
ZPRAVODAJ OBCE 

     PÍSKOVÁ LHOTA 

3/2018                        www.piskova-lhota.cz                         31.12.2018 

Vážení čtenáři, 

   máte před sebou poslední číslo Zpravodaje v tomto roce.  S ohlednutím za tímto rokem se 

mnohé v naší obci změnilo. Máme nové 

zastupitelstvo obce, které je velmi aktivní co se týče 

nejen kulturního života, ale hlavně chodu obce, což 

je někdy mravenčí práce.  
   Za redakci chceme poděkovat za dosavadní 

činnost nejen zastupitelstvu obce, ale také spolkům 

působícím v obci – Sdružení dobrovolných hasičů, 

Tělovýchovné jednotě Sokol. Nesmíme opomenout 

Cipískovu mateřskou školu, kde se nám s láskou 

starají o naše nejmenší děti a také Vás, kteří se podílí na aktivitách zlepšujících a 

zpříjemňujících náš život na vsi. 

   Přejeme pohodový a úspěšný další rok! 

 

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

emailovou adresu zpravodajecpl@seznam.cz   

S laskavým pozdravem Vaše redakce                                                                                                                                                                 

SLOVO STAROSTKY 

                                                                                                   

Milí spoluobčané, 

   jednou z důležitých událostí 

letošního podzimu v naší obci 

bylo konání komunálních voleb 

do obecního zastupitelstva. 

   Z 389 občanů zapsaných          

v seznamu voličů využilo 

možnost volit 236 občanů, což 

je velice pěkná volební účast 

ve výši 60,67%. Pro zajímavost - volilo o jedenáct voličů méně, než ve volbách 

mimořádných. A jak jste si jistě všimli, bylo pouze s jednou obměnou zvoleno zastupitelstvo, 

které vzešlo z jarních mimořádných voleb do zastupitelstva obce. A to je pro mne osobně 

velká odměna, protože se ukázalo, že jdeme dobrým směrem. 

   Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018 složil slib i pan Ladislav Chvátal. 

Nyní má tedy zastupitelstvo šest členů. Tímto ještě jednou děkuji panu Chvátalovi za jeho 

zodpovědné rozhodnutí. 

   Navíc jsem ráda, že náš fungující tým může pokračovat i nadále a získávat další zkušenosti. 

 

   Na závěr mi dovolte, abych Vám i Vašim blízkým popřála úspěšný vstup do Nového 

roku. 

Alena Rosenbergová - starostka obce Písková Lhota 
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Číslo 3/2018, vyšlo dne 31. 12. 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: 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 28. 2. 2019. Za případné 

tiskové chyby se omlouváme. 

ZASTUPITELSTVO OBCE

Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled budoucích událostí: 

►Máme po řádných komunálních volbách, které 

se konaly 5. – 6. října 2018. Na následujícím 

zasedání zastupitelstva obce byla opětovně zvolena 

do funkce starostky Alena Rosenbergová a 

místostarostky Ivana Šafránková. Zastupitelstvo 

obce dále tvoří Renáta Fialová, Jolana Mašindová, 

Jindřich Stýblo a Ladislav Chvátal.  

►Činnost zastupitelstva obce ve volebním 

období 2018 - 2021. Zastupitelstvo si vytyčilo tyto 

Strategické priority, které budou hlavní náplní jeho 

práce: 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 Zemní vedení inženýrských sítí (ČEZ, 

Cetin) 

 Odbahnění a revitalizace vodních ploch – 

Brůdek, Bábinka, v návaznosti na studii 

odtokových poměrů Výrovky 

 Rekonstrukce plotu u Obecního úřadu a 

zahradní úpravy 

 Revitalizace parku – výsadba stromů a 

keřů, trvalkové záhony 

 Chodníky a vjezdy k domům v ulicích 

Spojovací, Hořátevská, v Hájích a další 

 Oprava dveří a fasády – zvonička 

 Parcelace a zasíťování obecních pozemků 

 Podpora spolků a spolkové činnosti 

►Kontrolní a finanční výbor navazují na 

předchozí činnosti výborů. Na zasedání 

zastupitelstva obce Kontrolní výbor doručil zprávu 

o plnění usnesení a plán kontrol na rok 2019. 

Finanční výbor absolvoval kontrolu v MŠ 

Cipísková dne 10.12.2018. Schůze obou výborů 

budou v následujícím roce minimálně 4, vždy 1x za 

čtvrtletí, v případě potřeby četnější.  

►Byl ustanoven Kulturní výbor ve složení: 

předseda Alena Čapková, členky Alena Trejbalová, 

Naděžda Pekárková, Marie Hejcmanová a Petra 

Kučerová. 

►Zastupitelstvo obce schválilo Příkazní smlouvu 

s městem Měštec Králové na dopravní obslužnost. 

Platí se 200Kč na obyvatele/rok. 

►Sňatečné obřady – místo pro konání těchto 

obřadů je zasedací místnost OÚ, dnem je sobota 

v čase 10 – 16 hod. 

►Slyšitelnost rozhlasu: někteří z vás se na nás 

obrátili ohledně špatné slyšitelnosti rozhlasu. Víme 

o situaci na Poděbradské ulici, kde jsou hlásiče 

natočeny více k budovám na protější straně silnice. 

Průběžně řešíme v rámci kontrolních dní, kdy 

ladíme detaily. Samozřejmě jsou pro nás důležité 

informace, které nám poskytnete.  

   Také vás zajímá, proč jsou hlásiče na jiných 

místech než rozhlas starý. Starý rozhlas byl 

v podstatě dráťák, takže mohl být libovolně 

pověšen třeba na stromě, zastávce nebo telefonním 

sloupu. Nový rozhlas je systémem bezdrátových 

hlásičů, které musí být přichyceny ke sloupu 

veřejného osvětlení, protože bezdrátová jednotka 

musí být napájena z pojistkové patice sloupu 

veřejného osvětlení.  

►Bývalá budova Obecního úřadu má úspěšně po 

rekonstrukci. Již se v ní uskutečnilo několik akcí. 

Poprvé byla zpřístupněna pro veřejnost během 

oslav 100 let od založení naší vlasti, kdy sloužila 

jako zázemí pro účastníky po vzdání holdu padlých 

vojínů u pomníku.   

 
   Oficiální název budovy bývalého/starého 

Obecního úřadu je Obecní dům.  

   Aktuálně v obci formální a společenské události 

se mohou realizovat v tomto Obecním domě, 

Obecním úřadě, Sokolovně nebo klubovně hasičů. 

   Uvažujeme o možnosti pronájmu Obecního 

domu k malým rodinným oslavám. Na ceníku 

budeme pracovat v lednu roku 2019. 

►K naší veřejné nejen zeleni: chceme pochválit 

odváděnou velmi pečlivou práci Jaroslava Friedla a 

Luboše Křepely, kteří se starají o údržbu našeho 

veřejného prostranství. Určitě jste si např. všimli  

začištěného chodníku od obchodu směrem ke 

školce, nebo úpravy hřbitova. 

►Parkování u domu na adrese Spojovací č. 32: 

mnoho z vás mělo problém při návratu domů 

s projetím Spojovací ulice v těchto místech kvůli 

nevhodně zaparkovaných aut.  

   Také společnost AVE obec několikrát vyzvala, 

aby stav napravila. Řidiči mají problém nejen 

v případě manipulace s nádobami na komunální a 
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tříděný odpad, ale i jen s průjezdem kolem 

zaparkovaných aut. Celkově jim to zbytečně 

ztěžuje a komplikuje práci. 

   Mnozí obyvatelé čísla popisného 32 se v naší 

obci zdrží jen krátce, ale i přesto vás žádáme, 

parkujte prosím, pouze na straně ulice přiléhající 

k domu, ve kterém bydlíte a neparkujte na 

prostranství před domy sousedů. Takové drobnosti 

narušují dobré sousedské vztahy, nehledě na to, že 

v takovém případě ani nejde dobré sousedské 

vztahy navázat. I nadále pro vás obec bude 

udržovat parkoviště přiléhající k areálu Zemědělské 

společnosti na ulici Poděbradská, která je na dohled 

od vašeho domu. 

   Děkujeme 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

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

Adresa: Poděbradská 17,  290 01                                   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   

                                

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

 

Platby místních poplatků za odvoz komunálních odpadů 

      Pro ty z vás, kteří nechtějí platit hotově na úřadu 

při vyzvednutí známky na popelnice:  

   od 1.1.2019 můžete zasílat bezhotovostní platby 

za svoz komunálního odpadu - poplatek za odvoz 

komunálního odpadu je 750 Kč/osoba/rok. Jako 

variabilní symbol vždy uveďte číslo popisné vašeho 

domu, to proto, aby byla platba správně přiřazena k 

plátci a specifický symbol 1340, aby byla platba 

řádně identifikovaná a zaúčtovaná. 

   Výdej známek na popelnice bude probíhat od 18. 

února 2019. Kdo bude platit bezhotovostně, může si 

přijít pro známku na popelnici v měsíci následujícím 

po měsíci, kdy byla platba uhrazena. Na známky 

roku 2018 budou popelnice vyváženy do 12. dubna 

2019. 

   U firmy EKO KOM jsme využili možnost dotace 

ve výši 50% a zakoupili jsme 200 sad kvalitních 

barevných tašek na třídění odpadu. Pokud budete mít 

zájem, obdržíte je ke každé známce zdarma. 

 

 

Cena vodného a stočného v roce 2019 

      Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a 

kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 27.11.2018 bylo rozhodnuto, že je cena pitné vody 

a vody odkanalizované od 1.1.2019, pro koncového spotřebitele následující: cena vody pitné 

1 m
3
 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH), cena zůstává stejná jako v roce 2018. Cena 

vody odkanalizované 1 m
3
 — 46,32 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH), cena oproti roku 

2018 zvýšena o 4,74%. Představenstvo a.s. 
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KULTURA 

 

100 let republiky 

   Za nepříliš příznivého počasí dne 28.10.2018 uctili zástupci obce, spolků TJ Sokol a SDH 

památku padlých vojínů během 

světových válek. Pomník byl 

poprvé slavnostně odhalen 17. září 

1922 a během letošních letních 

měsíců zrekonstruován.                  

…Slavnostní řeč pronesla za obec 

starostka Alena Rosenbergová, za 

TJ Sokol Petr Mráz, za SDH 

Monika Němečková a čtením 

z historické, skoro sto let staré kroniky přispěl také pan Jaroslav Homola, kronikář obce.  

    Věnec nesli a položili na pomník Jiří Kopřiva a Jindřich Stýblo. 

   Starostka Alena Rosenbergová nechala připravit pro obyvatele obce naučnou brožurku 

,,Památník padlých legionářů“, jejímž autorem je Ing. Martin Černý, která byla k dispozici 

v průběhu konání oslav. Starostka SH ČMS paní Alena Čapková předala obci pamětní 

medaili, kterou sbor vydal u příležitosti 100. výročí. V rámci oslav byly zasazeny lípy 

v blízkosti pomníku. Pro zúčastněné bylo připravené občerstvení v Obecním domě.  

 

Proslov starostky obce Aleny Rosenbergové 

Vážení přátelé, 

   sešli jsme se zde, abychom si připomenuli a uctili sté výročí 

existence našeho státu založeného na 

národnostním principu a připomněli 

památku spoluobčanů, jejichž životy 

byly obětovány ve světových 

konfliktech. 

   Vztáhneme – li 100 let k lidskému 

životu, je to úctyhodné číslo, které 

postihuje čtyři až pět generací našich předků. 

   Dnes, díky filmovým záběrům z počátků kinematografie vidíme obrovský rozdíl v kvalitě a 

způsobu našeho života. Máme možnost mnohem více času věnovat svým dětem, koníčkům i 
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rodině. Díky pokroku se zkrátily vzdálenosti, každý večer vidíme na televizních obrazovkách, 

co se právě děje ve světě. 

   Navzdory tomu jsme v mnohém svým předkům velmi podobní. Máme radost z podobných 

věcí a jsme plni stále stejných obav. Zajímá nás nejen současnost, ale i budoucnost našich 

blízkých a naší země. 

   Jak naši předci události před 100 lety prožívali, se můžeme dočíst v kronice, která je psána 

od roku 1922 a popisuje okolnosti vzniku Republiky, tak, jak byly vnímány současníky z 

Pískové Lhoty. 

 
Proslov kronikáře obce Jaroslava Homoly 

   Při příležitosti naší vzpomínky na 100 výročí vzniku ČSR vás 

chci seznámit s tím, jak to probíhalo u nás a jak to zaznamenal 

kronikář obce Josef Malík: 

   ,,V památné chvíli dějinné, kdy národ český rozbil staleté 

okovy, vážící jej k nenáviděné monarchii Rakousko Uherské, 

vytvořil vlastní stát, jenž z trosek starého zřízení vzniká. Starý 

řád sloužící k dobru jen určitým kastám, teď ustupuje zřízení 

demokratickému. Jest doba přerodu duševního a vznikají nové 

ideje, za kterými stojí tábory stoupenců. 

   Večer 14. října přinesl místní občan Karbusický zprávu o manifestaci v Praze a vyprávěl, že 

v Pečkách odstraňovali „Orly“ – státní znak rakouský ze všech veřejných budov. Hned byli 

též u nás strženi orli z trafik a večer uspořádán průvod po vsi, avšak zúčastnil se jen malý 

hlouček lidí, poněvadž tomu muži nevěřili, z obavy aby je četník nesebral. Dne 28. října 

přišla zpráva o naší samostatnosti. Událost tato pohnula všemi a občané navzájem si 

vypravovali novinky o katastrofě vojenské v Německu a na Itálii. Večer seřadili se občané 

obojího pohlaví, rozžáli lampióny, místní hudba zahrála a za provolání slávy ubíral se průvod 

přes celou vesnici. Všichni hleděli vstříc radostné budoucnosti nového státu. 

   Oficiální oslava konala se až 8. listopadu. Na návsi zbudována tribuna a hranice. Tam 

seřadil se průvod se školníma dítkama včele. Každé neslo praporek s barvami českými, 

slovanskými a všech spřátelených mocností. Za zvuku hudby procházel průvod vesnicí. Na 

návsi vsazeny na třech místech lípy. Byl rozdělán oheň a v něm spáleny obrazy Franze Josefa 

a Karla, též medajle a vojenské dokumenty. Hudba hrála hymny československé. Pak pan 

učitel Dvořák vylíčil násilí Habsburků na českém národě a osvětlil ohromný význam 

převratu. 

   Brzy po převratu začaly vznikat politické strany v nové republice. Stejně tak u nás. Vznikla 

strana sociálně demokratická, agrární a lidová. Z nových spolků to byl Ochotnický spolek Tyl 

a Sokol. Sbor dobrovolných hasičů u nás byl již od roku 1886. 

   17. září 1922 byl slavnostně odhalen Pomník padlým vojínům, který byl financován ze 

sbírky, hlavně Sboru dobrovolných hasičů, ochotnického spolku Tyl občanů a zbytek 

doplatila obec. 

   Mezi největší události v obci patří zastávka presidenta Masaryka 9. května 1923 při jeho 

cestě do Poděbrad. Občané a dítka zdejší školy a z Ratenic, Vrbové Lhoty a Hořátve mají 

tvořiti špalír. Zřízena byla jehlancovitá brána naproti chalupě Hlaváčově s nápisem „Vítej 

nám“. Pomník padlým vojínům ověnčen a ozdoben prapory. Celá ves byla ozdobena po 

stromech a štítech prapory, rozkvetlý šeřík ve školní zahradě i v parku seřezán a naplněny 

dvě nůše, aby byl rozdán přihlížejícím. Znaje místní poměry navrhl se za prvního pořadatele 

správce školy. Škola byla vyzdobena květinami a vlajícími prapory. Jedna dívka a chlapec 

oděni v sokolský stejnokroj měli připravenu krásnou kytici a zvětšenou fotografii pomníku. O 

třetí hodině projeli letem skauti na kolech se zprávou – pan president už jede. Nejprve jela 
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státní auta, až předposlední zarazilo a z něho vystoupili jeden plukovník a druhý v civilním 

obleku. Byl jim sdělen program. Konečně v bráně objevilo se kryté černé auto. Srdce všech 

počalo bíti rychlejším tempem – vždyť uvidí osvoboditele, pana presidenta Masaryka. Za 

volání „na zdar“ pomalu přijelo auto k pomníku, správce školy předstoupil s dvěma sokolíky. 

Auto zastavilo, pan president vystoupil a dívka jej oslovila. Tatíčku náš osvoboditeli, 

přijměte v upomínku na Váš průjezd Pískovou Lhotou tyto květiny a obrázek pomníku. Pan 

president nakloniv se k dětem, vyslechl je, přijal kytici a obraz, řekl. Děkuji a uložil obé do 

auta. Na to podala mu kytici žačka z Hořátve, pan president rovněž s poděkováním ji přijal. 

Rozhlédl se kolem, pokynul, řekl ještě jednou „děkuji“, na zdar a odjel pomalu do Poděbrad.” 

   Tak takto začínal společenský život v naší obci v nové Československé republice. 

 

Proslov náměstkyně starostky SDH Moniky Němečkové  

   Vážená paní starostko, milí kolegové hasiči a 

hasičky, členové Obce sokolské, vážení spoluobčané, 

dámy a pánové. 

   Scházíme se zde v době, kdy vrcholí oslavy, kterými si 

naše republika připomíná 100 let od svého vzniku. 

    Rok 1918 ukončil nesmírné utrpení milionů lidí. Za mír 

v 1. světové válce bojovali i tisíce Čechoslováků a řada z 

nich byla členy Zemské hasičské jednoty Království 

českého. Mír si přáli všichni, i hasiči, kteří v týlových pozicích v průběhu války 

zabezpečovali samaritánskou službu. Jejich přání se splnilo a s koncem bojů přišla i 

samostatnost Československa. Za první světové války bylo povoláno k vojenské službě asi  

85 000 dobrovolných hasičů. Z nich přes 11 000 padlo a 2 a půl tisíce zemřelo následkem 

válečných útrap. Nezvěstných jich zůstalo více jak 1 500. 

   V polovině 19. století se začaly zakládat první sbory dobrovolných hasičů. Ten nejstarší 

německý v Zákupech vznikl v roce 1850 a první český dobrovolný ve Velvarech o 14 let 

později. Náš Sbor dobrovolných hasičů v Pískové Lhotě byl založen v roce 1886. Tuto 

skutečnost potvrzuje historický zápis v dochované kronice obce z roku 1926, kdy se dne 20. 

června zmíněného roku konal v Pískové Lhotě župní sjezd hasičský a to u příležitosti 40tého 

výročí trvání místního sboru. 

   V historii našeho sboru známe i okamžik, kdy roku 1924 byl hasičský sbor v Pískové Lhotě 

samovolně na krátkou dobu rozpuštěn pro neporozumění obyvatelstva, ale v zápětí byl opět 

ustaven. 

   Na přelomu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století uchvátilo naši obec i několik 

požárů. V roce 1929 to byl požár domovního stavení č.p. 60 u Rolenců, v roce 1931 hořela 

stodola Josefa Cepka u č.p. 57 a v roce 1934 vypukl požár v hostinci u Čáslavů č.p. 15. Ve 

všech případech hasiči požáry likvidovali a zachránili aspoň část majetku dotčených. 

   Významný historický mezník první poloviny dvacátého století přinesl pro náš sbor rok 

1932, kdy se v naší obci konal Hasičský den. Bylo to 10. července a sboru byla odevzdána 

nová motorová stříkačka vyrobená firmou Holeček v Praze. V rámci oslav byl uspořádán 

průvod, který se zastavil mimo jiné i zde u našeho pomníku, kde tehdejší velitel sboru pan 

Bohumír Svoboda položil kytici a poté slavnost pokračovala v místní sokolovně. 

    V roce 1986 jsme oslavili 100 let od našeho založení a v nedávné době v roce 2016 jsme si 

připomněli 130.výročí. 

   V uplynulých 10 letech naši obec dvakrát postihly povodně. Ty rozsáhlejší byly v roce 

2012 a kromě jednotky sboru dobrovolných hasičů při této mimořádné situaci pomáhala i 

řada dobrovolníků, kterým velmi upřímně děkujeme. 
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   V současnosti má sbor 132 členů, z toho 53 mladých hasičů do 18 let. Jsme pobočným 

spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dle stanov sdružení je našim posláním:1) 

pomáhat obci prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 2) věnovat se 

mimoškolní výchově dětí a mládeže, 3) konat sportovní činnost a 4) rozvíjet dobrovolnictví, 

které je základem spolkové činnosti. 

   Jsme jedním z největších sborů na okrese Nymburk i ve Středočeském kraji. 

   Mnoho let intenzivně spolupracujeme s Okresním sdružením hasičů v Nymburce, 

Hasičským záchranným sborem, okolními sbory z našeho okrsku i Středočeským krajem. 

   Ve svých řadách máme jednoho člena s titulem Zasloužilý hasič, který toto nejvyšší 

vyznamenání získal na návrh Okresního sdružení hasičů v Nymburce a je to pan Milan 

Němeček. Jsou mezi námi i olympijské vítězky z Hasičské olympiády mládeže z polské 

Opole z roku 2015 a rakouského Villachu z roku 2017. V roce 2019 nás bude družstvo dívek 

z titulu vítězek hasičské olympiády mládeže a rovněž i družstvo chlapců, kteří minulý týden 

uspěli v celonárodní kvalifikaci České republiky reprezentovat na další Hasičské olympiádě 

mládeže ve švýcarském Martigny. 

   V závěru mi dovolte vyjádřit poděkování všem členům sboru dobrovolných hasičů za jejich 

práci, zejména členům výboru, kteří se v posledních letech museli potýkat s řadou zásadních 

legislativních změn, vedoucím mládeže, kteří téměř veškerý svůj volný čas tráví s mladými 

hasiči i členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Je na místě vyslovit přání, aby se 

ohnivý živel naší obci vyhýbal podobně jako další mimořádné události typu vichřicí či 

povodní. 

 

Proslov starosty TJ Sokol Písková Lhota Petra Mráze 

   Za Tělocvičnou jednotu Sokol Písková Lhota zdravím při dnešní 

slavnosti stého založení republiky všechny přítomné občany Pískové 

Lhoty a hosty. Sokol založen jako vlastenecká organizace v českých 

zemích spadající pod Rakousko-Uhersko měl významnou zásluhu na 

založení České republiky. 

   Začátkem 20. století se v obcích a menších městech stávaly 

sokolské jednoty středisky sportovního a společenského života. 

První myšlenka založit sokolskou jednotu v Pískové Lhotě se zrodila 

v roce 1913. V té době za Rakouska-Uherska bylo malé pochopení 

pro věc sokolskou. Nářadí do Pískové Lhoty se zapůjčovalo z 

Poděbrad a cvičení tenkrát probíhala na dvoře a na sále v hostinci u 

bratra Potměšila, kde se pořádaly zábavy a tancovačky. Z jejich výtěžku se potom 

nakupovalo tělocvičné nářadí. Vrcholem tehdejšího snažení mělo být 19. srpna 1914 

naplánované veřejné cvičení s poděbradskými sokoly. K tomu však již bohužel nedošlo, 

jelikož koncem července 1914 vypukla válka. 

   Spousta obyvatel z Pískové Lhoty tak jako z celých Čech museli narukovat do války, kde 

mnozí vstupovali do legií, kde bojovali za nezávislost České republiky. Sokolové měli v 

legiích velké zastoupení, dle dochovaných sokolských záznamů v legiích působili i sokolové 

z Pískové Lhoty. Připomeňme si také slova člena Sokola, hlavního zakladatele a prvního 

prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka: ,,Nebýt Sokola, nebylo by legií, nebýt 

legií, nebylo by Republiky.” 

   Po skončení války a založení republiky v roce 1918 se začaly obnovovat spolky i Sokolské 

jednoty. 7. července 1922 byla založena obnovená jednota i v Pískové Lhotě. Prvním 

starostou se stal Bedřich Zenkl. V roce 1924 bylo zakoupeno letní cvičiště a rozhodnuto o 

stavbě Sokolovny. V té době starostu Zenkla vystřídal Václav Jančík. Stavba Sokolovny, 

která byla financována z darů, výtěžků pořádaných zábav a půjček, za které ručili sami 

členové Sokola byla zahájena koncem ledna 1925 a dokončená za neuvěřitelnou dobu sedmi 
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měsíců, víceméně svépomocí, z lásky k sokolské věci a slouží sokolům dodnes. Připomeňme 

si staré sokolské heslo ni zisk ni slávu. Vše co dělali členové Sokola, dělali pro věc samu, 

nikoli výhody. Sokol v České republice i v Pískové Lhotě prošel různými etapami, za obou 

světových válek byl zakázán, nezlomil se však, vždy se obnovil a pokračuje v činnosti 

nadále. 

   V novodobé historii Sokola stojí za zmínku v 60. letech založený volejbalový a stolně 

tenisový oddíl, který působí dodnes. Dále Sokol pořádá kulturní akce, v poslední době je naší 

největší akcí Sokolský dětský den. Osudy české země a sokolské obce jsou odjakživa 

spojené. Přeji za T.J. Sokol České republice, obci Písková Lhota a spolkům v ní působícím 

do dalších sta let vše nejlepší, hodně zdaru a hodně elánu. 

 
Proslov plukovníka ve výslužbě Ing. Otty Mojžíše 

   Vážení spoluobčané, 

sešli jsme se dnes k oslavám stého výročí vzniku Československé 

republiky zde, před pomníkem věnovaným občanům Pískové 

Lhoty, kteří jako vojáci zahynuli v průběhu obou světových válek 

nebo byli příslušníky československých legií. 

   Vzhledem k tomu, že vznik Československé republiky je nutno 

vnímat jako přímý důsledek 1. světové války, je vhodné si 

připomenout několik důležitých údajů. Tohoto válečného 

konfliktu se zúčastnilo na 70 miliónů vojáků, z nichž padlo nebo 

zemřelo asi 10 miliónů. Samotné Rakousko – Uhersko postavilo 

do války 9 miliónů vojáků, padlo 1 100 000 mužů. Počet českých 

vojáků se odhaduje na 1 400 000 a podle nejhrubších odhadů 

padlo do konce roku 1917 asi 138 000 českých vojáků. 

   Tato čísla jsou nepochybně ohromující, ale současně jsou i velmi anonymní. Zcela jinak se 

pak jeví údaje, které se nás blíže dotýkají. Těžko si dnes dovedeme představit, že z tak malé 

obce jakou je Písková Lhota, bylo postupně do války povoláno 103 mužů, z nichž 14 padlo 

nebo zemřelo na následky zranění. 14 dalších se války účastnilo v rámci československých 

legií. 

   První oběti z naší obce byli čet. Bedřich Šafařík a voj. Josef Čapek, kteří zahynuli v říjnu 

1914, tedy necelé tři měsíce od vyhlášení války. Poslední v řadě obětí 1. světové války byl 

voj. František Stuchlík, který padl 1.2.1918 na italské frontě. 

   Ti, kteří měli to štěstí, že se z války vrátili domů, zde žili se svými rodinami a po smrti jsou 

pohřbeni na místních hřbitovech. Stále tak ještě zůstávají v našem povědomí jako naši dědové 

či pradědové, mnozí zde stále mají své potomky. 

   Jinak je tomu u padlých vojáků, jejichž hroby jsou roztroušeny po celé Evropě a v 

některých případech hrob ani nemají. Vzpomínky na ně se v průběhu dalších generací, kdy 

odešli jejich rodiče a sourozenci, většinou zcela vytratily. Přitom někteří z nás dodnes žijí v 

domech, z nichž tito vojáci pocházeli. 

   Vedení obce mne proto požádalo, zda by bylo možné o osudech vojáků uvedených na 

památníku zjistit z vojenských archivů více informací. Podařilo se mi kontaktovat mého 

bývalého kolegu, který se danou problematikou velmi kvalifikovaně zabývá a ten nám na 

základě zápisů ve vojenských dokumentech a místních matrikách zpracoval informace ke 

všem zde uvedeným občanům naší obce a navíc doplnil řadu údajů o dalších vojácích z naší 

obce. Dovolte mi, abych zde vyjádřil své přesvědčení, že touto brožurkou alespoň částečně 

splácíme svůj dluh za jejich oběti. 
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Vítání občánků 

    

   V pátek 19. října 2018 proběhlo na Obecním úřadě vítání 10ti 

občánků: Teodora Bílá, Adéla 

Brázdová, Radim Čapek, Marie 

Hinďošová, Jonáš Kojetský, 

Mikuláš Kojetský, Matyáš 

Mojžíš, Tobiáš Pokorný, Jakub 

Semecký a Kateřina Semecká.  

Nejmladšímu občánku 

Mikulášovi bylo ten den 

pouhých 19 dní. Nejstarší 

přivítanou občankou byla šestiletá Kateřina. 

   Paní starostka Alena Rosenbergová s místostarostkou Ivou 

Šafránkovou představily vítané děti a pronesly k rodičům a ostatním zúčastněným slavnostní 

projev. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a předání dárku dětem. Během vítání 

občánků zazpívaly písničky děti z místní mateřské školky Cipísková pod dohledem p.   

učitelky Mgr. Edity Luňáčkové a Mgr. Edity Hrdé. O přání lásky, štěstí a zdraví se postaraly 

tři sudičky z kolektivu mladých hasičů obce Písková Lhota.   

   V závěru proběhl přípitek a přání všeho nejlepšího rodičům a jejich dětem. Hlavní 

organizátorkou byla Alena Čapková za podpory Obecního úřadu Písková Lhota, na 

přípravách se podílela také Jaroslava Šteiglová. Celé odpoledne se neslo v slavnostním duchu 

s příjemnou atmosféru. 

 

Rozsvícení stromečku 

   Poslední listopadový den jsme 

slavnostně rozsvítili Vánoční 

strom v parku, vedle dětského 

hřiště. Děti z Cipískové MŠ nám 

podvečer zpříjemnily Vánočními 

koledami. Pro zahřátí jistě 

každému přišel k chuti teplý čaj 

nebo svařák. Organizátoři akce 

SDH s obcí.  
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Mikulášská nadílka 

   První letošní sníh nás potěšil dne 

1.12.2018, kdy SDH Písková Lhota za 

podpory TJ Sokol a Obce Písková Lhota 

zrealizoval příjemné odpoledne pro děti. 

   Na programu byla interaktivní pohádka 

Červená karkulka v podání divadelního 

souboru V.O.S.A. z Vestce, po které 

následovala Mikulášská nadílka a 

diskotéka pro děti.  

   V průběhu konání akce proběhlo vyhodnocení 

soutěže ,,PASTELKO, MALUJ” pro děti, které 

měly možnost ztvárnit libovolným způsobem 

obrázek s podzimní tématikou. Byly vybrány 

obrázky autorů: Jonáš Rádl, Rozálie Rádlová, Eva 

Kováříková a Anna Kovaříková. Vítězům 

gratulujeme a jejich díla jsou vystavena v zasedací 

místnosti Obecního úřadu.  

 

Mikuláš 

   Mikulášská družina tvořena členy SDH Písková 

Lhota, tradičně jako každý rok, 5.12.2018 navštívila 

děti v jejich domovech, kde jim předala nadílku.  

Mikuláš ve školce 

   Samotný Mikuláš navštívil 6.12.2018 místní 

mateřskou školku a nadělil všem. Čertů nebylo třeba, 

protože děti celý rok nezlobily a pokud ano, tak 

malinko.  

 

Divadlo v Pískové Lhotě 

   Návštěva divadelního spolku V.O.S.A. 

zpříjemnila páteční večer nejen občanům naší 

obce dne 5. října. Na programu byla historická 

komedie Dívčí válka od Františka Ringo 

Čecha, který s touto hrou již desítky let sklízí 

mnoho úspěchů. Ku překvapení všech, 

Sokolovna praskala ve švech. Principálka 

divadla Milada Ryšavá řekla: "Dívčí válku za 

těch patnáct let máme tzv. v malíku a opravdu 

si ji užíváme. V Pískovce byl náš zážitek z 

hraní o to větší a krásnější, že byl plný sál 

diváků, kteří se opravdu smáli a bavili. Publikum, jaké se sešlo v Pískové Lhotě, nám 

amatérům vlije do žil odhodlání pokračovat v tom, co ve volných chvílích děláme a přáli 

bychom si takové potkávat pokaždé. Děkujeme všem, kteří na naše představení 

přišli."Věříme, že i Vám se představení líbilo a doufáme, že se k nám ochotnický spolek 

V.O.S.A opět brzy vrátí. 
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Vánoční setkání seniorů  

  Páteční odpoledne 14.12.2018 si mohli místní senioři zpříjemnit na 

předvánočním posezení v Obecním domě. Na programu bylo 

povídání s hostem 

Janem Řehounkem, 

nymburským 

spisovatelem.  

    Hasičská mládež 

přispěla k vytvoření příjemné atmosféry 

kulturní vložkou a také tvorbou vánočních 

dekorací přímo na místě. Děkujeme všem 

zúčastněným za příjemně strávený čas, 

členkám SDH a obci za organizaci.  
 

Vánoční posezení s punčem  

   V následující den 15.12.2018 v 17h jsme 

se obyvatelé obce setkali v hojném počtu na Vánočním posezení konaném opět v Obecním 

domě. Každý z vás donesl nějakou dobrotu na ochutnání ostatním. Pro děti byla připravena 

tvůrčí dílnička. Akci zaštiťovala obec a SDH. 

 

Sousedské grilování 

   Během srpnové soboty dne 18.8.2018 proběhlo v 

Hasičském klubu Sousedské grilování. V rámci 

programu proběhla soutěž o nejlepší pokrm 

připravený na grilu. Kdo nesoutěžil, mohl si jen tak 

posedět nad ochutnávkou jednotlivých pochutin. 

Soutěžilo šest 

týmů a vyhráli 

manželé 

Šafránkovi. 

Nejen děti se 

vyřádily během plnění připravených herních aktivit. Na 

závěr proběhla diskotéka pro děti a dospělé. Hlavní 

organizátorkou byla Renáta Fialová za podpory JSDH a 

Obce Písková Lhota.   

 

 

Brigáda - plůtek kolem kontejnerů 

   Zastupitelstvo obce se před létem rozhodlo nejen 

zkrášlit, ale hlavně vytvořením ochranné části před 

větrem zamezit odlétávání odpadků a pohybu 

kontejneru. Proběhlo několik brigád, kterých se 

účastnili i zastupitelé. Děkujeme všem, kteří se 

podíleli na realizaci. 
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Mistrovství České republiky – Dvůr Králové 

Kvalifikace na olympiádu ve Švýcarsku 

ZPV v Pňově 

Český halový pohár - Ostrava 

 MS Varna – Valentýna Homolková upr. 

SPORT 

 

Z PODZIMNÍ ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

   I podzimní čas byl velmi bohatý na sportovní aktivity našeho 

sboru. Poslední týden v září, členka našeho sboru Valentýna 

Homolková, reprezentovala Českou republiku na Mistrovství světa 

dorostu v požárním sportu v bulharské Varně, kde oba české týmy 

dorostenci i dorostenky vybojovaly bronzové medaile.  

    

   V téměř shodném 

termínu se družstvo žen 

našeho SDH zúčastnilo 

Mistrovství České 

republiky v klasických 

disciplínách CTIF ve Dvoře Králové, kde se jim 

za účasti zahraničních družstev podařilo zvítězit. 

    

   Nezaháleli 

ani naši nejmenší, když první týden v říjnu zahájili další 

ročník sportovní postupové soutěže mladých hasičů hry 

Plamen okresním závodem hasičské všestrannosti 

v Pňově. Ve všech kategoriích se nám podařilo zvítězit a 

to včetně nejen nejmenších z přípravky (3-6 let), ale také 

dorostenců a dorostenek. 

 

   Třetí týden v říjnu se naše družstvo chlapců zúčastnilo 

celostátní kvalifikační soutěže na Hasičskou olympiádu 

mládeže do švýcarského Martigny. Kvalifikace se konala již 

tradičně v Litomyšli a kluci zde navázali na úspěch našich 

dívek z minulé olympiády ve Villachu, kvalifikační soutěž 

vyhráli a společně s děvčaty, která si svou účast zajistila 

právě vítězstvím ve Villachu, budou v létě 2019 

reprezentovat Českou republiku na Hasičské olympiádě 

mládeže v klasických disciplínách CTIF. 

 

   Vrcholem sportovní hasičské sezóny 

v roce 2018 byla dvě závěrečná kola 

Českého halového poháru v běhu na 

60 m s překážkami. To první se konalo 

v Praze v hale Otakara Jandery. Zde se 

více dařilo dětem z mladší kategorie, 

čehož jsou důkazem osobní rekordy 

Adélky Bilé a Radima Stýbla. Závěr 

ČHP proběhl poslední listopadový 

víkend v Ostravě a pro Pískovou 



13 

 

Lhotu byl více než úspěšný, tentokrát naopak ve starší kategorii. Vítězem závěrečného kola 

této stále více populárnější halové soutěže se stal Martin Zradička, mezi nejlepší desítku 

v celkovém hodnocení se probojoval i Vojtěch Urban a osobním rekordem ukončil působení 

v kategorii starší i Šimon Crkal. český halový pohár přivítal v roce 2018 na startu téměř 1 500 

závodníků.  

    Všem závodníkům a závodnicím děkujeme za skvělé výkony, trenérům a vedoucím za 

výbornou přípravu a trpělivost a rodičům i obci Písková Lhota za pomoc s dopravou a 

podporu. 

 

Kolektiv mladých hasičů 

   Podzimní čas je jako stvořený na výlety, 

víkendovky či dobrovolnické projekty. V tomto 

ohledu umíme být v Pískové Lhotě aktivní již 

mnoho let. Nebylo tomu jinak ani letos. Druhý 

říjnový víkend jsme se zapojili do celostátního 

projektu České rady dětí a mládeže – 72 hodin 

dobrovolnických 

aktivit aneb 

„Pomáhám, protože 

chci!“. S dětmi jsme provedli tradiční drobný úklid v obci, ti 

starší se zapojili do velkého podzimního úklidu hasičského 

cvičiště a nezapomněli jsme ani na naši klubovnu. Tak trochu 

za odměnu jsme následující víkend vyrazili na výlet do 

TONGA v Hradci Králové. Zábavný park si užili nejen ti 

nejmenší, ale i ti o něco větší. A protože se nezadržitelně blíží 

čas vánoční, pustili jsme se na našich pravidelných schůzkách 

do výroby přáníček pro naše spoluobčany. Přáníčka jsme i při 

společné vycházce do vašich schránek roznesli.  

 

CVIČENÍ Písková Lhota 2018 

   Okrsek č. II Okresního sdružení hasičů 

Nymburk každoročně pořádá, v rámci 

zdokonalování odborných znalostí, 

několik společných cvičení. Letošní 

podzimní výcvik proběhl v sobotu13. 

října, v Pískové Lhotě. Protože dle 

statistik HZS ČR došlo v České 

Republice jen v prvním pololetí roku 

2018 k necelým 1800 požárů polí a lesů, tématem cvičení byla zvolena „Ochrana lesního 

porostu před požárem pole, tvorbou vodní 

stěny z C proudů“. Cvičení se zúčastnilo 

osm jednotek SDH obcí okrsku, s účastí 

bezmála 60 

hasičů a 

hasiček, za 

použití 4 

cisternových 

automobilových stříkaček a 4 dopravních automobilů. Při 
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Zleva: Petr Mráz,  

cvičení byla vytvořena 4 dopravní vedení a 16 C proudů v délce obrané linie cca 150 m. 

Úkolem zdánlivě jednoduchého cvičení bylo kromě samotného provedení vodní stěny, 

prověření koordinace jednotek při společném zásahu, zejména pak „kvalita“ radioprovozu 

mezi veliteli jednotlivých jednotek s velitelem zásahu. 

   Věřím, že se všem v Pískové Lhotě líbilo, a že účastníkům bylo toto cvičení přínosem. 

   Děkuji touto cestou všem přítomným za účast. 

 

Zásah jednotky 

   Dne 16. října ve večerních hodinách vyhlásilo operační středisko HZS ČR jednotce SDH 

obce Písková Lhota poplach. V lesním porostu mezi obcemi Písková Lhota a Kostelní Lhota, 

u „Trnovatky“, byl hlášen požár. Na místo dorazily jednotky HZS Poděbrady, JSDHO 

Písková Lhota a JSDHO Pečky. Jednalo se o požár 

hrabanky v lese, o rozloze 20 x 20 m. Včasným zásahem 

byl požár rychle lokalizován a v dalších několika 

minutách dohašen. Ke škodám na porostu nedošlo. 

   Děkujeme všem zúčastněným jednotkám za pomoc.  

Autorem předchozích článků o činnosti SDH je Jinřich Stýblo 

TJ Sokol Písková Lhota – stolní tenis 

   Soutěžní družstvo Tělocvičné jednoty Sokol Písková Lhota, nastupující v sestavě Mirek 

Křepela, Zdeněk Píša, Petr Nechvíl, Petr Mráz a Ivan Mašinda, který přišel jako náhrada na 

hostování ze spřáteleného oddílu z ACS Přední Lhota za letos pauzírujícího Petra Bláhu 

vstoupilo úspěšně do stolně - tenisové sezóny družstev 2018/19. Zatím drží v průběžné 

tabulce okresního přeboru 2. tř. 2. místo bodově na dohled vedoucí Sadské. 

 

Dosavadní výsledky, aktuální k 25.12.2018: 

 
TJ Dvory - Sokol Písková Lhota 7 : 11, sestava a body: Křepela 4,5, Mráz 4,5. Mašinda 2 

Sokol Písková Lhota - Sokol Loučeň 12 : 6, Mráz 4, Křepela 2,5, Píša 1,5, Mašinda 1 

TJ Předhradí - Sokol Písková Lhota 7 : 11, Mráz 4,5, Křepela 3, Nechvíl 2, Mašinda 1,5 

Sokol Písková Lhota - Lokomotiva Nymburk D 16 : 2, Křepela 4,5, Mráz 4, Mašinda 4, Píša 3,5 

TJ Sadská E - Sokol Písková Lhota 11 : 7, Mráz 3, Křepela 2,5, Píša 1,5, Nechvíl 

Sokol Písková Lhota - Sokol Lysá n/L C 11 : 7, Mráz 4, Křepela 3,5, Píša 3,5, Nechvíl, Mašinda 

Sokol Sokoleč - Sokol Písková Lhota 9 : 9, Mráz 4, Křepela 3, Píša 2, Mašinda 

Sokol Písková Lhota - TTC Žehuň 12 :6, Píša 4,5, Křepela 3,5, Mráz 3, Mašinda 1 

AFK Nymburk C – Sokol Písková Lhota 6 : 12, Mráz 4,5, Křepela 3,5, Mašinda 2,5, Píša 1,5 
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PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI, NOVINKY 
 

Klub pro maminky s dětmi 

   Rády bychom pozvaly maminky s malými dětmi do našeho nově vznikajícího herního koutku, který se 

nachází v Obecním domě. Scházíme se pravidelně každou středu v 10h. Je možné se přidat i do naší skupiny na 

facebooku ,,Maminky”, kde je aktuální info ohledně schůzek. První schůzka v novém roce bude 9.1.2019. Jste 

srdečně zvány. 

   Chtěly bychom poprosit občany obce, kdyby nám byli nápomocni, při sbírce hraček. Pokud máte doma 

hračku, se kterou si již Vaše dítě nehraje, nebo již vyrostlo z dětských her a víte, že by mohlo nadělat ještě 

mnoho radosti, budeme rády například za knihy, leporela, dřevěné hračky, autíčka, panenky, kostičky, papíry, 

pastelky, stavebnice apod. Nebo cokoliv Vás napadne, co by se mohlo hodit pro tvořivé dílničky - látky, 

korálky, knoflíky, bavlnky, vlny, zavařovací skleničky, plechovky, papírové krabičky (od čajů, past na zuby až 

po krabice od bot). Prosíme, plyšové hračky NE. Hračky a pomůcky můžete nosit v úřední dny na Obecní úřad v 

Pískové Lhotě. Děkujeme 

VÍTE, ŽE 
 

Povinnosti obce při přípravě na mimořádné události a jejich řešení 

   Víte, že obce mají povinnost zajišťovat požární ochranu, např. zřízením jednotky SDH obce, případně 

smluvním zajištěním této služby s některou ze sousedních obcí? 

    Víte, že jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, tedy i 

jednotky SDH obcí, patří vedle Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a poskytovatelů zdravotnické 

záchranné služby mezi základní složky integrovaného záchranného systému České Republiky? 

   Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí tedy nejsou jen zájmové organizace. Jsou to plnohodnotné 

bezpečnostní složky obce, předurčené pro přípravu na mimořádné události, k řešení záchranných a likvidačních 

prací a k ochraně obyvatelstva. 

    Pozorným čtenářům úřední desky obce Písková Lhota jistě neuniklo, že do oblasti požární ochrany 

každoročně proudí nemalé finanční prostředky. Ty jsou určeny právě pro plnění úkolů jednotky SDH obce, tj. na 

materiální vybavenost a odbornou přípravu jejich členů. Cílem tohoto rozpočtu je tedy maximální uspokojení 

potřeb obyvatelstva obce, v oblasti řešení zejména rozsáhlých mimořádných událostí, kdy nestačí síly a 

prostředky Hasičského záchranného sboru ČR a dalších bezpečnostních složek. V neposlední řadě mohou být 

síly a prostředky jednotky SDH obce využity i pro výkon jiných prací zadaných orgány obce, nebo po dohodě s 

obecním úřadem i v rámci tzv. sousedské výpomoci, např. kácení stromů apod. 

   V současné době jednotka SDH obce Písková Lhota zaujímá v kategorizaci jednotek požární ochrany pozici 

JPO V, tj. s působností v katastrálním území obce. Přesto ji operační středisko HZS ČR může využít kdekoliv. 

Jednotka je aktuálně plně akceschopná, čítá 12 aktivních členů, 3 velitele, 3 strojníky, 6 hasičů. Je 24 hodin 

denně připravena odborně i materiálně k řešení a likvidaci následků živelných pohrom (povodní, vichřic apod.), 

je vybavena pro poskytnutí první předlékařské pomoci, samozřejmostí je, úměrně ke kategorii jednotky, 

schopnost hašení požárů (mimo uzavřené prostory) a řešení ostatních technických zásahů (likvidace drobných, 

ropných havárií apod.). 

   Obec průběžně, v rámci finančních možností modernizuje, pořizuje a zajišťuje údržbu prostředků jednotky 

SDH obce. Mezi nejdůležitější patří dva dopravní automobily, požární přívěs PPS12, dvě motorové 

elektrocentrály, z nichž jedna je předurčena k nouzovému zásobování elektřinou, pro obecní rozhlasovou síť, 

jakožto prostředek varování a vyrozumění obyvatelstva. Ve vybavení jednotky obce nechybí profesionální 

motorová pila vč. příslušenství, technika a vybavení pro dlouhodobé čerpání vody, motorová požární stříkačka 

PS12 a elektrické kalové čerpadlo pro čerpání vody z uzavřených prostor, např. sklepů a řadou dalších 

technických a věcných prostředků požární ochrany, vč. radiokomunikačních prostředků. 

   Prostřednictvím velitele jednotky, obec dále zajišťuje odbornou přípravu členů podle jejich funkčního zařazení 

a potřeb obce. Členové jednotky se tak v souladu s právními předpisy a směrnicemi účastní potřebných 

odborných kurzů a školení. Benefitem jsou pak certifikáty o rozšíření profesní způsobilosti, např. absolvováním 

rekvalifikačního kurzu pro obsluhu motorové pily. 

    Kvalitní ochrana života a zdraví obyvatel, jejich zvířat a majetku, je znakem dobře fungující obce. Tyto 

hodnoty sice nelze vyčíslit penězi, přesto je třeba sestavovat rozpočet obce i v této oblasti. Vyčleněné finanční 

prostředky naší obce tak alespoň v rámci možností umožňují připravenost, kdykoliv, poskytnout svým 

obyvatelům maximální možnou pomoc při řešení následků, život a majetek ohrožujících událostí, které mohou 

na území obce nastat. 

 
Autor článku: Jindřich Stýblo 
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Dům č. 56 s výměnkem před demolicí. Místo budoucího obchodu 

Šálování základů nového obchodu 

Pohled na hasičskou zbrojnici 

OHLEDNUTÍ DO MINULOSTI – ROK 1982 

   V roce 1982 největší změnou v obci bylo 

budování nové prodejny v rámci ,,akce Z”, 

která má v tento čas pořád stejnou podobu. 

Zachycení této situace, kulturního života v 

obci, včetně fotodokumentace čerpáno z 

kroniky p. Jaroslava Homoly: 

   ,,Již několik let se hovořilo o nutnosti 

postavit novou prodejnu smíšeného zboží. 

Před léty MNV pro tento úkol vykoupil dům 

uprostřed obce, č. 56. Ale dost dlouho trvalo, 

než došlo k realizaci stavby. Ne snad, že by se o to MNV nestaral, ale hlavně z nedostatku 

finančních prostředků ONV. Na sklonku roku 1981 se začalo s demolicí. Občané nejprve 

sundali tašky a rozebrali krovy a trámy. Vlastní demolici budov provádělo v zimních 

měsících letošního roku místní JZD. Velký nakladač bořil dům jako karty a sutiny hned 

nakládal na připravená nákladní auta. Během jednoho týdne byla demolice skončena. Tím 

vzniklo prostranství, na kterém bude stat 

vlastní prodejna. A čekalo se na jaro, aby 

mohla začít vlastní stavba. Mezitím se MNV 

několikrát zabývala problémem, kdo vlastní 

stavbu povede, čili zajištění organizace práce 

a materiálu. Funkce se nakonec ujal předseda 

MNV V. Najbrt. Stavba byla zahájena 20. 

dubna vyhlouběním výkopů pro základy 

nakladačem z JZD. Potom už začaly 

pravidelné brigády. Začalo se betonováním 

základů 2. května. První den se zpracovalo 

15m
3
 betonu. V dalších dnech se provádělo šalování základů a 16. a 23. května se opět 

betonovalo. Po zatvrdnutí základů začala vlastní stavba z tvárnic – 14. července. Pak už 

stavba rostla každou sobotu a neděli. V letošním roce občané odpracovali na výstabě 

samoobsluhy 900 brigádnických hodin”. 

   Ve stejném roce klesl počet obyvatel obce na 439, 

z toho bylo 102 dětí do 15ti let. Proběhlo Vítání 

občánků, ze kterého byla pořízena přiložená 

fotografie. 

   ,,Kulturní život v obci zajišťuje organizace 

Národní fronty, především požárníci a T.J. Sokol. V 

měsíci lednu, únoru a března proběhly tradiční 

plesy. 

Nejprve sokolský, pak požárnický a nakonec 

maškarní, který bývá nejlepší. V dubnu se 

konala zábava pomlázková. Ve dnech 7. a 8. 

května organizovali požárníci ,,staročeské 

máje”. Bývají zpravidla jednou za dva roky. 

Máje jsou velkou událostí v životě obce. 

Pravidelně jsou u nás slaveny od roku 1965”. 
 


