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Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled 

budoucích událostí: 

► Sjednocení povrchu sportoviště (na hasičském 

cvičišti) – obec Písková Lhota, jako zadavatel výše 

uvedené veřejné zakázky, s doporučením hodnotící 

komise, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a to 

nabídky uchazeče SPORTECH CZ s.r.o., Újezd 450/40, 

118 00 Praha - Malá Strana, IČ: 29266793, která byla 

vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 

(410 840 Kč bez DPH). Realizace bude financována 

s dotací ve výši 298 508 Kč z rozpočtu Středočeského 

kraje z fondu obnovy venkova a zbytek zaplatí obec. 

► Baby box – zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí 

daru této organizaci pomáhající odloženým dětem ve 

výši 2 000 Kč. 
 

► Rekonstrukce veřejného osvětlení – v ulici 

Poděbradská je právě realizována výměna šesti stožárů 

veřejného osvětlení a tím je tato rekonstrukce 
v Poděbradské ulici dokončena. Dále bude rekonstrukce 

pokračovat výměnou bodů v ulici Spojovací a 1. máje. 

 

► Cena vodného a stočného v roce 2021. Na 
společném zasedání představenstva a dozorčí rady, 

společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které  

 

 

se konalo 26.11.2020 bylo rozhodnuto, že je cena pitné  

vody a vody odkanalizované od 1.1.2021 pro 

koncového spotřebitele bude následující: 

- cena vody pitné za 1 m³ 39,39 Kč, včetně 10% 
sazby DPH 

- cena vody odkanalizované za 1 m³ 49,06 Kč, 

včetně 10% sazby DPH. 
Další ceny pro koncového odběratele a provozovatele 

jsou uveřejněny na stránkách společnosti: 

www.vaknymburk.cz, v sekci ceny.     Představenstvo a.s.  

► Kulturní dění na facebooku – těm z vás, kteří jste 

aktivní na sociálních sítích doporučujeme se stát členem 

facebookové skupiny Volný čas Písková Lhota, kde se 
dozvíte 

informace, co 

se kde děje, 

v obci i mimo 
ní z hlediska trávení volného času. Kdokoliv ve skupině 

může zveřejňovat příspěvky, sdílet, lákat a organizovat. 
 

► Workoutové hřiště (Venkovní posilovna) – 

workoutová sestava včetně dopadových ploch o 

rozměrech cca 90 m² v parku u autobusové zastávky 

před hasičskou zbrojnicí. Rozpočet je 214 000 Kč. Obec 
podpoří tento nápad mladých hasičů. Stejně jako dětské 

hřiště bude neoplocené a veřejně přístupné. 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Rosenbergová, starostka obce Písková Lhota 

 

 

Nově vysázený strom v blízkosti bývalého obecního 

úřadu ozdobený  místními dětmi 

Milí spoluobčané, 

jsem si jistá, že se nám všem o jeden den delší přestupný rok 

2020 zapíše do paměti. Setkali jsme se s nečekanou a v mi-

nulosti neuvěřitelnou situací, která ovlivnila život kolem nás. 

Některým z nás život zpomalila a jiným naopak přibyla práce 

i odpovědnost. Děti budou vzpomínat na domácí výuku, tak 

jako pamětníci vzpomínají na uhelné prázdniny. 

Každému z Vás bych chtěla poděkovat za solidaritu a pomoc, 

kterou jste si vzájemně projevovali, klid a rozvahu, s jakou 

jste zvládali letošní ztíženou situaci. 

Takže!!! 

Jak jsme to nacvičovali téměř po celý rok, v klidu a v ro-

dinném kruhu oslavte svátky vánoční a přivítejte Nový 

rok. K tomu Vám přeji hodně zdraví, štěstí a radosti po 

celý rok 2021. 

 

http://www.vaknymburk.cz/
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Platby za odvoz komunálního odpadu a místní 

poplatek ze psů na rok 2021 

Bezhotovostní platby zasílejte prosím od 1.1.2021 

Na účet: 10720191/0100  

Variabilní symbol: číslo popisné 

Specifický symbol: 1340 

Sazba poplatku za odvoz KO:  

➢ 750 Kč/osoba/rok - osoba s trvalým pobytem 

v Pískové Lhotě 

➢ 750Kč/neobydlená nebo rekreační nemovitost 

➢ Osvobozeny jsou miminka narozena v roce 

2021 a osoby, které dosáhnou v roce 2021 70 

let a starší 

Sazba poplatku za psa:  

➢ 70 Kč/pes 

➢ 50Kč/pes - jehož držitelem je poživatel starob-

ního nebo invalidního důchodu 

 

Výdej známky od 22.2.2021 v úředních hodinách na 

Obecním úřadě. V případě bezhotovostní platby 

v měsíci následujícím po datu úhrady. 

 

Od 22.2.2021 hotovostní platby za odpad a psy 

vždy v úřední dny na OÚ Písková Lhota: 

Pondělí 9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

Středa 9:00 – 11:30; 13:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby za palivové dřevo  

Cena: 1518 Kč (lze také platit bezhotovostně na účet 

obce) 

Specifický symbol: 1032 

Do poznámky: uveďte nejlépe svoje jméno nebo číslo 

popisné. 
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Byla vyhlášena veřejná zakázka na kruhový objezd U Kopečků. Stavět se má 

na jaře 2021 
Středočeský kraj vypsal zakázku na úpravu křižovatky silnic II/611 a II/329 mezi obcemi Písková Lhota a 

Poděbrady. Nová okružní 

křižovatka má především 

zvýšit bezpečnost dopravy. 

Okružní křižovatka je navr-

žena ve tvaru oválu tak, aby 

byly minimalizovány zá-

sahy do okolních pozemků. 

To zároveň umožňuje ply-

nulejší průjezd vozidel v 

nejzatíženějším směru od 

dálnice na Poděbrady. Sou-

částí celkového řešení je i 

vybudování pěší stezky, ve-

doucí od stávající autobu-

sové zastávky na silnici 

II/611 k přechodům přes 

kruhák k Průběžné ulici. 

Oba přechody pro chodce 

budou součástí okružní křižovatky. Do budoucna se počítá s dobudováním chodníku podél kruhového objezdu 

k lesu. 

 

Pokud půjde vše hladce, bude stavba zahájena příští rok v březnu. Rozdělena bude do šesti etap a trvat má 4 

měsíce. Kromě 2. etapy budou dopravu kyvadlově řídit semafory. Během první etapy bude zakázáno odbočo-

vat od Pískové Lhoty do 

Přední Lhoty a z Přední 

Lhoty do Poděbrad. Od 2. do 

4. etapy bude znemožněno 

odbočovat k dálnici, v 5. a 6. 

etapě budou směrem k dál-

nici moci směřovat pouze ři-

diči od Pískové Lhoty. Ko-

munikace do Přední Lhoty 

bude neprůjezdná od 2. do 5. 

etapy, pro většinu řidičů se 

otevře během etapy číslo 6.  

Z důvodu stavby bude o ně-

kolik metrů posunut památ-

kově chráněný milník. De-

montováno bude 9 stožárů 

veřejného osvětlení, které 

nahradí 24 nových. Pokáceno bude až 30 stromů, které nahradí nové podél silnice. 

Předpokládaná hodnota zakázky činní 28 719 668 Kč s DPH, což je zároveň maximální akceptovatelná částka. 

Nabídky je možné podávat do 28. prosince.                                    Zdroj: https://www.facebook.com/hlaspodebrad/ 

KRUHOVÝ OBJEZD 

Podoba nové okružní křižovatky 

Podoba nové okružní křižovatky 

https://www.facebook.com/hlaspodebrad/
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Středočeský kraj dokončil projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“ 

Studie byla spolufinancována z Operačního 

programu Životní prostředí a byla zaměřena na 

posouzení stávající protipovodňové ochrany 

v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst 

a navržení opatření, která mají zároveň zadržet vodu 

v krajině formou přírodě blízkých opatření. 

Jedno z opatření, zpracované do fáze dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, spočívá v 

návrhu přírodě blízké revitalizace úseku vodního 

toku Výrovka a jeho nivy, a to v ř. km 4,390 - 

10,700. Revitalizace zlepšuje hydromorfologický 

charakter vodního toku a zároveň posiluje 

protipovodňovou ochranou přilehlých obcí. Stavba 

zasahuje do katastrů obcí Zvěřínek, Hořátev, Písková Lhota, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota a Pečky. 

Investorem revitalizace Výrovky by měl být státní 

podnik Povodí Labe, kterému byla zpracovaná 

dokumentace předána za účelem dalšího postupu. 

V minulosti byla provedena nevhodná úprava koryta 

vodního toku Výrovky. Jedná se o napřímené 

složené lichoběžníkové koryto s protipovodňovými 

hrázemi. V důsledku napřímení koryta a provedení 

plošných meliorací dochází ke zrychlenému odtoku 

vody z povodí a snížení retenční schopnosti krajiny. 

Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd 

a nevhodná technická úprava koryta má za následek 

nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních 

ekosystémů.  

Navržené opatření revitalizace vodního toku 

Výrovky by mělo nevhodný morfologický stav 

koryta napravit. Předmětem záměru je komplexní 

revitalizace vodního toku a nivy Výrovky v ř.km 

4,390 - 10,700. Při realizaci stavby bude současné koryto rozšířeno a bude vytvořena mělčí meandrující kyneta 

v souladu s geomorfologickými charakteristikami potoční nivy. 

V původním zahloubeném korytě jsou na několika místech navrženy boční tůně. Výsledkem bude stav blížící 

se částečně přirozenému vodnímu toku. Dojde ke zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku a nivy, 

povodňová ochrana se navýší až na Q50, zvýší se rovněž retenční schopnost koryta, vodní tok již nebude 

odvodňovat přilehlou krajina a zpřístupní se pro občany.  Zvýší se biotopová pestrost celého území a vzniknou 

nová stanoviště pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Navržená přírodě blízká opatření povedou k 

optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vodního toku Výrovky. 

Termín realizace je zatím neznámý, ale rozhodně to bude v řadu několika mnoha let.  Zdroj: Středočeský kraj 

REVITALIZACE VODNÍHO TOKU VÝROVKY 
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Před zahájením adventu se naše děti 

z Pískové Lhoty společně s rodiči či 

prarodiči pustili do výroby vánočních 

ozdob. Do výroby se zapojila i MŠ 

Cipísková. Kreativitě se meze nekladly, 

jenom bylo stanoveno pravidlo, aby 

ozdoby byly z přírodních materiálů, např. 

šišek, ořechů, pomerančové kůry, 

větviček…   

Výsledek je naprosto kouzelný. Všem 

dětem se ozdoby velmi podařily a už zdobí 

dva nově zasazené stromy v parku. Jedná 

se o budoucí vánoční stromečky. Jeden 

naleznete v blízkosti stávajícího vánočního 

stromu a druhý u bývalého obecního domu.  

S nápadem a inspirací přišla Alena 

Čapková, které děkujeme za zpestření 

dlouhých večerů tvorbou ozdob a celkovou 

organizaci. 

 

VÝROBA A ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ 
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Přinášíme vám informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v období září až prosinec roku 2020. Vzhle-

dem k tomu, že náš spolek vydá v závěru roku svůj vlastní zpravodaj o celoroční činnosti, bude náš příspěvek 

pouze stručným výčtem akcí, které se v tomto období uskutečnily.  

Září  

5.9.2020 - Okresní kolo hry Plamen v Nymburce, mladí 

hasiči 

12.-13.9.2020 - Hasičský víkend v Pískové Lhotě  

Sobota 12.9. Polabské šedesátkování pro mladé hasiče a 

Memoriál pana Františka Doležala In Memoriam v 

požárním útoku. Polabského šedesátkování se zúčastnilo 

150 mladých hasičů a memoriálu 15 družstev dospělých a 

37 dětských. Naše hasičské cvičiště postupně navštívilo cca 

500 návštěvníků. 

Neděle 13.9. Dopoledne - Polabské stovkování a Okresní 

kolo mužů, žen a dorostu v požárním sportu a odpoledne 

Dětský den, Soptík Race II.  

19.9.2020 - Liga CTIF družstev mužů a žen ve Velkém 

Meziříčí. Za naše SDH se zúčastnila 2 družstva žen a 

jedno mužů.  

26.9.2020 - Mistrovství ČR v klasických disciplínách 

CTIF družstev mužů a žen ve Dvoře Králové. Naše ženy 

se staly absolutními 

vítězkami a muži 

obsadili stříbrnou 

pozici.  

30.9.2020 - 

Květinový den Ligy 

proti rakovině  

Tentokrát jsme prodej žlutých kvítků 

omezili pouze na katastr naší obce. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří 

přispěli za ochotu a pochopení.  

Říjen 

Rozsáhlá vládní opatření vlivem pandemie Covid - 19 omezila a v podstatě 

zmrazila spolkovou činnost v naší zemi. Individuálně jsme se tedy 

připravovali na další akce a jednotlivci postupně provedli úklid hasičského 

cvičiště i klubovny mladých hasičů. 

Listopad  

7.11.2020 - Stezka pohybu a poznání pro mladé hasiče i veřejnost 

připravená v obci Písková Lhota.  

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

Polabské šedesátkování – nejmenší děti s jejich maminkami 

MČR v klasických disciplínách CTIF 

Květinový den 

Stezka pohybu 
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Tréninková výzva pro všechny sportovce našeho sboru.  

Pohyb je pro každého z nás velmi důležitý. Uvědomujeme si to, 

proto jsme pro naše členy připravili online tréninkovou výzvu, 

která probíhá pravidelně a trvale.  

 

Prosinec  

5.12.2020 - Mikulášská stezka 

Naše čertovská a pekelná cesta s cílem u Mikulášské brány se 

těšila hojné účasti. Proběhla symbolicky  5.12. na Mezinárodní 

den dobrovolníků. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 

se na akci podíleli.  

 

V průběhu listopadu a prosince vyráběli naši mladí hasiči 

vánoční výrobky pro seniory. Každý sám, přesto spolu! 

Rovněž začala pracovat dobrovolnická skupina.  

Rok 2020 byl pro nás všechny rokem zvláštním. Řada omezení 

vyvolaná pandemií Covid - 19 nám obrátila život naruby. U nás 

ve sboru však není čas na stezky, podstatné jsou pro nás činy. 

Proto stále šijeme roušky, tisknete ochranné štíty i držáčky na roušky, aby ouška nebolela zejména ty, kdo 

musí v roušce pracovat celý den.  

Přejeme vám všem, milí spoluobčané, ať vykročíte šťastnou nohou do nového roku 2021, ať vás provází 

zdraví, štěstí a láska.                                                                                                                Monika Němečková 

 

 

Bohužel situace letos nepřeje ani oblíbenému předvánočnímu 

posezení nejen se seniory, které se bohužel neuskutečnilo. Ale i přes 

nepřízeň se naši mladí hasiči postarali o vykouzlení úsměvů na 

tvářích našich seniorů, 

kterým vytvořili a předali 

vlastnoručně vyrobené 

dárečky. Vzhledem 

k nemožnosti se sejít a 

tvořit hromadně, každý 

tvořil sám ve své domovině.  

 

Peklo na Mikulášské stezce 

TVORBA VÁNOČNÍCH DÁREČKŮ PRO NAŠE SENIORY  

http://5.12.na/
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Oprava v sokolovně 

 

Během října a listopadu se na budově sokolovny uskutečnila oprava štítu a historické atiky v horní části na 

severní hlavní straně budovy sokolovny. Po opravě štítu západní strany v minulých letech se tak členové T.J. 

Sokol snaží budovu sokolovny co nejvíce přiblížit původní stavbě postavené v roce 1925. 

Stavební opravy, novou fasádu a původní nápis podle původní dokumentace a fota realizovala firma Eichler 

Hořátev. Natěračské práce na oplechovaní a sokola na vrcholu stavby zajistili členové T.J. svépomocí. 

Nápis SOKOL VŠEM byl nahrazen původním nápisem SOKOL SOBĚ jako 

odkaz zakládajícím členům T.J. Sokol Písková Lhota, kteří postavili sokolovnu vlastní silou. Tělocvičná jed-

nota Sokol děkuje za podporu obecnímu úřadu Písková Lhota, bez které by se tato oprava nemohla realizovat. 

Po sehnání finančních prostředku je v plánu dokončit i spodní část budovy do původních barev.                                              
   Petr Mráz 

T. J. SOKOL 

Stavba sokolovny po postavení, v roce 1925 

Sokolovna po opravě Sokolovna před opravou 
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Letošní rok byl v práci MNV mnohem méně náročný než léta předcházející. To proto, že v současné době 

nemáme povolenu žádnou investiční akci. Finanční zdroje, které poskytují národnímu výboru nadřízené 

orgány jsou velmi malé. Zdrojem příjmu 

MNV jsou poplatky z různých daní, které 

platí občané. Z běžné činnosti národního 

výboru lze vyzdvihnout snahu o zajištění 

zhotovení rybochovného zařízení, které by 

sloužilo nejen chovu ryb, ale i ke koupání. 

Na katastru obce probíhá výstavba dálnice 

D11. Jelikož výstavba dálnice potřebuje 

písek, přišel MNV na dobrý nápad, 

nabídnout stavbařům část pozemku na 

Kovance, nedaleko Výrovky, kde po 

vybagrování by vzniklo jezero, které by 

mohlo sloužit k jmenovaným účelům. Pro 

vesnici by to bylo velmi výhodné, neboť do 

této doby se občané jezdili koupat na jezero 

u Přední Lhoty, které nyní bude za dálnicí, 

tudíž pro nás nepřístupné. Stavbařům MNV pronajal k dispozici budovu bývalé školy, kde si Dopravní stavby 

Olomouc zařídí kanceláře. Škola je už několik let prázdná a její prostory, vyjma druhé třídy, kde je umístěna 

knihovna, jsou neudržované. Po dohodě 

s MNV upravuji školu tak, aby až budovu 

za několik let opět uvolní, bylo je možno 

použít pro potřeby obce. MNV navázal 

s tímto podnikem dobrý vztah a chce ho 

využít ve prospěch obce.  

Několik let si stěžovali občané z ulice 1. 

máje na špatný stav komunikace v této 

ulici. Hlavně na jaře a na podzim se brodili 

hlubokým blátem. Na provedení asfaltové 

cesty nejsou peníze, a tak pomohly právě 

Dopravní stavby Olomouc.  Celý terén 

ulice snížily, přebytečnou hlínu odvezly a 

upravily tak, že se situace hodně zlepšila. 

V měsíci březnu nechal provést MNV 

opravu místního rozhlasu. Podnik, který 

opravu prováděl, vyměnil celé drátové vedení, včetně všech amplionů, na které se čekalo až do podzimu. 

Špatnou vizitkou pro obec jsou stále nedokončené chodníky při pravé straně podél samoobsluhy.  

Počasí: Letošní zima byla velmi studená. Na naše poměry napadlo hodně sněhu. Sněhové vánice doprovázel 

mráz od 10 – 15C. Nejsilnější mráz jsem zaznamenal 13. ledna -23C. Celý první březnový týden pěkně mrzlo. 

V druhé polovině mrazy ustaly. Chladné jaro pokračovalo po celý duben, velikonoční svátky byly deštivé. 

Krátký zlom přišel až 30. dubna a krásně teplo bylo na 1. máje a následující den. Jinak celý květen byl chladný 

a deštivý. Nejhorší měsíc v roce byl však červen. Tak studený první letní měsíc snad nikdy nepamatuji. Každý  

 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI – ROK 1987 

Dětský den v požární zbrojnici 

Dětský den v požární zbrojnici – nechyběl ani táborák a opékání buřtů 
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den pršelo, často dokonce lilo tak, že 

na polích stála voda. Oteplilo se až 

28.6. a následující týden jsme se 

teprve ohřáli. Teplé počasí, ale opět 

s deštěm vydrželo celé tři týdny 

v červenci. Celkově léto se letos  

nevydařilo. Naopak velmi pěkný byl 

podzim. Září i říjen byly velmi hezké 

měsíce, s minimálními srážkami. 

Suchý byl i jindy nepříjemný 

listopad, s teplotami v mezích 

normálu. Prosinec začal s prvními 

mrazíky. Vánoční svátky byly 

mlhavé, s teplotami slabě nad nulou.  

Naše JZD dosáhlo letos velmi dobrý 

ekonomický výsledek, leč celkově 

lze hodnotit rok jako průměrný. 

Nově vzniklou činností v JZD je 

zavedení přidružené výroby pro cizí organizace. Jedná se o zavedení 

dřevovýroby, zámečnictví, stavební a klempířské práce. 

Kultura život: 5.11. se uskutečnilo slavnostní zasedání MNV na počest 70. výročí VŘSR, doplněné kulturní 

složkou pionýrů. 

T. J. Sokol se aktivně podílí na sportovním a 

kulturním dění v obci. V současnosti jediným organizovaným sportem v obci je stolní tenis. Sokol má tři 

soutěžní družstva dospělých, všechna v okresních soutěžích. Sokolové pokračovali ve výstavbě tenisového 

kurtu, který je před dokončením, takže příští rok by měl začít sloužit veřejnosti. Nejaktivnějších jsou sportovci 

v pořádání tanečních zábav. Letos jich uskutečnili celkem osm.  

Požárníci: Příkladná je péče požárníků o mládež. V červnu uspořádali Dětský den. Připravili pro děti různé 

hry a soutěží. Na závěr připravili velký táborák, s tradičním opékáním buřtů na dvoře požární zbrojnice.  

V tomto roce se narodilo 7 dětí, z toho 3 děvčata a zbytek chlapci.                                          Sepsal p. Jaroslav Homola 

 

Vítání občánků – rodina Popovských Vítání občánků – rodina Cepkových 

Dnes již historický snímek – dům č. P. 22 (bývalý statek) v objektu JZD byl 

demolován, aby ustoupil nové výstavbě JZD 

Na tomto dvoře s konaly vystoupení Sokolů ve dvacátých letech. 
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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 

web: www.piskova-lhota.cz SBĚRNÝ DVŮR:   Ne 10:00 - 11:00  

        

           

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

           

 

 

 

 

Číslo 3/2020, vyšlo dne 20.12.2020. 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 31.3.2020. Za případné 

tiskové chyby se omlouváme. 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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