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Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a už tady
máme jaro. I když se může zdát, že
máme za sebou méně aktivní
období, co se kulturního života
týče, tak tomu tak není. Naši obec
navštívil
divadelní
spolek,
maminky z Pískové Lhoty společně
spolu se svými ratolestmi tráví čas
a plánují výlety nejen pro ně, ale i
pro
ostatní
obyvatele.
V neposlední řadě obec, SDH a T.
J. Sokol pracují na přípravách
kulturních akcí, na které se můžete
těšit a předběžný plán jednotlivých
akcí naleznete v tomto čísle.
Přejeme příjemné čtení a
pohodové jarní
dny plné
sluníčka!
Děkujeme za Vaše příspěvky doru
čené redakci a těšíme se na další,
které můžete posílat na emailovou
adresu zpravodajecpl@seznam.cz
S laskavým pozdravem Vaše
redakce

www.piskova-lhota.cz

Milí spoluobčané,

SLOVO STAROSTKY

mám velkou radost z dalšího čísla našeho zpravodaje, kde máte
koktejl informací z obce na jednom místě. Vždy mne potěší, když v
rozhovorech odkazujete na články z tištěného zpravodaje, kde slova
doprovází aktuální nebo dobové fotografie. Tady bych ráda vyzvedla
nadšení a píli naší kronikářky a redaktorky Moniky Adamové. Do aktuálního čísla připravila ohlédnutí za rokem 1983, takže si připomeneme bohatý společenský život té doby. Monika Adamová čerpá z
kronik svého předchůdce pana Jaroslava Homoly, a to je potvrzením,
že zaznamenávat obyčejný a každodenní život, který se nám nyní zdá
fádní a nezajímavý, rozhodně není ztrátou času.
Moc nás všechny zajímá, jak se Vám líbí nové webové stránky a originální a nezaměnitelný logotyp obce. Webové stránky mi, přiznám
se, ještě dělají starosti, nemám potřebné zkušenosti a nedokážu
stránky naplnit aktuálním obsahem bez pomoci webmastera 😊😊
Radka. Logotyp se nádherně vyjímá na pozvánkách na akce pořádané
v obci. Zato ráda k šíření informací používám aplikaci pro chytré telefony Česká obec, kde je i přímá cesta k elektronické úřední desce.
Pokud máte s instalací aplikace problémy, zajděte na obecní úřad,
ráda Vám ji nainstaluji a pomohu s prvními krůčky.
Dále mne těší Vaše ostatní pochvalné reakce, například na činnost
kulturní komise. Vůbec práce členů a členek komisí je téměř neviditelná, ale potřebná, zajištění veřejných akcí vyžaduje souhru mnoha
dalších, ochotných dobrovolníků.
Alena Rosenbergová, starostka obce Písková Lhota

Z AS TU PITELS T VO OBC E

nádoba – popelnice s otvorem pro

Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled budoucích
událostí:

vhoz PET lahve. Zdarma je vedena
evidence tohoto odpadu. Sběrná
nádoba na olej je dodávána zdarma a
po naplnění vyměněna za prázdnou.
Občané, kteří odevzdají tento olej
pomáhají
významně
životnímu
prostředí.
►V únoru 2019 proběhla roční
kontrola dětských hřišť v Pískové Lhotě. Jsou v plánu
běžné opravy dle opotřebení a nepříznivých vlivů počasí.

►Webové stránky obce http://piskova-lhota.cz/ mají
novou tvář! Ještě pracujeme na obsahu stránek, prosím,
buďte trpěliví. Autorem je firma Alfréd Kašpar.

►První zasedání zastupitelstva v letošním roce se konalo
dne 25. února, během kterého se zastupitelé např. věnovali:
 Rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočet schválen jako
schodkový s příjmy 7 003 500 Kč, dotací v částce 98 100
Kč a s celkovými výdaji 7 260 800Kč. Schodek 159 200
Kč je krytý finančními prostředky na běžném účtu.
 Ceník pronájmu obecního domu – je možné si
pronajmout Obecní dům k soukromým jednorázovým
akcím typu uzavřená společnost, max. 24h. za 1000 Kč
nebo i na určitý počet hodin, např. 1h. cvičení za 100Kč.
 Příprava revitalizace vodní nádrže Bábinka.
 Příprava rekonstrukce veřejného osvětlení.
 Projednání žádosti o dotace z rozpočtu obce.
ZO projednali a schválili dotaci 80 tis. Kč na celoroční
činnost kolektivu mladých hasičů, provoz SDH a akce
pro veřejnost, sportovní činnost a reprezentace obce resp.
ČR v roce 2019. Dále schválena dotace Tělocvičné
jednoty Sokol Písková Lhota ve výši 30 tis. Kč na
sportovní a kulturní činnost, údržbu a opravy objektu
Sokolovny. Poslední dotace ve výši 2 tis. Kč schválili na
začlenění zdravotně postižených a seniorů do
kulturního a zdravotního vyžití.
 Schválení smlouvy o bezúplatném umístění dvou
bezdrátových hlásičů varovného a výstražného
systému před povodněmi na sloupech ve vlastnictví
ČEZu na pozemku p.č. 1491/1 k. ú. Písková Lhota.
 Prodej palivového dřeva – prodej palivového dřeva
fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Písková
Lhota. Cena 1 m palivového dřeva: 440,- + 15 % DPH,
celkem 506 Kč, odběr maximálně 3 m na číslo popisné.
►Bezplatná ekologická likvidace olejů – obec oslovila
firma zabývající se likvidací použitých olejů a poslala návrh
smlouvy pro získání nádoby pro svoz přepálených olejů. ZO
zvažuje spolupráci s touto firmou, která zároveň reprezentuje
projekt „Stop lhostejnosti“.
Projektem „Stop lhostejnosti“ podává společnost pomocnou
ruku městům a obcím, kterým není lhostejný stav životního
prostředí a zároveň si chtějí vyřešit celorepublikový problém
se zanášením kanalizací tuky a následným, mnohdy i
nákladným, znovu zprovozněním. Občané mohou přinášet
přepálené oleje v PET lahvích na místo, kde bude sběrná

►Prořezávání stromů - jistě jste si všimli, že začátkem
tohoto roku došlo k ošetření stromů na pozemcích obce
odbornou arboristickou firmou Álma - Linné s.r.o. Největším

oříškem byl ořez lip v ulici Spojovací, kde vede nadzemní
elektrické zařízení. Vzhledem ke způsobu ošetření nebylo
nutné přerušení dodávek elektrické energie do domácností a
pokud byste neviděli na ulici hromady větví, snad byste práci
stromolezců ani nezaznamenali. U dvou dalších lip byl jejich
stav posouzen jako neživotaschopný, poškození kmenů a
korun těchto stromů bylo v takovém rozsahu, že bylo
přistoupeno k pokácení ve vhodném termínu. K tomu je třeba
dodat, že je pochopitelné, že stromy, které byly prořezávány
nikoliv dle přírody, ale zejména z důvodu bezpečnosti a ne
vždy ve vhodných termínech jsou náchylnější k vzniku
houbových chorob, vznikají dutiny přímo v kmeni a podobně.
Těšíme se, že radostně přijmete výsadbu nových mladých
lip malolistých. Budou růst a bude z nich sice padat listí, ale
stromy nám přeci dávají mnohem více….
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►Rozsudek s Lesy Novák, s.r.o. nabyl právní moci dne
13.11.2018 a obžalovaný je povinen zaplatit obci částku
407 744 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05%
ročně z částky: 298 499 Kč a 109 245 Kč. Subjekt těžil v roce
2017 dřevo v Pískové Lhotě.
►Aplikace Česká obec – možnost si
stáhnout tuto šikovnou aplikaci do mobilu
a díky ní získat přehled nejen o sportovním
a kulturním dění v naší obci a ostatních
obcích.

KRAJINA KOLEM NÁS – NAŠE STAROST I RADOST
Milí sousedé,
Předmětem většiny rozhovorů je už dlouhou dobu déšť - právě ten déšť, co v nás ještě před několika lety
vyvolával pochmurnou náladu a kazil nám víkendové výhledy. Dnes se na něj doslova těšíme, nakukujeme
do sudů a nádrží pod okapy po těch drobných deštících a říkáme si: ,, Aspoň něco.´´
Za větrných dnů vidíme, jak vítr z polí odnáší částečky ornice a nese je bůhví kam. Klademe si otázky, jak
my sami můžeme čelit současnému stavu, zda je vůbec v lidské moci něco změnit a zda to vůbec změnit lze.
Musím Vás ujistit, že tento problém rezonuje i na pravidelných setkáních starostů DSO Pečecký region. Dnes
je velkým tématem, jak zadržet vodu v krajině v obdobích sucha a regulovat ji v obdobích nadměrných srážek.
Nutno poznamenat, že tento problém naši předci v Polabí řešili odedávna sítí melioračních kanálů, které mohou sloužit nejen k odvodnění krajiny, ale i k jejímu zavodnění. Musíme si přiznat, že v posledních desetiletích
do těchto struktur nebylo investováno a stále těžší zemědělská technika mnoho těchto zařízení zcela narušila,
takže jsou nefunkční.
V roce 2017 probíhala v Pískové Lhotě jednání o obnovení otevřeného profilu vodního toku ,,OD okruhu,
Přední Lhota“ zkolaudovaného v roce 1981- jde o otevření nyní zatrubněného vodního toku , který nepřevádí
vodu z uvedeného území do toku Káča. Potrubí je zaneseno hlínou a jsou zaneseny i revizní šachty podél
místní komunikace Přední Lhota - Písková Lhota. Jestli si vzpomínáte, velké záplavy v roce 2013 způsobily
škody jak vlastníkům nemovitostí, tak i zemědělcům hospodařícím na těchto pozemcích.
Vlastníkem stavby je Povodí Labe, státní podnik, ovšem před otevřením profilu vodního toku musí dojít k
majetkoprávnímu vypořádání s vlastníky půdy nad stavbou. Myslím, že realizace tohoto projektu by naší krajině prospěla nejen technicky, ale i esteticky. Bohužel, zatím nevíme, zda jde projekt ještě probudit k životu.
Nyní máme možnost přemýšlet, jakou krajinu chceme mít v budoucnu kolem sebe a čím jí můžeme prospět.
K realizacím dílčích projektů by mohly pomoci komplexní pozemkové úpravy, které zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické
stability krajiny. Jako zastupitelé máme tedy do budoucna další velký úkol….
Alena Rosenbergová
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ODPADY V ČÍSLECH
Vážení a milí občané,
velmi často se nás ptáte, jak je to s výši plateb za odvoz komunálního odpadu. Při částce, která je nastavena
obecně závaznou vyhláškou na 750,- korun ročně za osobu hlášenou k trvalému pobytu na území obce,
případně rekreační nemovitost, zdaleka nejsme v plusu, jak bychom si všichni velice přáli.
V názorných tabulkách dole vidíte, jak se vyvíjejí příjmy a výdaje za odvoz KO od roku 2015 a kolik obec
na odpadové hospodářství doplácí. V každé obci je tato služba dotována - jde jen o to, jakým poměrem.
Některé obce také přistupují k tomu, že jsou nádoby na odpad vyváženy pouze jednou za čtrnáct dní. Toto
téma se možná stane v budoucnosti předmětem veřejné diskuse i u nás.
Kromě toho v Pískové Lhotě už dlouhé roky zvýhodňujeme v nepatrném, ale užitečném sociálním
programu seniory nad 70 let věku a děti do jednoho roku, kteří mají odvoz komunálního odpadu zcela zdarma.
Příjemným dokladem Vašeho zájmu o životní prostředí jsou rostoucí příjmy od firmy EKO-KOM za zpětný
odběr skla, papíru a plastů.
Zpracovaly: Ing. Dana Matějčková a Alena Rosenbergová
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KULTURA A DĚNÍ V OBCI
DIVADLO BÍLEJ MLEJN
V neděli 24. března nám divadelní spolek z Čakovic
zpříjemnil podvečer vtipnou hrou ZASE TI TUPITELÉ.
Během představení a hlavně po něm byla možnost se
občerstvit na výčepu Sokolovny, kde se akce uskutečnila.
Podle ohlasů z publika, si zúčastnění představení užili.

MASOPUST
Již potřetí se v Kostelní Lhotě dne 9. března konal masopust, který se navzdory
větrnému počasí vydařil. Bylo znát, že si každý dal záležet s vymýšlením a
tvorbou masky. I někteří občané naší obce se aktivně zapojili. Na program
navázala zábava v Sokolovně v Pískové Lhotě, kde k tanci a poslechu hrála
kapela Bonton Band. Večer byl navíc zpestřen výpadkem proudu, který sice
narušil zábavu, ale díky rychlé reakci pořadatelů, kteří zajistili elektrocentrály,
mohla zábava dále pokračovat.
KLUB MAMINEK V PÍSKOVÉ LHOTĚ
Maminky se i nadále v tomto roce průběžně
setkávají a tráví společně s dětmi volný čas
procházkami po okolí a hraním si na dětském
hřišti. Plánují výlet 29. srpna do ZOO Chleby,
na který jste všichni zváni. Můžete se předběžně
hlásit na facebookových stránkách ,,Maminky
Písková Lhota“ nebo na Obecním úřadě.
Doprava bude zajištěna autobusem, cena
předpokládaná okolo 70Kč + vstupné do ZOO.
PŘÍPRAVY NA VELIKONOCE
V úterý 16. března TJ. Sokol
Písková
Lhota
tradičně
zrealizoval
pro
koledníky
příjemné odpoledne s možností si
uplést pomlázku pod vedením
zkušeného lektora.
Děvčata rovněž nezahálela a
nabarvila
vajíčka,
kterými
ozdobila nově vysázené lípy
v blízkosti Pomníku padlých.
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VÝPADEK PROUDU
Začátkem března se několikrát obcí prohnala vichřice, která napáchala řadu škod. Několikrát po větrné smršti
došlo k výpadku proudu. V noci z 9. na 10. 3. 2019 byla jednotka SDH obce, spolu s jednotkou HZS Poděbrady
vyslána k likvidaci vyvrácených stromů po větrné smršti. Ulici V hájích, u hasičského hřiště, zasáhl silný
poryv větru, čímž došlo k vyvrácení téměř deseti vzrostlých borovic. Blokovaly průjezd ulicí a poškodily
zaparkovaná auta a ploty přilehlých domů. Do hodiny po vyhlášení poplachu byla cesta zprůjezdněna. Úplné
odstranění dřevní hmoty zajistí obec.
Jindřich Stýblo, velitel SDH

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový večer
patří
tradičně
,,pálení
čarodějnic“. Letos jsme se
sešli v 17h ve dvoře
hasičské zbrojnice, kde bylo
pro
děti
připraveno
stanoviště, kde si mohly
vyrobit spoustu druhů
tematických dekorací. Poté
jsme se odebrali směrem
k severní aleji k připravené
velké hromadě navozených
větví, na které si lebedila
ustrojená kolegyně čarodějnice. Každý si mohl opéct špekáček a zapít
vychlazeným pivem. Větrné počasí se během odpoledne uklidnilo a nic nebránilo
zapálit velký oheň a užít si magickou filipojakubskou noc. Těšíme se na další rok.
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S P O RT
59. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE SOKOLA PÍSKOVÉ LHOTY

Na sklonku roku 2018 T. J. Sokol Písková Lhota uspořádal turnaj ve stolním tenisu a šipkách. Utkání probíhala
v přátelském duchu. Vítězům gratulujeme.
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V Okresním přeboru družstev 2.
třídy sezóny 2018/19 se umístil
tým T.J. Sokola Písková Lhota v
sestavě
Miroslav
Křepela,
Zdeněk Píša, Ivan Mašinda, Petr
Nechvíl, Adam Šimek a Petr
Mráz na konečném 3.místě.
Nejvíce se v letošním ročníku
dařilo
Petru
Mrázovi
a
Miroslavovi Křepelovi, kteří ve
statistikách úspěšnosti všech
hráčů soutěže obsadili čtvrté a
deváté místo.
VÁNOČNÍ SOKOLSKÁ ŠIPKA
Premiérového ročníku se zúčastnilo 14 hráčů. Pořadí nejlepších:
1. Jan Chlad
2. Jiří Ježek
3. Roman Cepek ml.
4. Jura Kušnier
5.-6. Přemysl Knopp
5.-6. Jost Vevera
SDH PÍSKOVÁ LHOTA – COP, odborná příprava
V sobotu 23. března od 8:00 hod do 17:00 hod proběhla
pravidelná odborná příprava velitelů a strojníků jednotek
SDH obcí.
Hasičský záchranný sbor, územní odbor Nymburk, tentokrát netradičně, zorganizoval školení kromě prostor
stanice HZS Nymburk na pěti dalších stanovištích, napříč
celým okresem. Celková trasa měřila bezmála100 km.
Členové jednotek, vč. té naší zde absolvovali instruktáže
hašení požárů, zdravotní přípravy, řešení dopravních nehod, záchrany z vody a řady dalších.

8

Jinřich Stýblo, velitel SDH

OHLÉDNU TÍ D O M INU LO S TI – ROK 1983
V roce 1983 největším úkolem pro obec byla nadále výstavba nové prodejny. Počítalo se s tím, že stavba
bude letos prakticky hotova. Ovšem to se nepodařilo… V měsíci únoru navštívili občany poslanci MNV se
žádostí, aby přišli pomoci. Ovšem opět jak to bývá, mnozí slíbili účast a nepřišli. Zase jsme se scházeli ti samí,
jako loni. Vlastní práce začaly poměrně dlouho. Až koncem května se začaly provádět podkladové betony
uvnitř budovy. Váznul přísun materiálu. Nejdůležitější práce – postavení střechy se muselo stále odkládat.
Nejdříve nebyla svařovací lepenka, pak zase cement, příště dostatek brigádníků. Střecha byla dokončena do
konce roku. Bylo odpracováno 700 brigádnických hodin.

Práce na střeše prodejny

Stavba nové prodejny

Naše JZD – letošní rok byl v rostlinné výrobě velmi nepříznivý. Velké sucho a nedostatek vláhy se náležitě
projevily na vzrůstu rostlin. Nejvíce byly postiženy obilniny, cukrovka a čekanka. Řepa byla napadena v době
jednocení škůdcem dřepčíkem, který mladé rostlinky velmi poškodil. V době žní byla velká vedra, která měla
za následek hodně požárů. Bohužel i u nás. Při sběru slám začal hořet sběrací vůz ,,Horal“. Traktorista
duchapřítomně odpojil traktor, aby zachránil alespoň ten. K likvidaci požáru přispěchaly dva cisternové vozy
z Požárního útvaru Nymburk. Rychlým zásahem požárníků velká škoda nevznikla a hlavně byl uchráněn celý
lán obilí.
Zásobování potravinami bylo lepší než v minulém roce. Základních potravin byl dostatek. Chléb je chutný,
je větší sortiment pečiva, jen rohlíky nedosahují stále žádanou úroveň. Obrat v prodejně Jednoty činil za celý
rok 1 704 000 Kčs. Zásobování masem zajišťuje Jednota Nymburk prostřednictvím pojízdné prodejny. Ta
k nám zajíždí pravidelně v pátek odpoledne. V tomto případě si však občané stěžují na nedostatečný sortiment.
Zásobování pohostinství byl rovněž lepší než loni. Od letošního roku se točí v hostinci jedině dvanáctka, což
je asi vůbec poprvé. Limonády a sodovka jsou dováženy pravidelně a je jich dostatek. Obrat v pohostinství
činil 650 000 Kčs.
Další stavební akcí byla stavba nových bytovek JZD.

Pohled na domek č. 36 koncem sedmdesátých let

Nové bytovky JZD – zde stával domek č.36
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V roce 1982 jsme prožívali horké léto, léto 83 bylo ještě teplejší. 27. července jsme zaznamenali teplotní
rekord za posledních 200 let. Teploměr vyšplhal na 38 °C. Velká vedra neměla konce. Příroda žíznila, řepa,
tráva a ostatní plodiny usychaly. Až začátek srpna přinesl trochu vláhy.
Kulturní akce v obci zajišťovala organizace NF. Tradičně se konaly tři plesy. Sokolský, požárnický a
maškarní. O Velikonocích uspořádali požárníci taneční zábavu, druhý den pro mládež. 20. května pozvali
estrádní umělce z Brna. Populární bratři Pantůčkové pobavili v dvouhodinovém pásmu vyprodaný sál
sokolovny. V druhé polovině září ještě zajistili vystoupení pražských komiků Lábuse a Kaisra a několik dnů
na to populární jihomoravskou dechovku Mistříňanku z Mistřína. Obě představení byla napřed vyprodána.
V sále se vždy tísnilo 500 posluchačů, nejen od nás, ale i z širokého okolí.
Letošní pouť se opět vydařila. Bylo krásné, slunečné počasí. Opět k nám zavítaly houpačky a střelnice. Tento
den je pro nás nepsaným svátkem. Takřka před každým domem stojí auto příbuzných, kteří přijeli na pouť. V
sobotu večer před poutí byla taneční zábava.
Poprvé před třemi lety přišli na dobrý nápad svazáci z Uhlířské Lhoty u Uhlířských Janovic – uspořádat sjezd
Lhot z Čech a Moravy. Letošní sjezd měla pořádat naše obec. Na jaře dostal tuto zprávu MNV. Jednalo se o
to: Zajistit kvalitní kulturní
program, ubytování a stravování
na dva dny pro cca 2000 lidí. Po
dlouhých
jednáních
bylo
konstatováno, že jako obec
nejsme schopni tuto velkou akci
zajistit…
Nakonec
padlo
rozhodnutí uspořádat sjezd Lhot v
Praze v Lucerně. Bylo to velké
sousto, ale Sokolové to dokázali. Největší podíl na uskutečnění této akce má zdejší občan a funkcionář T.J.
Zdeněk Hůla. Od nás jeli do Prahy dva autobusy občanů.
Myslivecké sdružení Poděbradská Lhota hospodaří na katastru čtyř obcí a má přes 30 členů. Myslivci provedli
odchyt zajíců. Při vlastních podzimních honech ulovili 1,5t kvalitní zvěřiny. Rovněž se zúčastnili několika
brigád na samoobsluze a peníze, které za ně obdrželi zaslali na ,,Fond stability”. V oblasti péče o přírodu
vysázeli 700 topolů a 920 jiných stromů a keřů.
V letošním roce se narodilo osm dětí, 5 chlapců a 4 děvčata.
Nejatraktivnější společenskou organizací byli požárníci. V budově zbrojnice zařídili pěknou klubovnu.

Výbor svazu požární ochrany

Setkání dvou generací

Letošní rok jsme prožili opět kladně. Červnové ,,Světové shromáždění za mír a život” konané v Praze znova
jasně potvrdilo to, co si všichni přejeme – klidnou práci a život v míru.
Čerpáno z kroniky p. Jaroslava Homoly
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POZ VÁNKY

Dne 21. 6. 2019 od 18 hodin AC Sparta Praha vs. SK Kostelní Lhota. Pro podpoření nálady bude
připraveno výtečné pivo z Krušovic, spolu s klobásami a dalšími lahodnými pokrmy 😊😊. Pro Vaše malé
ratolesti je k dispozici dětské hřiště přímo v areálu. Nezapomeňte dobrou náladu, počasí je objednáno!
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OB ECNÍ ÚŘAD INFOR MUJE

Číslo 1/2019, vyšlo dne 5.5.2019. 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 31.7.2019. Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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