pokud je vydán! Pokud nevíte, dotažte se hasičského záchranného 

sboru! Nemůžete-li spalovat-svezte odpad do bioodpadu či svozu tomu určenému! 


