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Milí spoluobčané,  

právě jsme překonali těžké období, 
kdy jsme se všichni báli obejmout i 
své blízké. Přiznejme si, že část obav 
v nás stále zůstává. Víme, že 
současná stabilizovaná situace se 
může s uvolňováním zhoršit. 
Mnohým z nás změnila pandemie 
plány, dětem vzala školu a školní 
povinnosti zatížily všechny rodiče 
školáků. Musím přiznat, že hlavně 
v prvních dnech nouzového stavu 
mne potěšily vaše klidné a rozvážné 
reakce na všechna omezení a špatné 
zprávy. 
Důsledky pandemie bohužel 
zasáhnou i rozpočty obcí a krajů, 
dojde nejen k propadu daňových 
příjmů v důsledku zpomalení 
ekonomiky, ale i v důsledku 

vyplácení programu ,,Pětadvacítka“. 
V našem případě se podle kalkulačky Sdružení místních samospráv ČR, z.s. jedná výhledově o propad 
příjmů letošního rozpočtu až o 1 600 000 Kč. Našich plánovaných investic se tato situace nedotkne, máme 
vytvořenou dostatečnou finanční rezervu. 
Pevně věřím, že se vše za krátkou dobu vrátí do normálu, vždyť ani pandemie samotná nenaplnila ten 
nejčernější scénář a díky úsilí profesionálů ve zdravotnictví, záchranných a dalších složkách věřím, že 
zvládneme i případné další vlny. 
Důkazem toho, že jste nepřestali žít své životy, je i váš zájem o kompostéry. Doufám, že Vám dělají radost. 
Jen malá formalita spojená s dotačními tituly: v sobotu 27.6. a 25.7. bude možné podepsat smlouvu o 

zápůjčce kompostéru, tyto večery Vám 
osladí pěkný film v letním kině v Pískové 
Lhotě.   
Od 1.července můžete smlouvu o 
zápůjčce podepsat přímo na obecním 
úřadě. 
Je mi velkým potěšením, že se s Vámi 
všemi mohu opět potkávat. 
Přeji hezké léto, pevné zdraví a hodně 
radosti  

Alena Rosenbergová,  
starostka obce Písková Lhota Lekníny na vodní hladině nádrže Bábinka 



 

2 
 

 

 

 

► Předem avizovaný orkán Sabine zasáhl během 
měsíce února v jednotlivých regionech České 
republiky s různou intenzitou a neminul ani 
Pískovou Lhotu. Jeho řádění se nejvíce projevilo 
v přilehlém lesíku u cyklostezky směřující na 
Kostelní Lhotu. Popadané stromy obec odstranila.  

► ZO Písková Lhota projednalo žádost o dotaci z 
rozpočtu obce Tělocvičné jednoty Sokol Písková 
Lhota a schvaluje dotaci ve výši 60 tis. Kč na 
provoz a údržbu budovy Sokolovny, dále na 
sportovní a kulturní činnost.  
► ZO Písková Lhota projednalo žádost o dotaci z 
rozpočtu obce SDH Písková Lhota a schvaluje 
dotaci ve výši 60 tis. Kč na celoroční činnost 
kolektivu mladých hasičů v roce 2020, provoz 
SDH a akce pro veřejnost v roce 2020, sportovní 
činnost a reprezentace obce.  
► Pohledávka firmy Lesy Novák - exekutorem 
byla vymožena částka 578 132,42 Kč, která se 
skládá z dlužné částky 407 744 Kč, úroků z  
prodlení a nákladů právní kanceláře na 
zastupování obce v exekučním řízení. 
► Oprava silnice II. třídy 611 protínající naši 
obec – u čerpací stanice Matimex došlo pouze 
k provizorní opravě povrchu vozovky, nejedná se 
o opravu povrchu, která je plánovaná od roku 
2015.  
V rámci prací na přípravě projektové 
dokumentace ke generální opravě povrchu 
vozovky proběhlo zaměření a zjišťování uložení 
inženýrských sítí. V případě inženýrských sítí 
budou hloubeny sondy pro zjištění hloubky jejich 
uložení. Součástí rekonstrukce bude i oprava 

mostku za Pískovou Lhotou směrem Praha, 
zvažuje se nahrazení kamenné konstrukce 
mostovkou nebo betonovou klenbou. 
► Semafor je funkční – někteří z Vás se na nás 
obrátili s informací, že je semafor nefunkční, a i 
když řidič jede povolenou rychlostí do 50 km/h, 
tak semafor signalizuje červenou, že jede rychleji, 
než je povoleno. Nejspíše došlo k situaci, kdy 
první vzorně jedoucí vozidlo dojelo další vozidlo 
jedoucí vyšší rychlostí, než je povoleno a snímač 
na semaforu reflektoval na rychleji jedoucí vozi-
dlo. Správnou funkčnost semaforu potvrdila ser-
visní prohlídka provedená firmou JTS CZ s.r.o. 

► I v Pískové Lhotě jsme si připomenuli 75. vý-
ročí konce II. světové války a při této příležitosti 
byl položen květinový koš v národních barvách 
k pomníku padlých.  

► Nová výsadba v obci – obec stáhla žádost o 
podporu z Národního programu Životní prostředí 
ve městech a obcích, neboť při očekávané 
rekonstrukci by zcela jistě došlo k poškození nové 
výsadby podél komunikace II/611. Možná jste si 
všimli, že při opravě povrchu vozovky u čerpací 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 



 

3 
 

stanice Matimex byl odstaveným strojem 
poškozen strom v liniové výsadbě, kde došlo 
k narušení koruny stromu. Způsobena škoda byla 
projednána s firmou Silnice Čáslav a bude 
nahrazena. Z prostředků obce byla financována 

výsadba jabloní u hasičského cvičiště, sanace 
zeleně u samoobsluhy. Parčík u dětského hřiště a 
jeho okolí bylo doplněn výsadbou keřů a trvalek.  
    
► PŘIPOMÍNÁME – ve sběrném dvoře je 
nádoba na sběr použitých olejů (pouze z 
domácností – v PET lahvích se vhazují do 
popelnice). Středa 17:00 až 18:00; neděle 10:00 až 
11:00.  

► Sběr textilu: firma zajišťující v naší obci svoz 
textilu se potýká s nedostatkem pracovníků u 
třídících linek a nedokáže zajistit vyvážení 
sběrných boxů v požadovaných lhůtách. Proto vás 
prosíme, nenechávejte u kontejnerů pytle 
s textilem, vyčkejte na příhodnější dobu, kdy bude 
svoz opět plně zajištěn. 

► Chodník kolem Brůdku – bylo zadáno zpra-
cování projektové dokumentace, včetně zaměření. 
Odtok z Brůdku by měl být řešen propustkem na-
místo lávky. 

► Letní kino – aktuálně probíhá příprava Letního 
kina na hasičském hřišti a tento rok, dokonce 
dvakrát, si můžete zpříjemnit večer sledováním 
filmu pod širým nebem. Termíny jsou sobotní, a 

to 27. června a 25. července.  Jednotlivé filmy 
budou upřesněny – sledujte webové stránky 
obce/sekce Pozvánky nebo vývěsku u 
samoobsluhy. Moc se na Vás všechny těšíme 
v letním kině. 
► Prodej palivového dřeva: obec Písková Lhota 
nadále prodává palivové dřevo. Objednat můžete 
3 m³ za 1518 Kč. Objednávky můžete zasílat 
emailem, písemné vhazujte do schránky na 
budově OÚ. Platby za palivové dřevo můžete také 
provést bezhotovostně na účet 
obce10720191/0100 pod specifickým symbolem: 
1032, do poznámky uveďte nejlépe svoje jméno 
nebo číslo popisné. 
► Rekonstrukce sběrného dvora – během 
měsíce května započala výstavba nového plotu a 
brány, která slouží ke vstupu do sběrného dvora. 
Stávající vstup byl úzký a vjezd větší techniky byl 
problematický. Novým plotem se i zvětší prostor 
sběrného dvora.  

► Koronavir – chceme poděkovat občanům 
Pískové Lhoty za důsledné dodržovaní opatření 
(nošení roušek, odstupy 2 metry) proti šíření 
koronaviru. Na obecním úřadě jsou stále dostupné 
roušky a alkoholová dezinfekce ANTI-COVID, 
která je určena pro dezinfekci rukou a lze ji použít 
i jako dezinfekci ploch. V případě zájmu ji můžete 
vyzvednout na obecním úřadě v úředních 
hodinách. 
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Bohužel v současné době není 
možné kompostéry, které jsou již 
v obci připraveny k odběru předá-
vat hromadným způsobem. Pokud 
máte zájem, využijte možnosti in-
dividuálního odběru po dohodě 
s panem Jaroslavem Friedlem na 
telefonu 608 509 669.  
K odběru jsou připraveny kom-
postéry od firmy MEVA – TEC 
s.r.o. v barvě zelené, jedná se o 
stavebnici, takže ji přepravíte i 
osobním automobilem. Ke každé-
mu vydanému kompostéru obdržíte 
brožuru Jak správně kompostovat a 
návod Jak sestavit kompostér. Tyto 
materiály lze také stáhnout z we-

bových stránek obce: https://piskova-lhota.cz/oznameni/kompostery/. 
 
Kompostéry naše obec pořídila v rámci projektu “Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota” 
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008534 
Tento projekt, realizovaný v roce 2020, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní 
prostřední. 
V rámci projektu byla vybudována síť 
kontejnerů na použitý textil a oděvy a 
byly pořízeny domácí kompostéry pro 
občany obce. Realizací tohoto záměru 
došlo k využití biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů ze 
zahrad, kde probíhá jejich následné 
zužitkování. Nový kontejner na 
použitý textil je umístěný vedle 
kontejnerů na plast před hasičárnou.  
Celkové uznatelné náklady projektu 
činily 727.210 Kč a dotace z fondů EU 
činila 618.129 Kč, tj. 85 %, obec se 
podílela částkou 109.081 Kč, tj. 15 %. 

 

 

 

 

 

 

KOMPOSTÉRY  

Úplně vlevo bílý kontejner na použitý textil 

https://piskova-lhota.cz/oznameni/kompostery/
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Zastupitelstvo obce Písková Lhota v březnu roku 2020 rozhodlo shromáždit potřebné množství souhlasů 
vlastníků zemědělské půdy tak, aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy v naší obci. 
Pomocí pozemkových úprav bude možné v obci realizovat nezbytná ekologická, půdoochranná a 
krajinotvorná opatření. Rovněž bude možné lépe budovat infrastrukturu obce. Pozemkové úpravy by se 
na druhou stranu neměly dotknout práv žádného z vlastníků půdy. 
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Pozemky se scelují, dělí a zabezpečuje se k nim přístup. V 
těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají 
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. 
Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 
zúrodnění a ochranu půdního fondu, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení 
odtokových poměrů a zvýšení ekologické stability krajiny. 
 
Pozemkové úpravy jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu a zajišťuje je Státní pozemkový úřad. 
 
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele (pachtýře, dříve nájemce): 

 upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy, 
 možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení, 
 úprava tvaru pozemků, 
 možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví, 
 zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest, 
 zvýšení tržní ceny pozemků, 
 umožnění užívání svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných), 
 ukončení zatímního užívání cizích pozemků, 
 uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel, 
 ochrana pozemků před znehodnocením erozí. 

 
Význam pozemkových úprav pro obce: 

 zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům, 
 možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce pro budoucí rea-

lizaci, 
 možnost realizace prvků plánu společných zařízení ze státních prostředků nebo zdrojů EU, 
 snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace navržených polních cest, 
 všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblastí pro turisti-

ku. 
 

Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí: 
 obnova katastrálního operátu, 
 promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí a odstranění nesouladů, 
 zhuštění bodového pole, 
 vyřešení duplicitních vlastnictví, 
 dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků, 
 oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí. 

 
Výsledkem pozemkových úprav je tedy obnovený katastrální operát s optimalizovaným uspořádáním půdní 
držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům. Schválený plán společných zařízení je pak 
nezbytným podkladem pro územní plánování a veškeré rozvojové programy v daném území. 
Další informace k tématu na stránkách s informacemi o stavu pozemkových úprav v jednotlivých obcích České 
republiky: 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Default.aspx?stamp=1486984516305 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Default.aspx?stamp=1486984516305
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PÍSKOVÁ LHOTA 
  Zimní pobyty mladých hasičů 

Již tradičně se v lednu a v únoru konaly dva zimní 
pobyty kolektivu mladých hasičů. Ten první byl určen 
našim nejmenším, tj. přípravce a mladším žákům a ten 
druhý starším žákům a dorostu. Přesto, že v letošním 
roce bylo počasí na sněhovou nadílku skoupé, nám se 
poštěstilo a těsně před naším příjezdem sněhové vločky 
dorazily i do Podkrkonoší. Naopak v únoru jsme 
s většími dětmi museli oželet běžkařské tratě, ale ty 
sjezdové byly upraveny skvěle, a tak jsme si užili 
lyžovačku, jak má být. Relax ve wellness centru byl 
třešničkou na dortu našeho pobytu na Šumavě. 

Gala odpoledne hasičského sportu 

26.ledna se naši mladí sportovci a trenéři ve 
Svitavách zúčastnili slavnostního vyhlášení 
nejúspěšnějších hasičských sportovců za rok 
2019. Oceněna byla obě naše družstva, která se 
zúčastnila Olympiády hasičské mládeže ve 
švýcarském Martigny.  

 Výroční valná hromada 

První únorový pátek se konala Výroční valná 
hromada SDH Písková Lhota. Poprvé v historii 
se VVH konala v místní Sokolovně. Tímto 
děkujeme TJ Sokol za pronájem sálu. Náš sbor 

zhodnotil svou činnost za uplynulých pět let, zvolen byl nový výbor sboru a svůj post starostky obhájila paní 
Alena Čapková. Velmi dojemným okamžikem byl potlesk ve stoje pro našeho dlouholetého člena pana 
Františka Škrdlu, který si převzal medaili za věrnost se stužkou za 70 let členství. Děkujeme a gratulujeme. 

Školení rozhodčích Praha 

8.února proběhlo v Praze školení rozhodčích klasických disciplín CTIF. Pro praktickou část je vždy potřeba 
zajistit „ochotné figuranty“, tj. družstva, která budou rozhodčím simulovat závod, aby mohlo dojít k výuce 
hodnocení chybovosti v provedení úkonů atd. Ústřední odborná rada hasičského sportu nás požádala, 
abychom se této role ujali, a my jsme velmi rádi vyšli vstříc.  

Zimní soustředění v Poniklé 

Ještě než naši zemi oslabila vlna virové epidemie Covid – 19 stihli naši mladí hasičští sportovci absolvovat 
zimní soustředění v Poniklé v Penzionu Kantyna. Soustředění bylo zaměřeno na rozvoj fyzické kondice a 
koordinaci pohybu. Pobyt byl z části hrazen z dotace MŠMT Můj klub. Přestože program byl náročný, 
všichni si společné chvíle dostatečně užili. 

PO očima dětí 

Požární ochrana očima dětí je celostátní výtvarná a literární soutěž s dlouholetou tradicí. Náš kolektiv 
mladých hasičů se do ní zapojuje každoročně a nebylo tomu jinak ani letos. Velmi pěkné obrázky, které naše 
děti namalovaly, jsme odevzdali na okresní sdružení a nyní napínavě čekáme, zda některý zaujme i porotu 
při hodnocení. Všem dětem, které se do soutěže zapojily velmi děkujeme. 
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Hradecký pohár 

1.března se v Hradci Králové konala pohárová 
soutěž družstev v klasických disciplínách CTIF. 
Za naše SDH se zúčastnila tři družstva, dvě 
družstva žen a jedno mužů. Děvčatům se velmi 
dařilo, čehož je důkazem získané 1. a 2.místo 
v kategorii žen. Naši muži si tentokrát odvezli 
z Hradce bramborovou příčku.  

Příbramská věž dorostu 

Ve stejný termín jako probíhal Hradecký pohár se 
v Příbrami konala Příbramská věž dorostu. Šlo o 
individuální závod dětí ve věku 13 – 18 let. Náš 
sbor vyslal do závodu dva naše svěřence: Jakuba 
Stýbla a Kateřinu Gajdošovou. Zatím co Kačka 
absolvovala v této disciplíně jeden ze svých 
prvních závodů, Kuba vybojoval velmi pěknou stříbrnou medaili ve své kategorii.  

Naše pomoc obci a dalším 

Dne 13.března schválila Vláda České republiky vyhlášení nouzového stavu na území naší vlasti. Virová 
epidemie Covid – 19 zachvátila naši zemi a v podstatě celý svět 
rychle a nečekaně. Ukázala se nutnost použití ochranných 
prostředků úst a nosu – roušek. Jsme velmi pyšní, že i v této 
chvíli náš sbor nestál v pozadí a zejména, že ochotu pomoci 
projevila naše mládež. Hlavní aktérka Lenka Nováková nejprve 
samostatně, dále pak s individuální pomocí dalších členů sboru 
i několika občanů naší obce, začala šít roušky těm, kdo je 
v obci potřebovali a požádali o ně. Jednotlivci z řad mladých 
hasičů roznesli letáky s nabídkou roušek zdarma, žádosti se 
množily, a tak se šilo a šilo, předávalo a předávalo.  Zpočátku 
jen pro obyvatele obce, později i pro další skupiny či instituce, 
které o pomoc požádaly. Za šicí strojem se za čas k Lence 
přidala i Adina Urbanová, která začínala s šitím roušek nejprve 
v ruce, až skončila u šicího stroje. Celkem jsme předali více jak 
550 roušek nejen občanům Pískové Lhoty, ale např. i našemu 
partnerskému dětskému domovu, psychiatrické léčebně ve 
Zlíně, občanům do Pňova – Předhradí, Kluku, Oznice, Teplic, 
Frýdku – Místku, Otrokovic a dalším. 

V době nouzového stavu jsme nezaháleli ani v jiných oblastech. 
Zajistili jsme zdarma materiální pomoc obci ve formě lahviček 
na stáčení desinfekce pro občany od firmy KOFOLA. Velmi 

děkujeme této firmě za vstřícnost a ochotu. Začali jsme spolupracovat s našimi dlouholetými partnery, např. 
s MěO Nová Ves, který nám pomohl zdarma zajistit desinfekci do postřikovačů, určenou pro desinfikování 
veřejných prostor. Velitel SDH a velitel JSDHO pan Jindřich Stýblo díky spolupráci s OÚ Choťánky zajistil 
desinfekční přípravek Anticovid na desinfekci rukou. Při jeho stáčení asistovala i naše vedoucí mládeže 
Denča. Děkujeme. 

Celá řada mladých hasičů a zejména naše vedoucí mládeže Terka, Lucka, Eliška a Denča se zapojilo do 
celostátního projektu SPOLEČNÍK, který spustila Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS pro dobu 
nouzového stavu, nejen pro všechny mladé hasiče, ale i pro dětskou a mládežnickou veřejnost. Nápady, 
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náměty a aktivity, které naši mladí hasiči a vedoucí vymýšleli, točili a připravovali, se těšily velké oblibě, 
měly svůj osobitý náboj a originalitu.  

Tímto z celého srdce děkujeme všem členům SDH, kteří 
se zapojili do jakékoliv pomoci v době nouzového stavu i 
všem našim partnerům za pomoc a spolupráci. 
Děkujeme všem občanům Pískové Lhoty, kteří nám 
pomohli při šití roušek. 

Rovněž velmi děkujeme kolegům z SDH Velešín za 
poskytnutí pořadače na šňůrky k našim rouškám. Byla 
to velká pomoc. 

Děkujeme všem našim členům, záchranářům, 
zdravotníků, prodavačům, řidičům a dalším, kteří 
v době pandemie stáli v první linii. DĚKUJEME.  

Nadace ČEZ 

V průběhu koronavirové pandemie vyhlásila Nadace ČEZ grantový program Pomoc Covid – 19. Byl určen 
pro obce a spolky. Záhy po vyhlášení podala Monika Němečková za náš sbor žádost o příspěvek na 3D 
tiskárnu, postřikovače na veřejné prostranství, šicí stroje a látky. Žádost byla podpořena a náš sbor tak 
rozšířil svou majetkovou základnu o pár užitečných věcí. Postřikovače jsme zapůjčili obci Písková Lhota 
pro JSDHO, 3D tiskárna byla posloužila k výrobě ochranných štítů a šicí stroje jsou od teď potřenou 
výbavou naší klubovny. Posléze byla nabídnuta i pomoc obci s vypracováním této žádosti. Žádost byla 
podána a naše obec tak bez vlastních zdrojů získala ozónový generátor na desinfekci vnitřních prostor a 
velkoplošný stan určený např. na skladování potřebného materiálu při mimořádné události. 

NADACI ČEZ VELMI DĚJUJEME. 
 

Obnovení schůzek a tréninků mladých hasičů a dalších sportovních družstev SDH 

26. dubna byla provedena desinfekce prostor sociálního zařízení na hasičském cvičišti, překážek i herních 
prvků. Rovněž byl připraven desinfekční prostředek na ruce a materiál.  

Symbolicky 1.května jsme v omezeném režimu obnovili schůzky mladých hasičů i tréninky sportovních 
družstev.  Nejprve pouze v uzavřených desetičlenných skupinách, později 
v souladu s vládními nařízeními, již ve větších do 100 osob. 

Velmi rádi jsme se opět setkali se svými svěřenci, jsme šťastní, že jsou 
všichni v pořádku, a že se zase můžeme společně smát a vykonávat naši 
činnost. 

Připravujeme 

DEN DĚTÍ – 20.6.2020 

LETNÍ TÁBOR  

LETNÍ SOUSTŘEDÉNÍ – vodácký kemp 

HASIČSKÝ VÍKEND – 12.-13.9.2020 
Za SDH Písková Lhota Monika Němečková 
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100 let založení SPO v obci  - Slavnostní akt – položení věnce k pomníku padlých 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI – ROK 1986 
 

100 let založení SPO v obci – slavnostní průvod obcí 

Největší událostí pro požárníky, ale i pro celou obec byla oslava 100. výročí založení požárního sboru 
v obci. Slavnost se konala 14. června od 
13. hodin. Celých 14 dní předtím bylo 
chladné a deštivé počasí. Jako když 
mávne kouzelným proutkem, se v pátek 
začalo oteplovat a v sobotu v den 
oslavy bylo 30°C! Slavnostně 
vyzdobená požární zbrojnice a její okolí 
vítali nejen množství místních občanů, 
ale i hosty. Přijeli zástupy požárníků 
z daleké Moravy – z obce Kostelec u 
Kyjova, s kterými naši navázali družbu, 
i z okolí. Na dvoře požární zbrojnice 
stála vystavená 100 let stará stříkačka 
zapůjčená z Kovanic a veškerá technika 
našeho sboru. Před vrata postavili 
požárníci tribunu. Slavnost začala 
průvodem požárníků a občanů za 

doprovodu krojované dechovky 
,,Podhoranky“ z Ježova u Kyjova po 
státní silnici k pomníku padlých. 
Pionýrky M. Homolová, M. Němečková 
a K. Černá přednesly do rozhlasu básně. 
Po zahrání státní hymny zde položili 
požárníci věnec. Od pomníku 
pokračoval průvod a vrátil se po spodní 
silnici zpět ke zbrojnici. Slavnost zahájil 
velitel sboru Jaroslav Boroven. Poté 
předseda SPO Jaroslav Homola pronesl 
slavnostní projev, ve kterém seznámil 
přítomné s historií i současností 
organizace. Následovalo vyhodnocení 
nejlepších členů. Celá oslava byla večer 
zakončena v sokolovně taneční zábavou 
za účasti 250 lidí. Nutno říci, že 
požárníci připravili opravdu pěknou něco 
podobného naše obec už dávno nepamatuje.  
     Tento rok byl také ve znamení významné politické a společenské události. Konaly se volby do národních 
výborů a ostatních zastupitelských sborů. Pro stávající národní výbor to znamenalo, čestně se vyrovnat se 
zbývajícími úkoly volebního období a připravit a zajistit nové volby. Volby probíhaly 23. a 24. května. 
V pátek 23. května se otevřela volební místnost ve 14 hodin a v průběhu odpoledne přišla volit převážná 
většina občanů. Mladí lidé, kteří volili poprvé, dostali v upomínku pamětní list a květinu. V sobotu 
dopoledne přicházeli poslední občané, aby splnili svou občanskou povinnost. Volební místnost se uzavřela 
ve 14 hodin. Staré a nemocné občany, kteří se nemohli dostavit volit, navštívili členové volební komise 
s přenosnou urnou. Po spočítání hlasovacích lístků vyhlásil V. Najbrt výsledky voleb do MNV místním 
rozhlasem. Všichni kandidáti byli zvoleni. Novým předsedou se stal Josef Nezbeda, zdejší rodák, 
hospodářský pracovník našeho JZD. Tajemnicí se stala opět Hana Martinová, dojička JZD. 
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100 let založení SPO v obci  - Naše stříkačka je z roku 1963 

100 let založení SPO v obci  - Slavnostní projev o hostorii našeho sboru 
přednesl předseda SPO J. Homola 

100 let založení SPO v obci  - Vystavená požární technika, 
stříkačka z roku 1887 je majetkem pož. Sboru Kovanice 

Poslední akcí minulého volebního období zůstala výstavba chodníků po pravé straně obce – podél nové 
samoobsluhy. V měsíci únoru MNV zakoupil za 
tímto účelem betonové obrubníky a dlaždice. 
S příchodem jara občané sami před svými domy 
začali chodníky budovat. Brzy se však zjistilo, že 
chybí potřebný materiál a chodníky nejsou 
hotovy ani do konce roku. Mezi další úkoly, které 

se letos uskutečnily, patří oprava místní obecní 
silnice, která byla vybudována před 13 lety. 
Opravu provedla Okresní správa silnic 
Poděbrady. Také výsledek této opravy byl 
předmětem kritiky občanů. Oprava stála 
50 000Kčs a cestáři odvedli velmi nedbalou 
práci. 

V průběhu roku se podařilo zajistit zakoupení 
popelnic. Odvoz popela a ostatních odpadků 
z domácností zajišťují od 1. prosince popeláři 

Technických služeb z Peček. Tím byl vyřešen dlouholetý problém, který trápil celou obec.  

Počasí v lednu vůbec nepřipomínalo zimu. Bylo velmi teplo s častými dešťovými přeháňkami. Pravou zimu 
přinesl měsíc únor. Mrzlo po celý měsíc, začátkem měsíce napadl sníh s teplotami do -10ºC. Chladný byl i 
březen. Příchod jara byl opožděn. Teploty s velkými rozdíly přinesl duben. 7. dubna byla teplota 6ºC a druhý 
den 20°C. Další dva dny teplo až 25ºC. 10. dubna se opět prudce ochladilo, napadl sníh a přišel mráz -4ºC. 
Letní měsíce byly bohaté na bouřky. Nejsilnější bouřka byla 18. srpna, kdy padaly i kroupy. Podzim byl 
velmi suchý a teplý. Poslední měsíc roku probíhal v mezích normálu, až těsně před Vánoci přišlo 

překvapení. Začalo mrznout a napadlo dost sněhu. A tak po 17 letech jsme měli krásné Vánoce.  

Oslavy 1. máje se občané zúčastnili v Poděbradech. Letošní 1. máj provázelo teplé počasí. V lednu se konal 
Sokolský ples, v únoru Požárnický a v březnu maškarní. Po několikaleté přestávce se letos uskutečnil dětský 
karneval, který uspořádaly pro děti členky ČSČK. V měsíci červnu připravili požárníci dětský den. 14. 
června požárníci uskutečnili oslavy 100 let trvání místního požárního sboru. V září se konala pouťová, 
v listopadu posvícenská a na závěr silvestrovská zábava. Tyto zábavy patřily T. J. Sokol.  

Od 1.ledna začaly Dopravní stavby Olomouc s výstavbou dálnice D11. Z Prahy do Hradce Králové. Dálnice 
bude procházet i katastrem naší obce. Po jejím vybudování se velmi ulehčí silnému provozu přes naši obec. 

V tomto roce se narodilo 7 dětí, 6 chlapců a 1 děvče.  
Čerpáno z kroniky p. Jaroslava Homoly 
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Novým majitelem pískovny u Pískové Lhoty se stal Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz, 
který pískovnu zakoupil především pro činnost svých členů – rybářů. Do provozu byla uvedena v sobotu, 
16. května 2020. 

Pískovna byla zarybněna, v posledních týdnech byly 
provedeny úpravy břehů a jejich stabilizace, úpravy 
porostů i odstavných ploch pro motorová vozidla. Na 
pískovně bude instalovaný domek pro správce pískov-
ny (bezpečnostní agenturu), kamerový systém, jsou 
rozmístěny toalety a odpadkové koše. 
Jako noví majitelé si uvědomujeme, že pískovna v 
minulosti v letních měsících sloužila i ke koupání ob-
čanů žijících v této aglomeraci. Proto bylo rozhodnuto 
umožnit návštěvníkům pískovny se přijít vykoupat. 
Dopředu jasně říkáme, že pískovna není koupalištěm a 
Středočeský územní svaz pouze umožní vstup na svůj 

soukromý pozemek, a to za jasně stanovených podmínek a pravidel. Ty jsou specifikovány v Návštěvním a 
provozním řádu. Jeho dodržování budeme důrazně vyžadovat a upozorňujeme, že pokud někdo tak činit 
nebude, bude správcem z pískovny vykázán. 
Po letošním létě bude provoz s koupajícími vyhodnocen a bude rozhodnuto, zda tento stav zachováme, či 
bude změněn. 
 
Základní informace z Návštěvního a provozního 
řádu: 
 Vstup na soukromý pozemek je 40,- Kč na 

osobu (děti do 6 let zdarma), 50,- Kč pak sto-
jí vjezd motorového vozidla. 

 Výběr bude prováděn u vstupu do pískovny, 
kdy každý obdrží barevný náramek na ruku, 
který bude podléhat celodenní kontrole 
správcem pískovny. 

 Vstup dětí do 15 let bez doprovodu dospělé-
ho, je zakázaný. 

 Denní doba pro nerybářskou veřejnost je od 
10.00 do 18.00 hod., pak musí pískovnu 
opustit (rybáři mají vstup po celých 24 ho-
din). 

 Koupání je na vlastní nebezpečí! 
 Na pískovně je kromě jiného zakázáno: sta-

novat, rozdělávat ohně, používat vodní skút-
ry, paddleboardy, windsurfy, lodě, čluny, vy-
jma nafukovacích matrací, platí zákaz volně 
pobíhajících psů a jejich koupání atd. 

 Žádáme všechny návštěvníky pískovny, aby 
se ve vlastním zájmu s přiloženým Návštěv-
ním a provozním řádem seznámili. 
 

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz 

PÍSKOVNA U PÍSKOVÉ LHOTY MÁ NOVÉHO MAJITELE 
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KONTAKTNÍ INFORMACE:                         Úřední hodiny (od 1.7. do 30.9.2020):  St:  9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 
Adresa: Spojovací 42 

290 01 Písková Lhota      
Telefon: +420 725 524 423         
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz SBĚRNÝ DVŮR (letní období):  St: 17:00 – 18:00  
web: www.piskova-lhota.cz      Ne: 10:00 - 11:00  
           
Starostka obce: A. Rosenbergová tel.: 774 700 148                     Místostarostka obce: I. Šafránková tel.: 604 969 547 
           
 

 

 

Číslo 1/2020, vyšlo dne 1.6.2020. 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 30.8.2020. Za 
případné tiskové chyby se omlouváme. 
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