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SLOVO STAROSTKY 
Milí spoluobčané 

Věřím, že jste prožili hezké a klidné letní měsíce. Počasí jako by se vrátilo do normálu, parné dny se 

střídaly s chladnějšími a deštivějšími dny. Jediné, co některým z Vás kazilo dlouhé letní večery, byla 

rekonstrukce veřejného osvětlení. Jak jste si všimli, došlo k výměně devatenácti stožárů veřejného osvět-

lení, sodíkové lampy byly nahrazeny LED svítidly. V Příčné ulici byl zbudován zcela nový rozvaděč, u 

dětského hřiště nový pomocný sloupek se zásuvkami na 220 W a 380 W. U samoobsluhy byl vyměněn 

stožár veřejného osvětlení, který vyvrátila větrná smršť v neděli 28. června. Jistě jste si všimli, že během 

výměny kabelizace na Poděbradské nesvítila i část ulice Spojovací, a to z toho důvodu, že část lamp ve 

Spojovací ulici je dosud přímo jednotlivě napojena na nejbližší lampu na Poděbradské.  

Zakázku na I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení vysoutěžila s nejnižší nabídkovou cenou 679 998 

Kč bez DPH firma AVE Kolín s.r.o. Pro zajímavost nejvyšší cena ve výběrovém řízení byla 999 730 Kč 

bez DPH, výběrového řízení se zúčastnilo šest firem. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova částkou 449 000 Kč.  

V druhé etapě dojde k rekonstrukci v ulici Spojovací (tím bude odstraněno propojení s Poděbradskou), 1. 

Máje a zbývajících bodů v Poděbradské ulici. V Poděbradské ulici, od Sokolovny směrem na Poděbrady, 

jsme očekávali aktivitu společnosti ČEZ v přípravě projektu vložení vedení nízkého napětí do země. K 

této akci však stále nebyly započaty práce na projektové dokumentaci. Třetí etapou bude Polabská ulice a 

ulice V Hájích, kde budou doplněny další body veřejného osvětlení.  

K rekonstrukci Bábinky – 23.3.2020 byl vydán územní souhlas s revitalizací bezodtokové nádrže, kde 

záměr obsahuje odtěžení sedimentu, zvětšení stávajícího sklonu nádrže, zvětšení hladiny nádrže a opravy 

kamenných svahů. Záměr by mohl být po uskutečnění výběrového řízení realizován výhradně z prostředků 

obce, ale zastupitelstvo si přeje využít vhodný dotační titul. Bohužel na dotace z ministerstva životního 

prostředí nedosáhneme, neboť bahna je málo a vodní hladina má příliš malou plochu. Z toho důvodu by 

byla dotace pouze několik tisíc korun. Snad budeme mít úspěch.  

Všechny Vaše otázky k chodu obce ráda zodpovím, kdykoliv si na mne najdete čas. 

Hezké podzimní dny 

Alena Rosenbergová, starostka obce Písková Lhota 

 

 



 

2 
 

                                                                                  
                                                                        
 

Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled 

budoucích událostí: 

► Na zasedání zastupitelstva č. 2/2020, které 

proběhlo dne 1. června 2020 se zastupitelé věnovali 

následujícímu: 
▪ ZO schválilo obecně závazné vyhlášky:  

č. 1/2020 o místním poplatku ze psů – sazba 

poplatku za kalendářní rok činí za jednoho a 

každého dalšího psa téhož držitele 70 Kč. Osoby 
starší 70 let zaplatí za jednoho a každého dalšího 

psa 50 Kč.  

č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu 

– sazba poplatku činí 750 Kč / osoba 
č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Písková 

Lhota 
▪ ZO schválilo přijetí dotace na sjednocení povrchu 

sportoviště z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu 
sportu a volného času, ve výši 298 508 Kč a 

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 

z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje, Fondu sportu a volného času.  
 

► Rekonstrukce veřejného osvětlení  

Při bouřce 28. června 2020 byla poškozena lampa 

veřejného osvětlení u obecní prodejny vyvrácenou 

lípou.  

V rámci I. Etapy rekonstrukce byla tato lampa 
vyměněna za novou a zbudován pomocný energo 

sloupek v místě, kde se scházíme k silvestrovskému 

ohňostroji.  

 

 

 

 

 

► Na zasedání zastupitelstva č. 3/2020, které 

proběhlo dne 29. června 2020 se zastupitelé věnovali 

následujícímu: 

▪ Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 

obce za rok 2019. Výsledek hospodaření obce za 

rok 2019 je kladný 1 702 717, 23 Kč. Konečný stav 
finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 

prosinci 2019 je 10 472 430,72 Kč. Úvěr ke 

splacení k 31. prosinci 2019 je ve výši 356 844 Kč. 
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Cipísková za rok 2019 je 2 855,75 

Kč. 
Odbor kontroly KÚ Středočeského kraje 

zkontroloval hospodaření obce za rok 2019 a 

neshledal chyby ani žádné nedostatky. 
▪ Pronájem obecní prodejny – ZO schválilo 

současnému nájemci pronájem obecní prodejny dle 

podané nabídky s výší nájemného 4 000 Kč 

měsičně. 
 

► Péče o veřejné prostranství – během celého léta se 

o naši zeleň a veřejné prostranství staralo sympatické 
duo, brigádníci Vojtěch Urban a Martin Zradička. 

Kromě 

průběžného 

pletí kolem 
dřevin na 

dětském 

hřišti 
v blízkosti 

obecní 

prodejny, 

odplevelení 
chodníku se 

brigádnici 

starali i o 
místa, která 

denně nenavštěvujeme, a to hřbitov a okolí pomníku.  

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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► Výsadba okrasných travin – u autobusových 

zastávek vedle dětského hřiště jsme nechali vysadit 

okrasné trávy a trvalky, které nevyžadují příliš péče a 
jsou dekorativní po celý rok. 

 

 

 

 

 

 

 

► Oprava hlavní silnice vedoucí Pískovou Lhotou – 

během začátku září začala kvalitnější oprava silnice, po 

které se nám bude lépe jezdit. Cesta směrem od 

sokolovny po obecní úřad byla v obou jízdních pruzích 
vyfrézována a potažená novým asfaltem.  

 

 

 

 

Firmy Future reality, s.r.o. a Perfecta, spol. s.r.o. připravují realizaci Obchodního centra Písková Lhota u Poděbrad, 

které se bude stavět na východním okraji katastrálního území Písková Lhota (vedle čerpací stanice Shell), mezi hlavní 
komunikací z Pískové Lhoty do Poděbrad a přivaděčem z dálnice D11 (v místě budoucího kruhového objezdu).  

Objekt bude sloužit jako obchodní centrum, bude členěn na tři prodejny (prodejna hobby, prodejna nápojů a retail 

prodejna).  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM
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Během slunečného pondělí 8. června se na zahradě MŠ Cipísková odehrála sváteční událost. Proběhlo 

rozloučení s předškoláky, kterých bylo celkem osm, z toho pouze jedna dívka. Pro děti by připraven zábavný 

program, během kterého se roztancovaly všechny děti. 

 

 

 

Po dlouhé pauze, kterou nám od března do června 

připravila vláda kvůli Covid-19, jsme se rozhodli 

trávit více času v přírodě a také ukázat  našim 

nejmenším, jak jsme v dětství trávili čas my, kdy se 

ještě nesedělo pouze u telefonů a počítačů, a vyrazili 

jsme k vodě nejen v Pískové Lhotě, ale i po blízkém 

okolí. Nejprve museli tatínkové „oprášit“ své 

rybářské výbavy, sehnat po sousedech, co chybělo, 

vyrobit, co se sehnat nedalo…. Velcí z toho měli 

možná větší radost, jak ti prckové. Když se zdálo, že 

nic nechybí, posbíraly děti po zahradách žížaly, 

maminkám sebraly starší pečivo, které u vody sloužilo i 

jako menší svačinka pro ně samotné a vyrazilo se na 

první dobrodružství. Udržet jejich pozornost delší dobu, 

kdy člověk jen tak rozjímá u vody a čeká, až rybička 

zabere, stálo mnoho maminek a tatínků velké úsilí. Už 

by se zdálo, že to někdo zabalí, ale ve chvíli, kdy to začne 

cukat, byste měli vidět ty jejich 

rozzářené tvářičky a šikovné 

ručičky.   

pozn.: všechny ryby vráceny 

vodě 

 

               Petra Kučerová  

KULTURA A DĚNÍ V OBCI 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 

V NAŠICH VODÁCH TO ŽIJE 
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 Ve čtvrtek 25. června se na zahradě 

místní mateřské školky konalo Vítání 

nových občánků. Pozvání přijali 

rodiče a příbuzní těchto dětí a 

přivítání byli: Tobias Adamec, 

Pavlína Hinďošová, Marek Mojžiš, 

Laura Kopřivová, Rozálie Lokesová, 

Šimon Čapek a Filip Brázda. 

Slavnostního slova se ujala starostka 

obce Alena Rosenbergová, která děti 

přivítala mezi naše občany. Dětem 

bylo popřáno především hodně 

zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům 

spousta radostí s přáním všeho dobra. 

Pro nové občánky byly připraveny 

pamětní listy, dárkové tašky, a pro 

maminku květina. Tento malý 

slavnostní akt byl zakončen 

vystoupením dětí ze školky, které 

zpříjemnily atmosféru písničkami. Na 

závěr nechyběl přípitek a památeční 

fotografování u kolébky. Dárečky pro 

nové občánky zajistila obec   společně 

s SDH Písková Lhota. O celou 

organizaci včetně zajištění výzdoby 

prostoru zahrady školky se postarala 

Alena Čapková. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ               25.6.2020 
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V neděli 28. června se naší obcí 

přehnala silná bouřka doprovázená 

silným větrem a prudkým deštěm. 

Předpověď meteorologů se tentokrát 

bohužel naplnila. Přitom dopoledne 

jsme měli krásné slunné počasí a nic 

nenapovídalo tomu, co se bude dít 

odpoledne. Živly se nejvíce vyřádily 

v parku naproti obecní prodejně, kde 

zcela vyvrátily i s kořeny krásně 

vzrostlou lípu, která při svém pádu 

částečně vyvrátila lampu veřejného 

osvětlení.  

Nedaleko vedle místa padlé lípy, u 

rodinného domu, se utrhla větev ze stromu, která svým pádem strhla a přerušila dráty elektrického vedení.  

Běsnění živlů napáchaly škody i na cyklostezce vedoucí směrem na Kostelní Lhotu, kde tři borovice nezvládly 

silný poryv větru. 

V areálu firmy MATIMEX, spol. s.r.o. větrná smršť vyvrátila tři borovice, které ležely přes příjezdovou cestu 

ulice Lesní. Další dvě borovice byly spadlé jak přes cestu, tak i přes betonový plot až na střechu budovy 

v areálu.  

Děkujeme místnímu sboru dobrovolných hasičů, který se ve všech případech postaral o odstranění 

spadlých stromů. 

 

 

Letos počasí moc nepřálo prvnímu promítání pod 

širým nebem a těsně před začátkem filmu se přehnala 

přeháňka. I na tuto variantu organizátoři pomysleli a 

proto se diváci měli možnost schovat pod stan, který 

zároveň i sloužil v tu chvíli jako občerstvovací zóna. 

Po odeznění přeháňky už nic nebránilo promítání 

filmové novinky Příliš osobní známost. 

Během druhého kina se promítala další novinka 

tohoto roku, a to Ženská na vrcholu.  

 

ŘÁDĚNÍ ŽIVLŮ U NÁS 

LETNÍ KINO             
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Odložený Dětský den, který se měl uskutečnit ke 

konci června, proběhl 13. září na hasičském 

hřišti. Pro děti byl připraven hlavní program 

v podobě závodní dráhy v lese. Na nejmenší děti 

se také myslelo a mohly vyrábět v tvořivé dílně 

nebo si nechat namalovat obrázek na obličej. 

Největší úspěch tradičně sklidila bublinková 

šou, ve které se vyřádili úplně všichni. Po 

velkém výdeji energie si účastníci mohli 

pochutnat na opečeném špekáčku.  

Nejen během neděle 13. září, ale i předchozího 

dne se uskutečnil Memoriál Františka Doležala 

IN MEMORIAM v požárním útoku, Polabské 

stovkování a Polabské šedesátkování. 

Děkujeme SDH za zvládnutou organizaci na 

výbornou a těšíme se za přesrok.  

 

DEN DĚTÍ SOPTÍK RACE 
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Počátky budování venkovských škol na 

Poděbradsku sahají do druhé poloviny 18. 

století. Plynuly z nařízení dvorské rady, která 

usilovala o pilnější výuku českého jazyka a 

snahy císaře Josefa II. o důraz na německý 

jazyk. Nejprve vznikla škola v Kostelní Lhotě, 

k níž byly přiškoleny i sousední obce, včetně 

Pískové Lhoty. Z důvodu stálého narůstání 

počtu našich dětí bylo rozhodnuto v roce 1873 

zřídit v obci samostatnou obecní jednotřídku, 

a to v prostorách domu č. 33, jenž byl pronajat 

od hostinského Františka Kleina. V příštím 

roce obec přislíbila postavení nové školní 

budovy uprostřed obce vedle zdejší kapličky. 

A tak se i stalo. Škola byla dostavěna v říjnu 

1877 částkou 6 200 zlatých. V roce 1880 – 

1881 byla zřízena oplocená zahrádka v ceně 400 zlatých a v témže roce byla škola také teprve vystavěna. 

Chod a činnost školy řídila c. k. okresní školní 

rada. Volbou obecního výboru v roce 1884 byli 

zvoleni členové místní školní rady, kteří přímo 

dohlíželi na chod školy. V těchto letech 

navštěvovalo školu 94 žáků, proto bylo nutné ji 

rozšířit o druhou třídu. Jednání v této věci začala 

v roce 1886, stejně tak o spojení obecní školy se 

školou evangelickou, která zde byla rovněž. 

Bohužel ta toto spojení odmítla. Vzhledem 

k velkému množství žáků byla část školy 

rozšířena a výuka prováděna v místnosti v domě 

č. 9 za roční nájem 30 zlatých.  

Přístavba druhé třídy školy byla provedena 

v roce 1897 a vyučování zde začalo 1.10. 

téhož roku. Celá přístavba stála 1665 

zlatých. 

V pozdějších letech byla škola pravidelně 

opravována, v roce 1906 byly instalovány 

hromosvody. O rok později na školní 

zahradě instalovali tělocvičné nářadí – 

bradla a sloupy na šplhání. V roce 1913 

místní truhlář zhotovil 18 nových školních 

trojsedadlových lavic. Obec oplotila 

školní dvorek a zahradu plotem a zdí a 

postavili nový dřevník. 

Školní kronika občas uvádí i záležitosti 

obce. V roce 1901 se konalo sčítání 

obyvatelstva a domů. Počet domů byl 125, obyvatel 660. V roce 1911 počet obyvatel 619, mužů 208, žen 219, 

dětí do 14 let 192. Počet domů se zvýšil na 139. 
Sepsal p. Jaroslav Homola 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI – ŠKOLA V PÍSKOVÉ LHOTĚ 

Oplocená škola s dřevníkem 

 

Pohled na tehdejší školu s kapličkou z hlavní silnice 
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Do nového ročníku sezony 2020/21 stolního tenisu nastoupí oddíl Tělocvičné jednoty se dvěma družstvy. 

Tým „A“ bude hrát po postupu přebor 1.třídy a tým „B“ posílený o hostující mladé hráče z Přední Lhoty si 

zahraje přebor 4.třídy. 

 

 

Oddíl stolního tenisu Tělocvičné jednoty Sokol Písková Lota uspořádal v neděli 30. srpna ve své sokolovně 

11. ročník Veteraniády hráčů nad 60 let ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 pozvaných hráčů 

z okresů Nymburk, Kolín, Hradec Králové a Liberec. 

Účastníci byli rozděleni do čtyř základních skupin, ze 

kterých první dva postupovali do finálových bojů a 

zbytek si zahrál soutěž útěchy. Vítězem se stal po své 

první účasti ve Veteraniádě Ivan Douša z TJ Klučov, 

který v hezkém a napínavém finále porazil obhájce 

trofeje Aloise Saláka ze Sokola Starý Kolín. Třetí 

skončil Milan Kubica z Medicusu Hradec Králové, 

čtvrtá po výborných výkonech jediná žena v turnaji 

Blanka Hanušová ze Sokola Velký Osek. Soutěž 

útěchy vyhrál František Vejtruba ze Sokolu Velim před 

Františkem Martínkem z Medicusu Hradec Králové. 

Poděkování za uspořádání a přípravu Veteraniády patří hlavnímu pořadateli a organizátorovi Janu 

Chladovi. 

 

 

 

 

 

 

T. J. SOKOL 

VETERANIÁDA VE STOLNÍM TENISU 11. ROČNÍK 

Po vynucené pauze se v T. J. Sokol zahájila sportovní činnost, nabízíme možnost si zahrát ve venkovních 

prostorách areálu nohejbal nebo pétanque. 

Nohejbalové tréninky probíhají v úterý od 17:00 hod. Informace na čísle 732 405 201 – sokolník Jiří 

Čapek. 

Dále zveme každý pátek do sokolovny na el. šipky. 

Tréninky stolního tenisu a florbalu ve vnitřních prostorách jsou v plánu po prázdninách. 
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Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota uspořádala 26. prosince 2019 jubilejní 60. ročník vánočního turnaje 

ve stolním tenisu za účasti celkem 19ti hráčů současných i bývalých T. J. Sokol, dále pak pozvaných stolních 

tenistů z Pardubic, Hradce Králové, Českého Brodu a Přední Loty. 

Vzácnou návštěvou byli jedni ze zaklada-

telů turnaje i oddílu tenisu v Pískové Lhotě 

Jiří Müller a Josef Nechvíl. 

 

Výsledky – umístění nejlepších: 

1. Petr Mráz – Sokol Písková Lhota 

2. Miroslav Křepela – Sokol Písková 

Lhota 

3. Petr Bláha – Sokol Písková Lhota 

4. František Martínek – Hradec Krá-

lové 

5. Martin Chlad – Sokol Český Brod 

6. František Černý - Pardubice 
 

  

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE T. J. SOKOL:  

3.10. od 9:00 hod. - Okresní turnaj mládeže ve stolním tenisu 

 

10.10. od 15:00 hod.- Sokolský dvojboj (pétanque, šipky) open (pro všechny věkové kategorie) 

- startovné - 40 Kč 

- ceny pro tři nejlepší ve dvojboji a nejlepšího v každé disciplíně 

- přihlášky - sokolpiskovalhota@seznam.cz, t. 721345514 
(akce se nebudou budou konat za nepříznivé epidemiologické situace v případě zákazu shromažďování) 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 60. ROČNÍK 
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Na konci minulého roku 30. prosince se v sokolovně konal 2. ročník předsilvestrovského turnaje v šipkách. 

Celkem se přihlásilo 17 šipkařů. Po několikahodinovém maratónu zápasů, kdy turnaj skončil v pozdních 

hodinách zvítězil a titul z loňska obhájil Jan Chlad, který zúročil 

nejvetší formu a výdrž v šipkařských zápasech. 

Pořadí nejlepších: 

1. Jan Chlad 

2. Přemysl Knopp 

3. Petr Cepek 

4. Tonda Špinar 

5. - 6. Tonda Černý 

5. - 6. Tonda Černý jun. 

 

 

Družstvo Tělocvičné jednoty Sokol Písková Lhota obsadilo 1. místo v tabulce Okresního přeboru druhé třídy 

2019/20 a zajistilo si postup do třídy 1. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření sportovišť se nestihly 

odehrát dvě kola v soutěži, svaz stolního tenisu soutěž ukončil a vyhlásil konečné pořadí po posledním 

odehraném kole. Nejvíce se hráčům T.J. Sokol vydařila druhá polovina soutěže, kde nenašli přemožitele. 
 

 

 

 

Regionální přebor 2. třídy 

Vítězem regionálního přeboru 2. třídy se 

stalo družstvo Sokol Písková Lhota (M. 

Křepela, Mráz, Mašinda, Bláha, Nechvíl, 

A. Šimek a R. Hakl) a má právo účasti v 

okresním přeboru 1. třídy. V letošní 

sezóně v sestavě scházela dlouholetá 

opora Zdeněk Píša z důvodu operace zad. 

2. místo obsadilo družstvo TTC Žehuň B. 

Do regionálního přeboru 3. třídy 

sestupuje družstvo TJ Sokol Loučeň A. 

 

 

 

Nejlepší hráči RP 2. třídy:                                      Nejlepší čtyřhry RP 2. třídy: 

➢ Plánovaný 17. ročník Memoriálu Zdeňka Fajmana, stejně tak 16. ročník Letní soutěže, jsme byli 

z důvodu omezení a uzavření sportovišť nuceni  přeložit na pozdější termín 

PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ ŠIPKY 

T. J. SOKOL PÍSKOVÁ LHOTA VÍTĚZEM OP2 VE STOLNÍM TENISU 
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28.května proběhlo na našem hasičském 

cvičišti natáčení české televize s našimi 

mladými hasiči a zejména s naší vedoucí a 

trenérkou mládeže Ing. Terezou 

Novákovou. Tématem byla podpora 

pozměňovacího návrhu zákoníku práce na 

5 dnů placeného volna navíc pro 

dobrovolné vedoucí a trenéry dětí a 

mládeže. Těší nás, že následující den byl 

návrh v poslanecké komoře a později i v 

senátu schválen. Děkujeme všem mladým 

hasičům za aktivní zapojení do natáčení i 

za skvělou propagaci našeho sboru a obce. 

 

 

V pátek 5.června se na našem hasičském cvičišti konala 

okrsková soutěž družstev mužů v požárním útoku. Naše 

družstvo, složené převážně z členů JSDHO se umístilo na 

krásném druhém místě. Gratulujeme a děkujeme zejména 

dorostenecké kategorii za pomoc s přípravou akce.   

 

 

Díky dotaci z Nadace ČEZ jsme si mohli pořídit 3D 

tiskárnu. Základní je pro nás tisk ochranných štítů, které 

věnujeme těm, kdo je potřebují. Mimo to jsme si již vyzkoušeli např. i táborové 

medaile. Velmi děkujeme našemu členovi Šimonovi Crkalovi za skvělou práci, 

kterou s 3D tiskárnou odvádí. 

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

NATÁČENÍ ČESKÉ TELEVIZE V PÍSKOVÉ LHOTĚ 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ MUŽŮ 

3D TISKÁRNA 
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6.června proběhlo jednodenní soustředění družstev žen v klasických disciplínách CTIF. Bylo nám ctí u nás 

přivítat kolegyně z SDH Kolešovice z okresu Rakovník, které nás požádaly o spolupráci. Rádi pomůžeme. 

Děkujeme Johnny’s bar Poděbrady za sponzorský dar ve formě pitného režimu. Díky  

 

27.června proběhla v Pňově 

soutěž v požárním útoku ve všech 

věkových kategoriích. Byla to 

první akce svého druhu na okrese 

Nymburk po ukončení nouzového 

stavu v naší zemi. Zúčastnili jsme 

se ve všech 

kategoriích a 

dokonce nám 

to i medailově 

zacinkalo.      

 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ CTIF 

COMEBACK – SRAZ PŘÁTEL POŽÁRNÍHO SPORTU 
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Letošní letní školu instruktorů absolvoval i člen 

našeho SDH Tadeáš Meišner. Tento 14-ti denní 

vzdělávací kurz je zakončen náročnou 

zkouškou. Tadeáš vše zvládl na jedničku a 

přivezl si domů do Pískové Lhoty kvalifikaci 

vedoucího mládeže III. stupně. Blahopřejeme a 

ať tě práce s dětmi baví a vydrží ti co nejdéle. 

 

 

MISTROVSTVÍ ČR OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 

TÁBOR 2020 

LETNÍ TÁBOR 

INSTRUKTORŮ 

30.srpna se v Ostravě konalo otevřené 

Mistrovství České republiky ve výstupu na 

věž. Náš sbor zde reprezentovali dva 

závodníci, Jakub Stýblo a Kateřina 

Gajdošová. Kačka si v závodě zaběhla 

osobní rekord a Kuba vybojoval skvělou 

stříbrnou medaili ve své kategorii. Oběma 

blahopřejeme.  

 

5.září proběhlo v Nymburce okresní kolo hry Plamen 

v kategoriích mladých hasičů: přípravka, mladší a starší. 

Přesto, že se tentokrát nesoutěžilo o postup na krajské 

kolo, měl závod skvělou a napínavou atmosféru. Ve všech 

kategoriích jsme obsadili medailové pozice. Všem 

mladým hasičům, rodičům a zejména vedoucím děkujeme. 

 

Letošní letní tábor proběhl tradičně v Malých 

Svatoňovicích. Díky koronaviru jsme tábor strávili 

převážně v přírodě, mimo civilizaci. Naši JUMANJI se tak 

po čtrnácti dnech vrátili domů opálení a spokojení. 

Děkujeme všem táborovým vedoucím za vaši obětavost a 

ochotu a děkujeme i všem dětem: „Byli jste skvělí a 

nesmírně hodní.“       
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➢ 23.srpna vstoupila do manželství s Jakubem 

Pěkným naše členka Magdalena Nezbedová. 

Oběma novomanželům blahopřejeme a přejeme 

spokojený život. 

➢ Český den proti rakovině - tradiční charitativní 

akce, do které se zapojí i náš sbor proběhne ve středu 

30.září. Mladé hasiče se žlutými kvítky potkáte od 

ranních hodin u prodejny potravin i v ulicích obce. 

Děkujeme všem občanům, kteří nám pomohou 

podpořit dobrou věc.  

➢ Výzkum hodnot mladých lidí – naši členové Tadeáš 

Meišner a Tomáš Procházka se koncem května 

aktivně zapojili do Mezinárodního projektu České 

rady dětí a mládeže. Děkujeme vřele. 

➢ V termínu 14. - 17.srpna jsme ve spolupráci s SDH 

Bludov uskutečnili tzv. "vzdělávací dny". Čtyři dny 

nabité vědomosti i pohybem pro naše mladé členy, 

návštěva resortu Dolní Morava, to vše bylo k mání. 

Poděkování patří MŠMT ČR za dotační podporu i 

všem zúčastněným. 

➢ Naše obec koncem června přivítala nové 

občánky. Za náš sbor jsme také novým 

Pískováčkům přispěli malým dárečkem. Ať se vám 

v životě daří, jste štastní a spokojení. 

 Za SDH Písková Lhota Monika Němečková 

 

 

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 
web: www.piskova-lhota.cz SBĚRNÝ DVŮR:   St  17:00 – 18:00  

      Ne 10:00 - 11:00  

           

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

           

 

 

 

 

 

Číslo 2/2020, vyšlo dne 25.9.2020. 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 30.11.2020. Za případné 

tiskové chyby se omlouváme. 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

mailto:piskova.lhota@seznam.cz
http://www.piskova-lhota.cz/
mailto:zpravodajecpl@seznam.cz
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