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                                               ZPRAVODAJ OBCE  

                        PÍSKOVÁ LHOTA 

2/2018                        www.piskova-lhota.cz                          30.9.2018 

Vážení čtenáři, 
  vítáme Vás u druhého čísla zpravodaje laděného do oranžových a hnědých tónů podzimu. V prvé řadě 
děkujeme za všechny kladné ohlasy, které jste nám osobně sdělili či poslali na emailovou adresu 

zpravodajpl@seznam.cz ! 
   V předkládaném čísle bychom se s vámi rádi podělili o 
fotografie z historie obce a zavzpomínali na slavnost Máje, 
kterou kdysi naše ves pravidelně pořádala. Starousedlíkům 
jistě ožijí radostné vzpomínky, mladší generaci  kromě otázek 
spojených s historií vesnice, snad dodají vzpruhu k uspořádání 
podobných aktivit. Neváhejte nahlédnout i do svých rodinných 
archivů!                                                                                                                                                                                                        
                                        S laskavým pozdravem Vaše redakce

                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 

SLOVO STAROSTKY 

Milí spoluobčané, 
   léto se s námi rozloučilo, čas dovolených skončil. Našim 
větším i  menším ratolestem začaly školní povinnosti. Mně 
nezbývá než popřát hodně trpělivosti při kontrole žákovských 
knížek, doufám, že v nich naleznete pouze potěšující zprávy.  
   Pokud jde o záležitosti obce, těší mě váš zájem o chod obce. 
Navštěvujete nás na úřadě, poskytujete zpětnou vazbu, 
samozřejmě pro každého z vás jsou důležité jiné věci. Mám 
radost z nově fungujícího rozhlasu, opravené pozemní 
komunikace a rovněž obnoveného obchodu s potravinami a 
doplňujícím zbožím. Připravujeme se také na nadcházející 
volby, čeká nás zhodnocení práce zastupitelstva vámi občany.  
Příjemný a hlavně barevný podzim vám všem! 
                                                                  Alena Rosenbergová - starostka obce Písková Lhota 
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Číslo 2/2018, vyšlo dne 30. 9. 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. 10. 2018. Za případné tiskové chyby se 
omlouváme. 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Rekapitulujeme naší práci a podáváme náhled budoucích událostí: 
► Čekají nás řádné komunální volby do 
Zastupitelstva obce Písková Lhota. Datum je 
stanoveno na 5. - 6.října 2018. Těšíme se na vás, 
přijďte prosím  rozhodnout o budoucnosti naší obce! 
►Byla zřízena povodňová komise. Jejími členy 
jsou: paní I.Šafránková, J.Stýblo a A.Rosenbergová. 
►Rozhlas hlásí! Jistě jste zaregistrovali zkoušku 
nově zavedeného rozhlasu. Vše funguje tak jak má, 
a my konečně můžeme podávat informace nejen 
písemně nebo SMS zprávami.  
►MŠ Cipísková má postaven nový plot. 
Bezpečnost dětí  byla prioritou a nyní se můžou těšit 
z malé předzahrádky. 
►K naší veřejné zeleni: Byly pokáceny suché a 
zničené stromy, některé z nich ohrožovaly 
bezpečnost. Místo nich vysázíme nové stromky. 
Navíc jsme nechali odfrézovat staré pařezy. Je tak 
více usnadněna údržba travního porostu nejen pro 
naši nově zakoupenou sekačku a křovinořez. Jak 
víte, v předchozích letech byl v naší obci realizován 
projekt revitalizace a obnovy veřejné zeleně. 
Proběhla liniová výsadba podél silnic, cyklostezky a 
polních cest. Kolem „Brůdku“ vznikl park s velkou 
travní plochou. Hlavní ideou ozelenění v lokalitě „u 
Brůdku“ je vytvořit přírodní ekotop - kvetoucí 
louku.  V rámci rekonstrukce pomníku nás čekalo 
bolestivé a nepopulární rozhodnutí - vykácet lípy. 
Pro kácení byl rozhodující jejich nevyhovující stav 
(napadení houbovými chorobami) a jejich přílišná 
blízkost u pomníku. Spolu s odhalením pomníku 
budou vysazeny nové lípy v přiměřené vzdálenosti 
tak, aby jejich vliv na pískovec byl minimální. Co se 
týče původní výsadby, zejména zbývajících lip 
v centru obce, je nutné jejich odborné arboristické 
ošetření. Na doporučení jsme poptali dvě firmy, 
které mají v tomto oboru zkušenosti, certifikace a 
zaměstnance s praxí v oboru. Pokud bude zakázka 
během zimy realizována, je problém vyřešen na 5-7 
let. Dozvěděli jsme se i příjemnou informaci, že lípy 
u hřbitova byly ošetřovány odborně a jsou ve 
výborném stavu. 
► Výnos z výběru dobrovolného vstupného na akci 
LETNÍ KINO činí 7310,- a bude zaúčtován v 
účetnictví obce jako dar. S organizací letního kina 
nevznikly obci žádné jiné náklady (např. 
občerstvení), pouze náklady za promítání a film, 
tedy částka 10 000,- + 4000,- KČ. Příštím rokem 
bychom chtěli akci zopakovat, účast na promítání 
byla opravdu hojná. 
► Dovolujeme si Vás informovat o dalším 
aktuálním množství odpadů z obalů, které obec 

vytřídila v období 01.04. - 30.06.2018 a předala k 
využití. Výše odměny, kterou naše obec získala od 
společnosti EKO-KOM, a.s. činní 16 987,50 Kč. 
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst 
v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a 
recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout 
stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů 
České republiky. Děkujeme, že třídíte!   
►Zapojili jsme se do projektu „Kapku šetřím“. 
V MŠ jsou nainstalovány spořiče pitné vody a již 
úspěšně pomáhají ke snížení spotřeby pitné vody. V 
následujících měsících bude probíhat anonymní 
monitoring, cílem projektu je plošné snížení 
spotřeby pitné vody. Certifikát si můžete pohlédnout 
na OÚ či stránkách obce. 
►Obecní prodejna je nově otevřena! Nejvíce vás 
zajímalo, jak to dopadne s obchodem. Do 
výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, byla 
vybrána nabídka pana Le Van Thana. K našemu 
rozhodnut přispělo i to, že obchod pana Thana 
známe a víme, jakým zbožím zásobuje svoji 
prodejnu v sousední obci Kostelní Lhota. Věříme 
tomu, že jsme se rozhodli správně a vy budete rádi a 
spokojeně chodit nakupovat do samoobsluhy 
s rozšířenou prodejní dobou. Proluka v prodeji byla 
nakonec krátká, nejen proto, že nám odpovědní 
pracovníci SD Jednota vyšli vstříc a klíče předali už 
v pátek. Navíc dobrovolnice a dobrovolníci opravili, 
vymalovali a vypulírovali naši prodejnu bleskově, a 
my mohli s úlevou předat klíče. Tímto všem 
zúčastněným stranám děkujeme! 
►Renovace  starého obecního úřadu se chýlí ke 
konci, je vymalováno, pouze je třeba vykytovat a 
obnovit nátěry u oken a okenních parapetů. Čeká nás 
ještě vvýběr a instalace zátěžového koberce a 
pořízení drobného mobiliáře. 
►Na budově starého obecního úřadu je velká a 
krásná vývěska Podlipanska, dlouhá léta zela 
prázdnotou. Tato vývěska vás bude informovat o 
kulturních akcích v okolí - vše, co se k nám 
dostane, vyvěsíme. Úřední deska je plná povinně 
sdílených dokumentů. Sledujte ji, ať vám nic 
neunikne. 
►SMS zprávy: Jak víte, v posledním roce 
nefungoval v naší obci rozhlas a rozesílání SMS 
zpráv bylo ještě v dubnu tohoto roku nefunkční. Od 
ledna 2018 měla obec uzavřenu službu SMS 
Connector se společností O2, bohužel se stále 
nedařilo ji zprovoznit. Šlo o potíže technického rázu, 
které mobilnímu operátorovi nebránily vystavovat 
pravidelné měsíční faktury. Naším prvním úkolem 
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bylo službu zprovoznit, což se po nemalém vypětí 
podařilo. Po reklamaci služeb se dokonce podařilo 
získat část již uhrazených prostředků zpět. A nyní 
k jádru problému. Bezplatné zasílání SMS zpráv je 
součástí informačního a varovného systému obce, a 
pro nás byl oříšek, co vlastně můžeme rozesílat. Zdá 

se Vám to možná jednoduché, ale v dnešní době je 
porušením směrnice cokoliv, co není ve směrnici 
zmíněno. Ale protože se umíme zeptat, máme z MÚ 
Poděbrady potvrzeno, že systém lze využívat i pro 
další druhy rychlých informací, jako např. 
upozornění  na sportovní a kulturní akce.

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 (zimní období):        Ne 10-11   
                                  POZOR-Sběrný dvůr mění od LISTOPADU otevírací dobu: otevřeno pouze v neděli! 
                                                                                                                                                  
Starostka obce: A. Rosenbergová tel.: 774 700 148         Místostarostka obce: I. Šafránková tel.: 604 969 547

KULTURA  A  SPORT 
 

SRAZ LHOT A LEHOT 
 O prodlouženém víkendu 5. až 8.7.2018 se v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi se 
spolupořadatelem Husí Lhota konal sraz Lhot a Lehot. Zúčastnilo se 74 obcí tohoto jména z 
Čech i Slovenska. Naše obec se akce   zúčastnila poprvé a to v hojném počtu kolem 30 osob. 
Podle triček s líbivým logem ve stylu Pivrnce, které skalní účastníci předchozích ročníků už 
vlastnili, obec pro naše občany  zajistila trička nová. Hlavní program začal průvodem Lhot v 
sobotu, kdy moderátor každou obec uvedl krátkou charakteristikou. Trochu jsme se zděsili, 
když nám byla přisouzena zřícenina hradu a kostel, ale moderátor to měl prostě napsáno. Z 
archivu obce jsme po návratu domů zjistili, odkud asi organizátoři čerpali. Před několika lety 
totiž tento zavádějící nesmysl vytiskli na leták Pečeckého regionu. Pochopili jsme, odkud 
zřejmě vítr vane, a  protože co je psáno, to je dáno, měli bychom  nějakou obecní zříceninu 

vystavět. Vzniklou 
situaci bereme 
s humorem, příští sraz 
snad již proběhne bez 
klamných informací. 
Večerní program byl 
ve znamení koncertů 
kapel: v pátek byla 
hlavní hvězdou 
skupina Mirai, v 
sobotu Věra Martinová 
a skupina Mňága a 
Žďorp. Organizátoři 
celou akci zvládli na 
výtečnou, což přispělo 
k příjemnému zážitku. 
K dostání bylo 
občerstvení všeho 
druhu (od limonád, 

Úplně všichni jsme se nestihli před objektiv poskládat, ale dobrá 
nálada  přítomných mluví za vše. 
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piva, langošů, klobás).  Příští rok,  opět první 
víkend v červenci, bude sraz  pořádat poprvé 
v Jižních Čechách  Lhota pod Horami, 
součást obce Temelín. Udělejte si čas a 
pojeďte za rok s námi v povedených 
tričkách "předvést" naši obec.  

ZA KULTUROU 
   Hezké nedělní odpoledne strávilo několik 
žen z naší obce, když se spontánně rozhodly 
a vyrazily společně do Zámeckého biografu 
Poděbrady. Na programu byla romantická 
hudební komedie Mamma Mia: Here We 
Go Again. ZA KULTUROU hodláme vyrážet 
častěji. Nebudeme navštěvovat jen kina a divadla, ale i jiné kulturní akce. Pokud by měl někdo 
zájem, může se k nám přidat! 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 Na začátku prázdnin (1.-5. 7. 2018)  se 
v Plzni konalo tradiční Mistrovství České 
Republiky v hasičském sportu mládeže. 
Středočeský kraj zde reprezentovali 
vítězové z krajských kol, mladí hasiči, 
dorostenky i dorostenci z naší obce. 
V kategorii mládeže do 15 let se naše 
hasičské mládí  mimo jiné blýsklo 

mistrovským titulem na štafetě 4 x 60 m (viz 
foto výše) a Martin Zradička dokázal mezi 
jednotlivci v běhu na 60 m s překážkami 
vybojovat stříbrnou medaili. V kategoriích 
dorostu si dorostenky do mateřské obce 
přivezly krásné bronzové medaile ze štafety 4 x 
100 m a náš velmi mladý tým dorostenců získal 
na mistrovství cenné zkušenosti, které jistě 
zúročí v letech budoucích.  

   Je téměř symbolické, že začátek prázdnin 
patřil vrcholné akci hasičského sportu v Plzni a 
závěr prázdnin naopak v Liberci. Tentokrát se 
jednalo o Mistrovství České republiky dorostu ve výstupu na cvičnou věž a také 
Mistrovství české republiky v požárním sportu mužů a žen (24.-25.8.2018), kde soutěžilo 
v každé věkové kategorii 8 nejlepších jednotlivců, kteří se na mistrovství probojovali 
z celonárodní kvalifikace. Náš sbor reprezentovala děvčata: Valentýna Homolková, Eliška 
Němečková a Lenka Nováková. A právě první jmenovaná dokázala ve vyrovnaném závodu 
vybojovat bronzovou medaili. Liberec nehostil pouze dorostence a dorostenky, své síly přijela 
změřit rovněž družstva žen a mužů. Středočeský kraj i tentokrát reprezentovaly ženy z SDH 
Písková Lhota. Bohužel v letošním roce se těsně před mistrovstvím potýkaly s řadou zranění, 
a tak liberecké klání bylo možností pro nastupující mladou generaci k získání zkušeností.  

Foto z akce - naše parta žen v rozverném nasazení 

      Foto ze soutěže – zcela vpravo Valentýn Homolková  
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Dne 2. září zasahovala z pokynu starostky obce 
naše jednotka SDH obce Písková Lhota. Jednalo 
se o zajištění, případně odstranění uschlého, 
nakloněného stromu, hrozícího pádem.  
Vzhledem ke stavu ohrožujícího stromu, k 
charakteru místa události (hlavní silnice 
Poděbrady - Praha, na hranici katastrálních 
území obcí Písková Lhota a Kostelní Lhota) a z 
toho plynoucího ohrožení účastníků silničního 
provozu, jednotka SDH obce pomocí motorové 

pily strom odstranila. Opět se tak zúročila odborná příprava členů JSDHO pro práci s 
motorovou řetězovou pilou a kvalitní vybavenost jednotky pro tuto zásahovou činnost. Děkuji 
touto cestou všem zúčastněným členům - J. Stýblo, velitel JSDHO. 

   Dne 29. srpna 2018 navštívily hasičské cvičiště 
v Pískové Lhotě děti z příměstského tábora 
v Poděbradech. Ukázali jsme jim náš krásný hasičský 
sport a jsme velmi rádi, že se jim u nás líbilo. Věříme, 
že se s některými budeme potkávat častěji. 

 

KULTURNÍ AKCE 

►POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ◄ 
 Divadlo na návštěvě, divadelní spolek V. O.S.A.  srdečně zve na  historickou komedii 

F.R.Čecha-DÍVČÍ VÁLKA 
KDY? dne 5.10.2018 v 20.00 hodin  KDE? Pořádá se v prostorách sokolovny. 

KOLIK? Vstupné 50,-Kč 
 

 
 

Pozvánka na zajímavý 
kulturní počin, 

VÝSTAVA replik 
legionářských vagónů 
k připomínce vzniku 

státu. Otevřeno od 8 do 
16 hodin (víkend  9 - 16 
hodin). V Poděbradech 

od 22. 10. 2018 -
železniční stanice -
nádraží. Vstupné: 

ZDARMA 
 
 

►PASTELKO, MALUJ!◄ 
OÚ Písková Lhota vyhlašuje soutěž pro děti o nejkrásnější podzimní obrázek. Vyhodnocení 

soutěže proběhne na konci měsíce listopad. Obrázky budou hodnoceny ve dvou 
kategoriích: děti ve věku do 7 let a děti od věku 8 do 13 let. Vaše obrázky odevzdávejte 

podepsané, s adresou a uvedeným věkem na OÚ do konce měsíce října. Maximální rozměr 
obrázku je A3. Na způsobu ztvárnění nezáleží (lepte, malujte, kreslete). Odměna pro 

nejšikovnější výtvarníky již na Vás čeká. Obrázky budou následně vystaveny! 

Děti z příměstského tábora radostně zkouší nové aktivity 
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PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI, NOVINKY, KRAJSKÉ INFORMACE 

►Obec Písková Lhota využívá užitečnou pomůcku 
pro Vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění 
v obci, o důležitých informacích, uzavírkách, 
poruchách, povinnostech plateb apod. Zkrátka 
aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do 
svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a 
vyhledat „Písková Lhota“. Následně vám budou 
automaticky chodit upozornění a nové informace 
přímo do oznamovací lišty telefonu. Aplikaci Česká 
Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store. 
Blíže na www.ceskaobec.cz 
►Proběhlo spuštění regionálního dopravního 
systému PID Lítačka, který od poloviny srpna 
tohoto roku umožní obyvatelům našeho 
Středočeského kraje snadněji a pohodlněji cestovat 
jak po kraji, tak i v Praze, což jistě ocení statisíce 
občanů, kteří do Prahy denně dojíždějí. 
Představujeme nový regionální dopravní systém 
PID Lítačka: Cestujícím v městské hromadné 
dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k 
dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující 
mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází 
tak  k zásadní modernizaci stávajícího systému 
odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem 
je digitalizace a propojování systémů.  
   Díky novému odbavovacímu systému budou moci 
cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně 
využít jeden platební systém pro celou jízdu, což 
zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do 
Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.  Na co se 
můžete těšit?  Nově si cestující mohou zvolit nosič 
svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím 
bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci 

využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo 
Mastercard, které jsou běžně v České republice 
vydávány a vlastní je většina obyvatel.  Dalším 
novým nosičem dlouhodobého časového jízdného 
bude In Karta ČD, které zajisté využijí ti, kteří 
cestují často vlaky ČD.   
   Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na 
bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD 
stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID 
Lítačky, nebo jako doposud na přepážkách ve 
Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v 
některém z předprodejních míst ve stanicích 
metra. V rámci nového systému je spuštěn také zcela 
nový webový portál www.pid.litacka.cz s 
přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující 
zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si  bude 
např. možné:  nakoupit jízdné dle vybraných pásem 
včetně kalkulace ceny; nahrát kupon na Lítačku, 
bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu 
ČD; aktivovat kupónu online (již nebude nutné 
chodit k validátoru v metru); nastavit upozornění na 
vypršení platnosti kupónu;  změnit nosič během 
platnosti kupónu; přes jednu registraci možnost 
spravovat více účtů (využijí především rodiny a 
firmy pro své zaměstnance). Se spuštěním 
regionálního dopravního  systému PID Lítačka mají 
cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou 
mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou 
stáhnout zdarma.  S aplikací PID Lítačka umožní 
cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých 
jízdenek. Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím 
umožní řadu nových věcí, blíže specifikovány jsou 
na webových stránkách, navštivte je! 

 

VÍTE, ŽE…? 
   Zastupitelstvo obce jednohlasně odhlasovalo zřízení povodňové komise dne 22.8.2018. Písková Lhota sice 
nepatří mezi obce s vysokým rizikem zasažení povodní velkého rozsahu, nicméně v minulých letech jsme se 
přesvědčili, že i tato živelná událost nás, nebo sousední obce, může v menší či větší míře postihnout. Rizikem 
v katastru obce Písková Lhota jsou povodně způsobené déle trvajícími dešti s možností rozvodnění menších 
vodních toků, zejména vodního toku Trnovatka (Káča) a dále lagunami vzniklými přesycením půdy dešťovou 
vodou. V souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. o vodách platí, že pro přípravu a řešení takovýchto 
mimořádných událostí disponují obce povodňovými orgány. Jimi jsou samotné obecní rady, příp. zastupitelstva 
obce. Tyto orgány mohou k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost 
povodní, zřídit povodňovou komisi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce (další členy komise 
jmenuje zastupitelstvo obce z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé 
k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi).  
   V období mimo povodeň je povodňovým orgánem obce zastupitelstvo obce. Zajišťuje ochranu před povodní, 
tj. činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zde je třeba zmínit nový 
systém varování a vyrozumění před povodní, který byl letos v obci instalován a účelná vybavenost jednotky 
SDH obce, poskytující síly a prostředky pro přípravu a řešení mimořádných událostí spojených s povodněmi. Po 
dobu povodně přechází funkce povodňového orgánu obce na povodňovou komisi obce. Ta může v době povodně 
činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi. Mimořádné pravomoci 
povodňových orgánů začínají vyhlášením II. nebo III. stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů. 
Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných 
a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.  
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Sokolský koutek 
T.J. Sokol Písková Lhota 

 

Sokolský den 

Dne 15.9.2018 se v areálu sokolovny udál již po 
několikáté Sokolský den, na který se přisli pobavit naši 
malí i velcí spoluobčané jak z naši Lhoty, tak i přilehlého 
okolí. 
Myslíme si, že se nám akce povedla. Ale i přes to se 
budeme snažit ji neustále zlepšovat. Ke spokojenosti dětí 
(jejich úsměv je naší odměnou) ale i jejich rodičů, kteří si 
mohli v soutěži zařádit také, či v nafukovacím hradu nebo 
chůdách.  
Večer nám k poslechu a tanci velmi pěkně zahrála kapela 
Daltonové. Na své si přišli nejen ti nejmenší.  
Za zapůjčení hradu moc děkujeme FAMTENTS & RENTS, obecnímu 
úřadu za stoly a lavice, SDH PL za stany. Dále děkujeme, každému 
kdo se podílel. Ať byl sokol nebo ne. Každá pomoc dobrá. Ať je 
sebemenší. 
Pokud máte nějaké podněty nebo se chcete příště zapojit, 
neváhejte se ozvat. Budeme velice rádi. 
Děkujeme za účast a podporu Sokola. A moc se těšíme na další 
konání v příštím roce! 
 

Finále Lení ligy a Veteraniáda ve stolním 
tenisu v Pískové Lhotě 
Letní liga pro Brandýs nad Labem, titul Veteraniády zůstal 
v Pískové Lhotě 

Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota uspořádala o víkendu 23. a 
24. září dva turnaje ve stolním tenisu. 
Prvním byl 
finálový turnaj 14. 
ročníku Letní ligy 
ve stolním tenisu, 

do kterých se 
probojovala nejlepší družstva ze dvou skupin z nymburského a 
kolínského okresu doplněná Brandýsem nad Labem, který se stal i 
celkovým vítězem turnaje před Sokolem Starý Kolín. Bronzovou 
medaili vybojovala T.J. Sadská před čtvrtou Lysou nad Labem. 
Hráči Sokola Písková Lhota letos sestavili společné družstvo s Přední 
Lhotou a AFK Nymburk a v základní skupině nymburského okresu obsadili třetí místo. Nejlepším prozatímním 
umístěním tak zůstává celkové druhé místo v roce 2011. 

Den po finále Letní ligy se v neděli 24. září konal 9. ročník Veteraniády hráčů 
60.letých a starších jehož se zúčastnilo celkem 18 hráčů z 13 oddílů okresů 
Nymburk, Kolín, Hradec Králové a Liberec. 



8 
 

Startující byli rozděleni do čtyř základních skupin, z nichž postupovali první dva do finále a ostatní do soutěže útěchy. 
K vidění byli hezké a vyrovnané zápasy, ve kterých startující hráči 
uplatňovali své dlouholeté zkušenosti za zelenými stoly. Vesměs všichni 
přihlášení ještě startují v mistrovských soutěžích, kde dokáží svojí hrou 
potrápit a porážet o mnoho let mladší hráče. 

Domácí oddíl 
reprezentovala 
opora 
soutěžního 
družstva 
Miroslav 
Křepela, 
který 
základní 
skupinou 

prošel jako 
nůž máslem a do čtvrtfinále postoupil bez ztráty setu. Ve 
čtvrtfinále Mirka čekal jeho tradiční soupeř Libor Vondruška 
z TTC Žehuň, jehož zvláštností je u nás málo obvyklé tužkové 
(čínské) držení pálky. Mirek pochytal většinu Vondruškových 
topspinů a radoval se po výhře 3:1 z postupu do semifinále. 
Po výhře v semifinále rovněž 3:1 nad dalším hráčem Žehuně 
Lubomírem Salavcem čekal našeho hráče ve finále nováček 
soutěže letos 60. letý Alois Salák ze Sokola Starý Kolín, který 
vyřadil v semifinále v oddílovém derby trojnásobného vítěze 
minulých ročníků Stanislava Havránka. Ve vyrovnaném finále 
nakonec rozhodla koncovka závěrečného pátého setu, po kterém titul Veteraniády zůstal poprvé v Pískové Lhotě po 
výhře 3:2 pro Mirka Křepelu.  

Pozvánka 
Další stolně tenisovou akcí bude 13.října od 9 hodin v sokolovně okresní bodovací turnaj mládeže. V říjnu 
začínají také mistrovské soutěže družstev ve kterých T.J. Sokol Písková Lhota obhajuje 3.místo v Okresním 
přeboru 2.třídy. První domácí zápas se hraje v pátek 12. října od 19h. Budeme rádi, když přijdete fandit. 
 

Pár slov o Sokole 
Víte, že naši sokolovnu postavili místní občané, kteří na to darovali své pozemky, čas a materiál? A to již v roce 1925! 
Takže je tu s námi ten Sokol již pěknou řádku let. Na technickém stavu budovy je to už znát. I když prošla již 
rekonstrukcí za minulého režimu. I tak si žádá stále pravidelnou údržbu, kterou zajišťuje náš dobrý sokolník bratr 
Jirka Čapek. I přes to je nutná rekonstrukce, např.  okna, topení na sále, střecha nad přísálím a WC, které nás trápí již 
delší dobu. A na které se chystáme v první řadě. Věříme, že Obecní úřad nám vyjde vstříc a pomůže nám s tím to 
palčivým problémem. 
Snažíme se udržet tradici Sokola v naší malé obci. A věříme v rozkvět Sokola. 
Dále Vás chceme pozvat do hospůdky-je otevřena každý pátek (od 18h) a sobotu (od 16h). Podpoříte tím náš spolek. 
Nebo si můžete pronajmout sál na sportovní/kulturní akci. 
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