
 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

máme před sebou pár posledních 

dní v tomto roce a čeká nás 

přestupný rok 2020. Také vám 

přijde, že ten čas plyne rychle? 

Teď máte možnost zpomalit, 

uvařit si kávu nebo čaj a potěšit 

se články ze Zpravodaje.  

Velmi nás těší, že kromě 

zaběhnutých/tradičních akcí 

(např. Mikuláš, Sokolský den) 
vznikají nové a celkově na tak 

malou obec místní obyvatelé po 

kulturní ani sportovní stránce 

jsou aktivní.   

Kromě dalších příjemných 

zážitků nejen na společenských 

akcích přejeme veselý nový rok. 

 

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

zpravodajecpl@seznam.cz.   

Přejeme příjemné čtení                                          S laskavým pozdravem Vaše redakce                                                   
  

  Alena Rosenbergová, starostka obce Písková Lhota 
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► Kompostéry – proběhlo výběrové řízení na nákup kom-

postérů. Poptány byly 3 firmy, 4. firma se přihlásila sama. 

Hlavním kritériem byla cena. Jako nejvýhodnější nabídka 

byla vybrána nabídka firmy MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad 

Labem. Kompostéry budou pro vás připraveny do konce 

března.  

► Rekonstrukce hřbitovní zdi – Zastupitelstvo obce se 

rozhodlo nerealizovat podřezání hřbitovní zdi narážením 

nerezových desek. Hrozilo by nebezpečné zborcení zdi po 

podřezání – zeď byla vybudována v různých časových 

obdobích. Na části zdi jsou umístěny náhrobky – podřezání 

by bylo náročné. V tuto chvíli čekáme na otevření vhodného 

dotačního programu.  

► Výstavba okružní křižovatky Poděbrady/Přední Lhota 

– stavba by měla začít v únoru 2020. Středočeský kraj 

požádal obec Písková Lhota o bezúplatný převod částí 

pozemků v majetku obce nutných k výstavbě okružní 

křižovatky na Krajskou správu a údržbu silnic. 

► PŘIPOMÍNÁME – ve sběrném dvoře je nádoba na sběr 

použitých olejů (pouze z domácností – v PET lahvích se vha-

zují do popelnice). Neděle 10:00 až 11:00. 

► Je možnost spolupráce v rozvoji 

cestovního ruchu prostřednictvím 

spolku ,,Pojizeří a Polabí“.  Přistoupit 

do spolku můžeme kdykoliv, 

Zastupitelstvo obce se ještě rozhodne, 

zda se staneme jeho součástí.  

► Chodník kolem Brůdku – chodník v ulici Hořátevská 

k hasičskému cvičišti. Zastupitelstvo obce vyčlenilo 

v rozpočtu v roce 2020 finanční prostředky na zpracování 

projektové dokumentace.  
Na setkání s vedením Středočeského kraje jsme se zeptali, jak 

pokračují přípravy rekonstrukce silnice II. třídy 611 

protínající naši obec. Od vedoucího oblasti Kutná Hora 

Správy a Údržby silnic Petra Holana jsme se dozvěděli, že 

bude na počátku roku 2020 vypsáno výběrové řízení na 

nového zhotovitele projektové dokumentace. Nová 

diagnostika vozovky a mostů byla již provedena. Takže 

předpokládaná realizace rekonstrukce vozovky proběhne 

nejdříve v roce 2022.  

► Hasičské cvičiště – obec požádala o podporu z Národního 

programu Životní prostředí ve městech a obcích, jedná se o 

výsadbu listnatých stromů na pozemcích obce přiléhajících 

ke komunikaci II/611 a u hasičského cvičiště. 

► Hospodaření obce – dne 28.11.2019 proběhlo 

přezkoumání hospodaření obce Písková Lhota za rok 2019. 

Kontrolu provedl Středočeský kraj a týkala se např. plnění 

příjmů a výdajů rozpočtu; finančních operací, nákladů a 

výnosů podnikatelské činnosti územního celku; peněžních a 

finančních operací. Kontrola proběhla bez závad. 

► Kalendář 2020 – 

na OÚ probíhá 

distribuce kalendářů 

na rok 2020. Pro 

každou rodinu je 

připraven jeden 

kalendář.  Tak se 

můžete pro něj zastavit v úředních hodinách. 

► Od 1.1.2020 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 17. února 2020. 

Kdo bude platit bezhotovostně, může si přijít pro známku na 

popelnici v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla platba 

uhrazena. Na známky roku 2019 budou popelnice vyváženy 

do 11. dubna 2020. 

 

 

 

 

 

Natálie Veselá   

Rozálie Lokesová 

Elena Šepitková 

Laura Kopřivová 

Karolína Čermáková 

    Štěpán Dvořák 

    Filip Brázda 

    Emma Syrová 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

V ROCE 2019 SE V NAŠÍ OBCI NARODILI TITO NOVÝ OBČÁNCI 
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ZASTUPITELSTVO OBCE 

Ke konci léta 

jsme se v počtu 

25 osob vydali 

do ZOO 

Chleby. 

Doprovázelo 

nás velmi teplé 

počasí a mnoho 

zvířat se snažilo 

chladit v 

místech, kde 

byla našim očím skrytá. Děti nejvíce upoutalo v areálu dětské hřiště, kde strávily nejvíce času a také se zde 

vyřádily. Po příjemně strávených třech hodinách jsme se vrátili zpět do Pískové Lhoty. Doprava byla zajištěna 

pro všechny autobusem. Akci organizovala Kulturní komise s obcí Písková Lhota. Děkujeme za výlet a těšíme 

se na další.  

 

Během 40. výročí otevření školy proběhl den otevřených dveří, kterého se i naše 

děti z MŠ Cípísková zúčastnily. Pro návštěvníky bylo připraveno drobné 

občerstvení, možnost navštívit třídy, vyzkoušet interaktivní tabule a seznámit se 

s budoucími učitelkami dětí. Ale hlavně se mohly děti seznámit se svým budoucím 

působištěm, které budou od září navštěvovat.  

 

Mnoho věcí, které už neměly 

využití, získaly nový domov 

během garážového výprodeje, který se uskutečnil 

v hasičském dvoře dne 12. října.  

Z různorodé směsice donesených věcí (obrazy, velikonoční 

a vánoční ozdoby, jízdní kola, domácí květiny, bižuterie a 

mnoho dalšího) si mohl vybrat každý dle svého gusta.  

KULTURA A DĚNÍ V OBCI 

 

VÝLET ZOO CHLEBY 

PŘEDŠKOLÁČCI NAVŠTÍVILI ZŠ VÁCLAVA HAVLA V PODĚBRADECH  

GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ  
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Letošní listopad byl odstartován oficiálně I. lhoteckou zá-

bavou pořádanou Obecním úřadem Písková Lhota. Zá-

bava pořádaná pro občany obce a jejich kamarády ze sou-

sedních Lhot i nelhot. 

Celým večerem provázela tříčlenná kapela POHODA ze 

Sadské. Jako doprovodný program byly pozvané kanká-

nové tanečnice Chrtky z Polních Chrčic. Svým umě-

ním rozpumpovaly všechny přihlížející, především pán-

skou část. S postupujícím večerem, přišla na řadu i velmi 

očekávaná tombola, kde bylo připraveno na dvě stovky cen v podobě překvapení. Hlavní cenu, televizor, 

věnovaný Obecním úřadem Písková Lhota, našel své nové majitele v Přední Lhotě. 

Velké poděkování patří T.J Sokol Písková Lhota, 

který poskytl prostory pro tuto akci a staral se po celý 

večer o občerstvení. Všem sponzorům a organizáto-

rům, kteří se podíleli na přípravách, výzdobě, pro-

gramu a bohaté tombole. 

Již teď nyní pro vás chystáme zábavu na následující rok, 

která se bude konat 6.listopadu 2020. Věříme, že se 

nám podaří připravit akci neméně úspěšnou, s novými 

nápady, abyste se měli na co těšit.             Alena Čapková 

 

Během slunečné soboty 17. listopadu proběhla v hasičárně Soutěž o 

nejlepší bramborový salát, kterých se sešlo hned dvanáct soutěžních. 

Někteří účastníci kromě salátu přinesli i řízky a sladké ke kávě. Porota 

neměla snadné vybrat ten 

nejlepší salát, ale nakonec 

rozhodla, že: 

1. Míla Jandová 

2. Gabriela Fialová 

3. Vlasta Skořepová 

Výherkyním gratulujeme a 

těšíme se na další ročník. 

LHOTECKÁ ZÁBAVA  

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT  
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Během středečního dopoledne        

4. prosince potěšil svou návštěvou 

Mikuláš místní školku. Děti mu 

recitovaly básničky a zpívaly 

písničky. Odměněnou pro ně byl 

balíček dobrůtek a užitečných 

školních pomůcek.   

Následující den Mikuláš, tentokrát 

se svou družinou, navštívil děti 

v Pískové Lhotě v jejich domově. 

Jedná se o velmi milou tradici, kterou udržuje každoročně SDH Písková Lhota.  

Závěrečná aktivita Mikulášské skupinky proběhla v sokolovně 

v sobotu 7. prosince. Pro děti byl připraven soutěžní program, 

kterým provázela Monika Němečková. Jako loni se měly 

možnost vytancovat a vyřádit během mini diskotéky. Na závěr 

přišel Mikuláš se svou družinou a rozdali každému dítku balíček 

plný dobrůtek. Během akce se nezapomnělo ani na rodiče, kteří 

se mohli občerstvit na baru sokolovny, Děkujeme SDH Písková 

Lhota, T. J. Sokol a obci Písková Lhota za příjemné odpoledne 

a celkovou organizaci.  

 

Během odpoledne první adventní 

neděle jsme se opět všichni sešli u 

stromečku naproti samoobsluze, 

abychom si společně zazpívali 

koledy s dětmi z místní mateřské 

školky a poté slavnostně rozsvítili 

vánoční stromeček.  Kdo přišel mohl 

se zahřát svařeným vínem či čajem.  

 

 

MIKULÁŠ VE VSI  

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  
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V pátek 13. prosince v Obecním domě 

proběhla poslední adventní akce tohoto 

roku – Setkání seniorů. Během večera 

vystoupili mladí hasiči a host Štěpán 

Škorpil poutavě vyprávěl přítomným. 

Děkujeme maminkám malých hasičů a 

členkám sboru za chutné občerstvení, 

obsluhu a pomoc při vyrábění dárečků. 

 

 

 

Netradiční velmi zajímavá beseda se uskutečnila v Obecním 

domě v podvečer dne 8. listopadu, na které p. Ing. Černý 

seznamoval přítomné s občanskou genealogií – sestavování 

rodokmenu a také přiblížil život v Pískové Lhotě během 1 sv. 

války.  

 

 

 

V Sokolovně v 5.října představil divadelní soubor V.O.S.A hru 

Mrazík a Karkulka. Diváci se pobavili a odcházeli plní 

příjemných dojmů domů.                                                          

 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ  

BESEDA S ING. MARTINEM ČERNÝM  

DIVADLO V SOKOLOVNĚ  
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Tato tradiční akce proběhla první zářijový ví-

kend na našem hasičském cvičišti. Jednalo se 

o půlkulatý 15.ročník Polabského šedestátko-

vání pro děti a mládež a Polabského stovko-

vání pro dospělé a dorost a zároveň o Me-

moriál pana Františka Doležala v požárním 

útoku, který byl součástí okresní ligy. V so-

botu se na trati požárního útoku předvedly 

skoro tři desítky družstev dospělých, kde v 

ženské kategorii dominovaly naše ženy. Mezitím na tartanové dráze 

předvedlo své umění téměř 150 dětí v běhu na 60 m s překážkami. Na 

startu jsme měli nejpočetnější pole závodníků, od těch nejmenších, až 

po ostřílené borce. Medailové umístění si ze závodu pro domácí tým 

odnesli Valentýna Homolková a Jakub Stýblo. Odpoledne pak nastou-

pily děti na požární útoky a úspěch našich žen zopakovali i starší žáci, 

družstvo A 1.místem a družstvo B 3.místem. V neděli víkend pokračo-

val závodem v běhu na 100 m dospělých a dorostu. Pro domácí barvy 

vybojovali medaile Lucie Pohanková a Šimon Crkal. Hasičský víkend 

v Pískové Lhotě navštívilo cca 1000 účastníků, diváků a pořadatelů! 

Děkujeme všem, kdo nám jakkoliv pomohli, zejména děkujeme obča-

nům, že naši akci navštívili v tak hojném počtu. Vážíme si toho.  

 

Zahájení dalšího ročníku Hry Plamen, která ve své sportovní části 

představuje přípravu na požární sport a klasické disciplíny CTIF 

proběhlo první říjnovou sobotu v Přerově. Na start závodu požárnické 

všestrannosti se postavilo 8 našich hlídek a několik jednotlivců. A 

měli jsme důvod k radosti. Přípravka a mladší žáci obsadili 2.místo, 

starší a obě kategorie dorostu 1.místo. Naši dorostenci dokonce 

předvedli zcela bezchybný závod včetně střelby ze vzduchovky. 

HASIČSKÝ VÍKEND  

Z AKCÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANOSTI  
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Na svátek svatého Václava probíhá již mnoho let ve 

Dvoře Králové Mistrovství české republiky v klasic-

kých disciplínách CTIF. Toho letošního se zúčastnilo i 

naše družstvo žen. Děvčata předvedla skvělé výkony a 

zaslouženě zvítězila nejen ve své věkové kategorii, ale 

stala se i absolutními vítězkami mistrovství. 

 

 

Týden po závodu hasičské všestrannosti jsme se zapojili do akce České rady dětí 

a mládeže 72 hodin. 

Jedná se o sérii dobro-

volnických aktivit, které 

probíhají po celé České 

republice v různé formě. 

Někdo navštíví Domov 

seniorů, někdo sází 

stromy, jiní uklízí svou 

obec. Poslední variantu jsme zvolili i my a posbírali 

v prostranství našeho domova drobné odpadky. Smutné je, že jich bylo mnohem více, než v loňském roce. 

Cílem této akce zdaleka není jen pomoci s úklidem v obci. Vedeme děti k dobrovolné práci, pomoci ostatním 

a hlavně k zamyšlení, že cokoliv někdo odhodí, někdo další musí uklidit.  

DĚKUJEME ZLATÍČKA! BYLI JSTE ÚŽASNÍ A ŠIKOVNÍ! 

MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH  

72 HODIN – POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI 
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Preventivně výchovná akce KO-

MÍNY probíhala v říjnu a naši mladí 

hasiči pomohli veliteli jednotky Jin-

drovi Stýblovi s roznáškou plakátků 

pro veřejnost. Jejich cílem bylo infor-

movat občany o rizicích a povinnos-

tech, které sebou přináší podzimní 

dny, zejména v souvislosti se zaháje-

ním topné sezóny. Opět posíláme ob-

rovské poděkování všem, kdo přilo-

žili ruku k dílu. DĚKUJEME!  

 

Za dobrou práci musí náležet odměna. Ta v našem podání přišla 

formou tří výletů, které jsme pro děti uspořádali v průběhu listo-

padu. Tím prvním byla návštěva u kamarádů z SDH Kostomlátky 

na jejich akci LES PLNÝ STRAŠIDEL. Druhým v pořadí byla ná-

vštěva HOP ARÉNY v Praze, kam vyrazili naši mladší a starší žáci 

a tím posledním oblíbené 

TONGO pro přípravku. 

 

S blížícím se časem vánočním se v naší klubovně mladých hasičů dveře 

netrhly. Každou středu a pátek TVOŘÍME a VYRÁBÍME. Pilní, jak vče-

ličky, pracovití, jak mravenečci, šikulové každým coulem. Postupně tak 

vznikaly vánoční svícny, figurky, přáníčka, ozdoby… Poděkování patří 

zejména Denise Stýblové a Elišce Friedlové za trpělivost a skvělé nápady. 

Děkujeme rovněž všem maminkám, které nás v naší tvůrčí práci podporují 

a spolupracují s námi. Díky.  

 

 

LETÁKOVÁ AKCE - KOMÍNY 

VÝLETY 

TVOŘÍME S DĚTMI 
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Seriál Českého halového poháru v běhu na 60 m s 

překážkami odstartoval na jaře v Ostravě, pokračo-

vat v březnu v Jablonci a v měsíci listopadu pokra-

čoval v Praze a zakončen byl finálovým závodem 

opět v Ostravě. Na bodované pořadí v celkovém se-

riálu dosáhli Barborka Martinová, Valča Homol-

ková, Radim Stýblo, Jakub Stýblo a Honza Šteigl. 

Osobní rekordy si v průběhu seriálu vylepšili Te-

rezka Šafránková, Kristýnka Śteiglová a Terezka 

Folbrechtová. Gratulujeme a přejeme mnoho dal-

ších úspěchů. Rádi bychom touto cestou poděkovali 

všem našim malým sportov-

cům, kteří se halového poháru 

zúčastnili. Zájem je v celé re-

publice obrovský, vždyť na 

start pražského závodu se po-

stavilo přes 1000 závodníků, 

přičemž počet účastí v celko-

vém seriálu překonal 3000. 

Díky, že sbíráte body pro gene-

race budoucí, aby Písková 

Lhota měla i v budoucnu své 

místo i v takto prestižních závo-

dech.           Za SDH Písková Lhota Monika Němečková 

ČESKÝ HALOVÝ SPORT 
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V sobotu 14. září se v sokolovně pořádal 8. ročník tradičního Sokolského dne. Na programu bylo přes 10 

sportovních disciplín, ve kterých děti soutěžily o ceny. Po skončení soutěží vystoupila s ukázkou středověkých 

zbraní a soubojů skupina Warriors.  

 

V rozehrané soutěži OP2 ve stol-

ním tenisu družstev drží družstvo 

T.J. Sokol Písková Lhota v neú-

plné tabulce po 10. kole zatím 5. 

místo se dvěma zápasy k dobru na 

dohled vyšším příčkám. 

Sestava T.J. Sokol Písková Lhota v 

letošní sezóně: Miroslav Křepela, 

Ivan Mašinda, Petr Bláha, Adam 

Šimek, Roman Hakl, Zdeněk Píša, 

Petr Nechvíl a Petr Mráz. V indivi-

duálních statistikách se zatím nej-

víc daří Mirkovi Křepelovi a Pe-

trovi Mrázovi, kteří jsou na 4. a 5. 

místě celé soutěže s úspěšností zá-

pasů přes 80 %. Výborné výkony 

podává také mladý a nadějný Adam Šimek s úspěšností 55 %. 

T.J. SOKOL 

 

SOKOLSKÝ DEN 

OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISE 
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T.J. Sokol Písková Lhota uspořádal 5. října bodovací turnaj mládeže okresu Nymburk ve stolním tenise. Klání 

se zúčastnilo čtyřiadvacet mladších a šestnáct starších žáků.  

Ze šesti skupin do závěrečného A finále mladších žáků postoupilo dvanáct hráčů David Mrázik, Denisa 

Haklová, Miloslav Pokorný, Šimon Chlad a Tomáš Kryka všichni ACS Přední Lhota, Jakub Kovařík, Hana 

Ezrová a Jakub Truhlář  TJ Sadská, Patrik Košvanec a Adam Steinbach  Loko Nymburk, Karel Paroulek TTC 

Poděbrady a Sebastián Wirtz z AFK Nymburk. Po pěkných bojích zvítězil Tomáš Kryka před Jakubem Truh-

lářem a dvě třetí místa obsadili Karel Paroulek a Miloslav Pokorný. 

Ve starších ze čtyřech skupin do závěrečné osmičky postoupili Jindřich Jeník a Matyáš Líbal ze Sokola Kr-

chleby, Adam Šimek, bratři Štěpán a Šimon Krykovi všichni ACS Přední Lhota, Matěj Dragoun TJ Seletice, 

Natálie Grospičová  Loko Nymburk a Jaroslav Truhlář  TJ Sadská. Po tuhém boji zvítězil a první místo vybo-

joval Adam Šimek nad druhým Jaroslavem Truhlářem. Obě třetí místa získali Štěpán a Šimon Krykovi.  

 

 

 

 

 

TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 

TRÉNINKY FLORBALU 

Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota zve do sokolovny hráče florbalu všech věkových kategorií, 

zvláště mládeže, na nedělní odpolední tréninky. Informace na čísle 732 405 201 – Jiří ČAPEK, 

vedoucí florbalu. 
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Sokol Písková Lhota oddíl stolního tenisu, uspořádal již 

desátý ročník Veterániády, hráčů šedesátiletých a starších. 

Turnajem prošel bez jediné porážky Alois Salák ze Sokola 

Starý Kolín, který ve finále zdolal Lubomíra Salavce 

z TTC Žehuň.   

Na třetím místě skončil Stanislav Havránek ze Sokola 

Starý Kolín a čtvrtý Josef Jech ze Sokola Hořátev. Finá-

lovou osmičku doplnili ještě domácí reprezentant T.J. So-

kol Písková Lhota a loňský obhájce Miroslav Křepela dále 

Blanka Hanušová ze Sokola Velký Osek, Josef Jansta z SK Městce Králové a Luboš Bajtler ze Sokola Starý 

Kolín. V soutěži útěchy zvítězil Daniel Kvasnička ze Žehuně před Miloslavem Řídkým ze Seletic. Klání se 

zúčastnilo dvacet hráčů ze čtrnácti oddílů Nymburska a Kolínska. Uznání patří nejstaršímu účastníkovi Josefu 

Pacltovi z Krchleb, který se v 87 letech účastnil jako hráč. Jako diváci se přišli podívat na své bývalé spolu-

hráče také Jiří Müller z Pískové Lhoty, Antonín Hrášek a Pavel Jirouš ze Sadské. 

V 15. ročníku Letní ligy pořádaném T.J. Sokol Písková Lhota zvítězilo družstvo Sokola Velký Osek, na dru-

hém místě skončil TTC Brandýs nad Labem a na třetím tým Sokola Lysá nad Labem. Letní ligu hrají družstva 

okresů Nymburk a Kolín doplněné o Brandýs n/L.. Do finálového turnaje postupují vždy nejlepší dva z každé 

skupiny.  Společné družstvo Sokola Písková Lhota a ACS Přední Lhoty posílené ještě o hráče AFK Nymburk 

se umístilo v tabulce Nymburské skupiny na třetím místě. 

VETERANIÁDA STOLNÍ, LETNÍ LIGA STOLNÍ TENIS 
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Jubilejní rok – rok 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byl ve znamení zvýšené aktivity 

Místního národního výboru, která vyvrcholila ve znamení slavných májových dnů. Rada MNV, která se sešla 

na svých schůzích celkem 25krát, se již od začátku roku zabývala tím, co všechno je třeba udělat v obci do 1. 

května. Prvořadým úkolem bylo dokončení a otevření samoobsluhy v měsíci květnu. Členové TJ. Sokol 

pracovali na opravě budovy školy. 

Opravili venkovní omítky a celou 

budovu nastříkali břízolitem. 

Stejnou práci provedli na budově 

MNV. Svazáci uklidili a obílili 

čekárny. Požárníci za pomocí 

výsuvného žebříku opravovali a 

natírali stožáry na vlajky podél státní 

silnice. Členky ČSČK a Dohlížecího 

výboru daly do pořádku květinové 

záhony před MNV a kolem pomníku 

padlých. A vesnice nám opravdu 

zkrásněla. Před samoobsluhou byly 

zasázeny okrasné keře, které vstup 

do areálu ještě pozvedly. Dne 16.5. 

provedl MNV s ONV oficiální 

prodej prodejny Jednotě Nymburk. Slavnostní otevření samoobsluhy se konalo v sobotu 25. května ve 14 

hodin. Nadešel den, na který jsme čekali několik let. Krásný, sluneční den, zcela vyjímečný v letošním květnu 

provázel slavnostní shromáždění před 

samoobsluhou. Pozvání přijali zástupci 

všech podniků a organizací, které se na 

výstavbě podíleli. Účast občanů byla na 

naše poměry velká – kolem 200 lidí. 

Slavnostní akt zahájil předseda MNV V. 

Najbrt. Zhodnotil celý průběh výstavby, 

vzpomněl i na problémy, které byly a 

popřál občanům, aby v nové prodejně 

vždy dobře nakoupili. Slavnostní 

přestřižení pásky pak provedla 

místopředsedkyně ONV Zdeňka 

Dlouhá, za účasti předsedy Jednoty 

Zdeňka Homoly a zástupce OV KSČ. Na 

shromáždění bylo provedeno 

vyhodnocení nejlepších brigádníků. 15 

občanů dostalo čestné uznání, 6 dárkový 

balíček.  

Počasí – nástup letošního roku byl ve znamení třeskutých mrazů. Od 6. ledna uhodily mrazy -22 -25°C. I přes 

den se teploty pohybovaly kolem -18°C. Takto mrzlo plných sedm dní, potom mrazy zmírnily na teploty 

kolem -10°C. Na naše poměry napadlo i dost sněhu. Celkově je zima hodnocena jako velmi tuhá, největší od 

rou 1963. Březen a duben byly v mezích normálu. Květen byl velmi chladný, s častými dešti, za celý týden 

byly pouze 2 teplé dny, 25. a 26.. Stejně lze charakterizovat měsíc červen, teplé dny byly pouze tři – začátkem 

měsíce.  Pravé léto přišlo až v druhé polovině srpna. Snad nejhezčí měsíc bylo září, s vysokými teplotami a 

minimálními srážkami.  

Zleva: Z. Homola, Zd. Dlouhá, J. Homola, J. Čapek – diplom předává V. Najbrt 

 

Slavnostní otevření prodejny 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI – ROK 1985 
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Kulturní akce v letošním roce prováděli členové společenských organizací – sportovci a požárníci. V měsíci 

lednu uspořádali Sokolové svůj sportovní ples, v únoru požárníci, tradiční požárnický ples. Na závěr sezóny 

byl maškarní ples. 9. března se konala v jídelně JZD oslava MDŽ pro všechny ženy v obci. Tuto oslavu 

připravil MV NF po několikaleté odmlce. Začátkem dubna uskutečnili požárníci kulturní program pražských 

umělců – Nekudy a Císlera, v měsíci září pak vystoupení populární jihočeské dechovky ,,Budvarky“. 

 Práce naší knihovny je tradičně na dobré 

úrovni. Během roku uspořádala několik 

výstavek knih. Nejzdařilejší byla výstavka knih 

ke 40. výročí osvobození. Společně 

s kronikářem obce uskutečnila pro děti besedu 

o průběhu květnových dnů v obci. Práce 

knihovnice byla oceněna Čestným uznáním 

ONV v Nymburce u příležitosti 40. výročí 

osvobození na slavnostním shromáždění 

v Kulturním domě RDH v Nymburce.  

Pouť a posvícení – letošní pouti přálo opět 

počasí. Přijely houpačky a střelnice, které byly 

obloženy dětmi od úterý do neděle. V sobotu 

večer se konala v sokolovně taneční pouťová 

zábava. Posvícenská taneční zábava se letos 

nekonala v důsledku rekonstrukce sokolovny. Posvícení se prakticky odbývá prakticky doma. Do vsi přijíždějí 

příbuzní z okolí na návštěvu. Tímto způsobem se vyznačuje posvícení současnosti. 

Sbor pro občanské záležitosti – členky sboru navštěvují jubilující staré občany, aby jim předaly malé dárky. 

22.12. provedly vítání občánků v zasedací síni MNV. 

Organizace NF SPO – Požárníci patří tradičně k nejaktivnějším. Velkou měrou se zasloužily o vybudování 

samoobsluhy, podíleli se i na úpravě obce před 1. májem. V okrskové soutěži se družstvo mužů umístilo na 2. 

místě, družstvo žen na 1. místě. Na podzim 

vybudovali v budově zbrojnice vodovod a 

sociální zařízení, vše zdarma, svépomocí.  

Rovněž členové TJ. Sokol se letos činili. 

Pomáhali také při výstavbě samoobsluhy, o 

žních sklízeli na polích JZD slámu. Po 

dlouholetém úsilí se podařilo zajistit 

finanční prostředky na výstavbu sociálního 

zařízení. Během tří měsíců se podařilo 

vybudovat splachovací záchody, včetně 

rozvodu teplé vody. Po dvaceti letech se u 

nás nacvičovala spartakiáda. Nacvičovalo 

12 mužů, kteří se pak zúčastnili okrskové a 

okresní spartakiády. 

V letošním roce se narodilo 9 dětí, z toho 6 

chlapců a 3 děvčata. 

Čerpáno z kroniky p. Jaroslava Homoly 

 

 

Během otevření prodejny bylo možné se občerstvit. 

 

Členové TJ. Sokol předvádějí ukázku spartakiádní skladby 
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Děkujeme za to, že jste se rozhodli zpracovávat svůj domácí rostlinný odpad sami. Nebudete určitě litovat. 

Nespoléhejte na to, že kompostér všechno udělá za vás. Jde 

o standardní proces kompostování, i když v estetickém 

obalu chránícím své okolí proti případnému zápachu. Pokud 

se o něj budete starat správně, bude vám dělat radost. Bu-

dete mít vlastní kvalitní substrát do skleníku, na záhonky, 

do květináčů. 

Jak tedy na to? 

➢ Postavte kompostér na místo, kde vám nebude pře-

kážet a zároveň bude po ruce - budete ho používat 

častěji. Pokud ho postavíte pod strom, bude vám strom při dlouhodobém používání částečně vyživovat. 

➢ V kompostéru je žádoucí dosáhnout co největší teploty, aby byla ničena semena plevelů, škůdci, cho-

roby (hygienizace). Výhodou tedy je, pokud k nádobě alespoň částečně může slunce. 

➢ Kompostování je proces aerobní (jeho dodržení současně brání vyvíjení zápachu). Aby mohl probíhat 

správně, je vhodné vrstvit do nádoby takové materiály a takovým způsobem, aby k nim mohl alespoň 

částečně vzduch perforacemi v obalu kompostéru (například posekanou trávu proložíme zbytky kůry 

či nadrcených větví). 

➢ Kompostér plníme obdobnými materiály jako běžný kompost, nesmíme zapomenout na vodní režim - 

zcela suchý kompost nepracuje, příliš vlhký kompost hnije, protože byl nabourán aerobní proces. 

Stejně jako u běžného kompostu platí: čím bohatší vsázka, tím lepší výsledek. 

➢ Využijeme i zdřevnatělé části rostlin a drobné větvičky, které je třeba nadrtit či nasekat na rozměr v 

jednotkách cm (čím menší, tím lepší). Pokud vkládáme do kompostéru povětšině výživný materiál, 

můžeme prosypat občas zbytky hlušiny či písku. Využijeme kůru, piliny či hoblovačky z rostlého 

dřeva. Spadané ovoce je dobré občas prohodit nehašeným vápnem pro dezinfekci a lepší pH. Přidáme 

popel z ohýnku, krbu, krbových kamen; zbytky rostlin z kuchyně; zbytky kávy; skořápky - určitě sami 

přijdete na řadu dalších věcí k rozvinutí kvalitní receptury. 

➢ Obdobně jako v běžném kompostu materiál potřebuje většinou celou vegetační sezonu, aby se vytvořil 

solidní kompost. Hotový materiál můžete odebírat postupně spodními dvířky nebo jednorázově - pak 

je lépe kompostér stáhnout ze substrátu, materiál překátrovat a nadsítnou část vrátit do kompostéru 

jako očkovací materiál pro další vsázku. 

➢ Vzniklou hromadu substrátu můžete samozřejmě využít pro zahradničení rovnou. Pokud ale pro daný 

účel (například do skleníku) velmi vadí klíčení plevelů (zejména pokud jste dávali do kompostéru 

plevel s vyzrálými semeny) je lepší následující postup - ponechte hromadu substrátu jednu sezónu 

volně v zahradě (nebo ji můžete osadit třeba tykvemi, aby nebyla sezóna ztracena) - nechte vyrůst 

plevel a než vytvoří semena, vyplejte. Vypletý materiál opět můžete dát do kompostéru a substrát, 

který již nebude tolik obrůstat plevelem, použít kamkoliv. K eliminaci některých semen a chorob mů-

žete nechat substrát v zimě přemrznout. K omezení klíčivosti semen v substrátu lze použít i složitější 

metody, ty ale u zahrádkářů nepředpokládáme. 

NÁVOD NA POUŽITÍ KOMPOSTÉRU A TIPY NA PŘEDCHÁZENÍ ODPADU 
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Na názorném příkladě nakládání se zbytkovým rostlin-

ným materiálem v domácnostech tedy vidíme, co obnáší 

pojem PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Materiál 

tzv. nepřejde plot domácnosti a nestane se jejím odpa-

dem, o který se musí někdo za veřejné finance postarat. 

Ty pak mohou být využity na jiné důležité věci. 

V hierarchii priorit správného nakládání s odpady (viz 

standardy EU i ČR) je proto logicky předcházení vzniku 

odpadů na prvním místě. Následuje opakované využití 

věcí (například ošacení pro charitu). Dále je pak materiá-

lová recyklace návazná na separační kontejnery a sběrné 

dvory; využití energetické a nakonec skládkování, jako 

čím dále méně žádoucí metoda nakládání s komunálním 

odpadem. Větší část komunálního odpadu v ČR se ale 

stále skládkuje! 

Pokud bychom chtěli hledat další způsoby, jak přede-

jít vzniku odpadů - uvádíme příklady, které určitě i 

sam i dokážete dále rozvíjet: 

➢ Nakupujme (hlavně u potravin) jen tolik, kolik víme, že skutečně spotřebujeme. Před nákupem nových 

věcí zvažujme, zda nelze staré věci a zařízení efektivně opravit. 

➢ Namísto limonád a dalších nealko nápojů v PET lahvích, krabicích, plechovkách aj. volme kvalitní 

koncentrované sirupy a dobrou vodu z vodovodu - dokonce ušetříme i za palivo do auta! Pivo lze stále 

nakupovat ve vratném skle. 

➢ Tvrdý sýr či uzeninu můžeme koupit váženou, nikoli balenou v plastové vaničce, která u menších 

balení je hmotou obdobná svému obsahu. 

➢ Ke sledování denních zpráv volme namísto tisku inter-

net. 

➢ Namísto jednorázových baterií používejme dobíjecí 

akumulátory. 

➢ Jízdenky a vstupenky můžete mít díky chytrému tele-

fonu pouze v digitální podobě. 

Jako OPAKOVANÉ VYUŽITÍ lze uvést například předání zánovních věcí, zejména ošacení, potřeb-

ným. 

Obec Písková Lhota 

NEBOJTE SE ZEPTAT NA SVÉM OBECNÍM ÚŘADU! 
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Vážení občané obce Písková Lhota,                                                                                                                                 

Dovolte nám, abychom Vás v krátkosti seznámili s činností naší organizace Svazu tělesně 

postižených v Poděbradech (MO STP Poděbrady), ve které jsou zapojeni i Vaši občané 

v seniorském věku.                                                                                                                                               

Naše MO STP každoročně organizuje pro své členy celoroční cvičení v bazénu a plavání 

v Zimních lázních v Poděbradech. V lednu až březnu pak zařizujeme pro své členy ozdravné pobyty v solné 

jeskyni s blahodárným vlivem na kvalitu dýchání. Na tyto akce přispíváme zhruba 50% ceny.   

Dále pořádáme zájezdy do divadel v Kolíně a 

Praze, v roce 2019 to bylo celkem 6 představení, 

z toho 4 muzikály.                                                                                                                                                    

V červenci se nám podařilo zajistit pro zájemce 

i vyjížďku lodí po Vltavě se zpěvem pana 

Mariana Vojtky, který přednesl oblíbené árie z 

muzikálů i operet.                                                                                      

Výlety jsme pořádali dva, a to do zámku Loučeň 

s prohlídkou i běžně nedostupných částí zámku, 

a připravujeme adventní výlet na zámek Žleby s 

návštěvou vánočních trhů v Pardubicích. Na 

jaře před Velikonocemi a na podzim před 

dušičkami jsme zajistili výlet do Polska, 

Kudowu Zdroj.   

Spolu jsme navštívili i výstavu v Litoměřicích Zahrada Čech a výstavu v Lysé nad Labem s názvem Šikovné 

ruce naších seniorů. Aktivně svými výrobky se zúčastnily tři naše seniorky a všechny tři byly oceněny.                                                                                                                                                          

Rovněž naše oblíbené setkání s přáteli v průběhu roku, pořádáme v restauraci   Na jízdárně, bylo velmi hojně 

navštíveno a kladně 

hodnoceno všemi 

přítomnými.                                         

Pokud se Vám naše akce 

a činnost líbí a máte 

chuť se aktivně zapojit a 

účastnit naších akcí, 

navštivte nás v 

Poděbradech budova 

Pentagonu 7. patro č. 

dveří 703 každé úterý od 

14 do 15,30 hod. Budete 

vřele přivítáni a přijati 

mezi nás.                                                                                              

Tuto bohatou a pestrou 

činnost bychom nemohli 

zajistit bez Vaší přízně a 

podpory. Proto nám 

dovolte, abychom poděkovali zástupcům Vaší obce i Všem Vám za Vaši přízeň a popřáli Vám hezké prožití 

Vánočních svátků a mnoho úspěchů Vám osobně i Vaší obci do roku 2020.                           

Za MO STP Poděbrady                                                                                                                

Martin Hák, předseda 
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Pověření příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, spolu s pracovníkem krizového ří-

zení ORP Poděbrady provedli 8. listopadu, v souladu s „Plánem kontrol na rok 2019“ kontrolu dodržování 

zákona o krizovém řízení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a kontrolu dodržo-

vání povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za obec a obecní úřad se kontroly zúčastnili starostka 

obce a velitel JSDH obce. 

Kontrola krizových opatření spočívala, v prověření úplnosti krizové dokumentace obce, plnění úkolů stano-

vených krizovým plánem ORP Poděbrady, připravenosti v zajištění základních životních potřeb obyvatel a 

připravenosti sil a prostředků potřebných k přípravě a řešení krizových situací v obci. 

Předmětem kontroly dodržování předpisů požární ochrany bylo zejména prověření dokladů o udržování ak-

ceschopnosti jednotky, zabezpečení odborné přípravy, dokumentace o zdravotní způsobilosti členů jednotky, 

zabezpečení zdrojů vody pro hašení, nebo materiální vybavenost jednotky obce. 

Dle očekávání nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontroly jen potvrdily dobrou připravenost obce na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací ve svém katastru. 

Jindřich Stýblo, velitel JSDH 
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KONTROLA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY OBCE 
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KONTAKTNÍ INFORMACE:                         Úřední hodiny (možno i po domluvě):  Po 9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

Adresa: Spojovací 42, 290 01     St  9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

Telefon: +420 725 524 423         

e-mail: piskova.lhota@seznam.cz SBĚRNÝ DVŮR (zimní období)  Ne 10:00 - 11:00  

web: www.piskova-lhota.cz        

           

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

           

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 

Číslo 3/2019, vyšlo dne 16.12.2019. 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 29.2.2020. Za případné 

tiskové chyby se omlouváme. 
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