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[Placeholder Text]
Vážení spoluobčané,
Start nového roku byl pro nás ve znamení 
nového zákona o odpadech, který je pro obce 
velkým mezníkem. Je v něm ukotven konec 
skládkování v roce 2035, s tím je spojený tlak 
na obce, následně na občany k vytřídění co  
největšího množství odpadu. Od 1. 1. 2021 
došlo i k omezení typu odpadů, které mo-
hou být na skládku přijímány. Zákon také  
významně mění způsob výpočtu a účtování 
poplatku za ukládání odpadů na skládku.
Do roku 2030 musí tedy obce zajistit, aby 
vytříděný odpad tvořil nejméně 65 % z 
celkového objemu vyprodukovaného ko-
munálního odpadu. Není překvapením, že 
nedodržení limitů bude sankcionováno. Sledo-
vaným ukazatelem je i množství vyproduko-
vaného odpadu na obyvatele, to bylo v loňském 
roce 262 kg na hlavu, letos je limit 200 kg. Za-
jímavost – pro zákon o odpadech i příjmy obce 
ze státního rozpočtu je vždy směrným číslem 
počet obyvatel dle údajů statistického úřadu, 
který čerpá z evidence obyvatel, kde jsou úda-
je o místě trvalého bydliště. Nyní v naší obci 
vytřídíme 30 % odpadu, ale učíme se rych-
le a procenta jdou pomalu, ale jistě nahoru. 
Abychom nebyli nuceni zvyšovat poplatky za 

odpady, je pravděpodobné, že přistoupíme ke 
svozu komunálního odpadu s čtrnáctidenní 
frekvencí.
Celkové náklady na odpadové hospodářst-
ví byly v minulém roce po odečtení vratky 
za vytříděný odpad 705 505 Kč. Odečteme-li 
příjmy ve výši 351 313 Kč získáme přehled o 
doplatku obce, který činí 354 192 Kč, děleno 
počtem obyvatel, zjistíme, že doplácíme na na-
kládání s odpady dalších 752 Kč na obyvatele.
To samozřejmě neznamená, že se jinak život 
zastavil. Workoutové hřiště je už hotové, na 
hasičském cvičišti probíhá modernizace hřiště 
rozšířením elastického povrchu, na samoob-
sluze byla zahájena generální oprava střechy. 
Probíhají výběrová řízení na rekonstruk-
ci chodníku ve Spojovací ulici a revitalizaci 
Bábinky a přípravy dalších projektů. 10. dub-
na nás čeká velká společenská událost – úklid 
obce. Vím, že to zní nadneseně, ale v dnešní 
situaci to událost je, to si přiznejme.
Vám všem přeji příjemné jaro a třeba i pří-
jemné očkování.

Alena Rosenbergová,                                      
starostka obce Písková Lhota

Dne 10. března nás opustil ve věku 64 let 
 LADISLAV CHVÁTAL.

Opustili nás

SLOVO STAROSTKY

Dne 1. března zesnul ve věku 74 let 
pan JAN KOVAŘÍK.

Pozůstalým rodinám a nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 24. ledna zemřel ve věku 89 let 
pan FRANTIŠEK ŠKRDLA. 



[Placeholder Text]ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rekapitulujeme naši práci a podáváme 
náhled budoucích událostí:
➢ ZO Písková Lhota schvaluje rozpočet obce 

na rok 2020 v paragrafovém členění podle 
rozpočtové skladby jako schodkový s pří-
jmy 7 346 200 Kč, dotací v částce 449 000 
Kč a s celkovými výdaji 9 791 800 Kč. Scho-
dek ve výši 1 996 600 Kč je krytý finančními 
prostředky na běžném účtu

➢ ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje 
rozpočet MŠ CIPÍSKOVÁ na rok 2021 dle 
návrhu - příjmy ve výši 65 000 Kč, výdaje 
na provoz MŠ ve výši 310 000 Kč, příspěvek 
zřizovatele pro rok 2021 činí 245 000 Kč.

➢ Dotace spolkům na rok 2021 - ZO 
Písková Lhota projednalo žádosti o dotace z 
rozpočtu obce pro TJ Sokol Písková Lho-
ta a schvaluje dotaci ve výši 30 000 Kč na 
provoz a údržbu budovy Sokolovny, dále 
na sportovní a kulturní činnost. Sboru do-
brovolných hasičů Písková Lhota ve výši 
60 000 Kč na celoroční činnost kolektivu 
mladých hasičů v roce 2021, provoz SDH a 
akce pro veřejnost v roce 2021 a sportovní 
činnost. 

➢ ZO Písková Lhota se seznámilo s návrhem 
rozpočtu DSO Pečecký region na rok 
2021, souhlasí s příspěvkem obce Písková 
Lhota ve výši 24 250 Kč.

➢ ZO Písková Lhota schvaluje Příkazní sm-
louvu s Městem Městec Králové k zajištění 
dopravní obslužnosti. Výše příspěvku na 
dopravní obslužnost je stejná jako v roce 
2020, tj. 200 Kč na občana. Obec Písková 
Lhota poukáže v roce 2021 částku 94 200 
Kč.

➢ Workout hřiště - starostka informova-
la o výstavbě workoutového hřiště, obec 
nezískala dotaci z programu Nadace ČEZ 
Oranžové hřiště a výstavba byla financová-
na z prostředků obce.

➢ Ve čtvrtek 11. března byla v naší obci (u 
sokolovny) sražena osobním automobilem 
březí samice vlka obecného.  

➢     Následující den 12. 3. kvůli technické závadě 
skončil v příkopě traktor s cisternou. 

Fotografie z dob minulých

V redakci jsme obdrželi několik fotografií zachycující momentky ze života našich předků, sousedů nebo kamarádů. 
Jestli poznáváte na fotkách osoby nebo víte více o události, kterou zachycují, napište nám zprávu na e-mailovou 
adresu: zpravodajecpl@seznam.cz. Budeme se těšit.

Opustili nás
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[Placeholder Text]
Do konce února byl v naší školce svět ještě v pořád-
ku, za okny se ozýval smích, básničky, zpěv písniček 
a dětské brebentění. Společně jsme se těšili na jaro 
a Velikonoce, až zase budeme chodit na zahrádku,            
pískoviště a užívat si toho, co přes zimu nejde.
Poslední únorový týden jsme uspořádali karneval a 
že to byla podívaná! Jedna maska hezčí než druhá, 
proběhla přehlídka kostýmu, souteže i diskotéka, 
dětem zářily oči a my se radovaly s nimi. A věříme, že 
brzy budeme zase :-). 

Edita Luňáčková, ředitelka 

KARNEVAL V MŠ CIPÍSKOVÁ

Zápis do školky
13. 5. 2021 od 15:30 hod. 

Podrobnosti na www.cipiskovams.cz

PÍSKOVNA JE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNA LOVÍCÍM

V sobotu 27. března 2021 bylo zahájeno sčítání obyvatel. Všechny 
fyzické osoby jsou povinny poskytnout zákonem požadované infor-
mace. 
Do 9. dubna měl každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elek-
tronického formuláře na webu www.scitani.cz. Kdo se nesečetl on-
line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Pro obec 
Pískovou Lhotu byla přidělena komisařka Martina Mentlová na 
kontaktním místě: Jiráskova 740/6, Poděbrady.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému 
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území 
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skuteč-
ného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich 
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání 
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
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[Placeholder Text]
Vodní plocha SÚS Pískovna Písková Lhota je od 
pátku 19. 3. 2021 opět zpřístupněna lovícím. Byly 
dokončeny a převzaty zemní práce na úpravě cesty 
a břehů kolem pískovny.
Během úprav došlo ke zpevnění cesty, k ohraničení 
zelené zóny od cesty borovou kulatinou, byly opra-
veny břehy lomovým kamenem, připravena lovná 
místa pro handicapované rybáře, bylo vybudováno 
a upraveno místo pro vysazovaní ryb.
Velmi důrazně žádáme návštěvníky pískovny, kteří 
přijedou do pískovny svými automobily, aby par-
kovali pouze na vyhrazených místech k tomu ur-
čených a nesjížděli ze zpevněných cest. Jakékoli 
porušení v tomto směru bude vyřešeno odebráním 
„Oprávnění“.
Dále upozorňujeme, že pískovnu nelze celou projet, 
viz mapka.
Nový návštěvní a provozní řád pískovny
Nejvýraznější novinkou v návštěvním a provozním 
řádu vodní plochy Pískovna Písková Lhota z pohle-
du rybářů je 24 hodinový rybolov v měsících květen 
– září. Tento řád byl schválený výborem SÚS, platí 
od 31. 3. 2021 a nahrazuje řád stávající.

Český rybářský svaz, z. s.

KARNEVAL V MŠ CIPÍSKOVÁ PÍSKOVNA JE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNA LOVÍCÍM



[Placeholder Text]ZAHÁJENÍ REALIZACE KRUHOVÉHO OBJEZDU
Dva měsíce po ukončení lhůty, 
ve které mohli zájemci zasílat své 
nabídky na stavební úpravy křižo-
vatky silnic II/611 a II/329 mezi 
obcemi Písková Lhota a Podě-
brady, bylo konečně rozhodnuto. 
Nabídku zaslalo celkem 12 firem, 
vybranou společností se stala 
Konstrukce a dopravní stavby, její 
nabídka byla nejvýhodnější. Ví-
tězná cena je 15 840 000 Kč bez 
DPH, klesla tak zhruba o třetinu 
oproti předpokladu Krajské sprá-
vy a údržby silnic. Ta byla ochot-

na akceptovat i částku atakující 
hranici 24 milionů. 
Původně se mělo začít stavět už 
v březnu, nejdříve byl ale posou-
ván termín zadávacího řízení, 
poté byla zakázka dlouho vy-
hodnocována. Nyní se pracuje 
na uzavření smlouvy a násled-
ně budou v řádu několika málo 
týdnů zahájeny stavební práce, 
pravděpodobně na přelomu 
dubna a května. Ty budou roz-
děleny do šesti etap a trvat mají 
4 měsíce, kromě té druhé bude 

doprava nepřetržitě řízena ky-
vadlově semafory. V první eta-
pě nebude možné od dálnice a z 
Průběžné ulice odbočovat vlevo. 
Ve druhé až čtvrté etapě se bude 
pracovat na jižní části kruhové-
ho objezdu, silnice od dálnice a z 
Přední Lhoty budou zaslepeny a 
doprava bude vedena v zúžených 
pruzích výlučně v přímém smě-
ru. Od páté etapy budou auta 
moci jezdit po hotové jižní části 
okružní křižovatky, řidiči jedou-
cí z Pískové Lhoty budou moci 
odbočit k dálnici. Během šesté 
etapy bude opět průjezdná ulice 
Průběžná, stále ještě ale nebude 
možné využívat kruhový objezd 
naplno – řidiči jedoucí ve smě-
ru od Poděbrad a z Přední Lhoty 
neodbočí na dálnici, motoristé 
ve směru od Pískové Lhoty a od 
dálnice nebudou moci zajet do 
Přední Lhoty. 
Okružní křižovatka bude mít 
tvar oválu tak, aby byly mini-
malizovány zásahy do okolních 
pozemků. To zároveň umož-
ní plynulejší průjezd vozidel v 
nejzatíženějším směru od dál-
nice na Poděbrady. Součástí cel-
kového řešení je i vybudování 
pěší stezky, vedoucí od stávající 
autobusové zastávky na silnici 
II/611 ke dvěma přechodům pro 
chodce přes kruhový objezd k 
Průběžné ulici. Z důvodu stav-
by bude o několik metrů posu-
nut památkově chráněný milník. 
Demontováno bude 9 stožárů 
veřejného osvětlení, které nahra-
dí 24 nových. Pokáceno bude 13 
stromů, které nahradí nové po-
dél silnice.

https://www.facebook.com/
hlaspodebrad
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[Placeholder Text]
PRVOPOČÁTKY 1913-1915

Tělocvičná jednota Sokol Písková 
Lhota byla založena oficiálně 7. 
července 1922, její historie spadá 
ovšem již k roku 1913. 
Ze zápisu dochované pamět-
ní knihy T. J. Sokol z roku 1924 
psané tehdejším kronikářem Vá-
clavem Ježkem:
První vznik myšlenky založiti 
sokolskou jednotu v naší obci se 
datuje již v letech předválečných 
1913. Tehdy bylo velice málo 
pochopení pro věc sokolskou, 
takže jednota naše rekrutová-
na byla pouze na cvičící a ne-
patrný počet přispívajících. Z 
cvičícího členstva zaznamenáni: 
Bartoš Bohumil, Najbrt Václav, 
Hejduk Jaroslav, Ježek Karel, 
Ježek Václav, Chvalovský Vá-
clav, Živnůstka Jan, Živnůstka 
Josef, Vinš František, Žert Josef, 
Chvalovský Robert, Šafařík Jan, 
Reiman Jaroslav. Přispívající: 
Potměšil František, Potměšil Jo-
sef a Vokál František. Život byl 
velice čilý, cvičilo se pilně, ale 
bez nářadí, které až po delší době 
zapůjčeno bylo Poděbradskou 
jednotou. Tělocvičný sál byl u 
Potměšilů č. 6 a také v hostinci 
pana Cerhy č. 15. K nacvičování 
chodili bratři z Poděbrad. K 
získání finančních prostředků 
byly pořádány různé zábavné 
atrakce jako humorné večírky, 
tancovačky atd. Tak poznenáhlu 
začala myšlenka sokolská u nás 
půdu. Lid začal si nás pozorněji 
všímat a hlavně nás podporovat, 
takže na sklonku roku 1913 a 
počátkem roku 1914 je myšlen-
ka sokolské jednoty uvedena v     
nejlepší svůj běh.
K nevelké slávě naší zakoupena z 
čistého zisku bradla za 20 korun 
a nějaké ty činky, skok do výšky, 

        Z HISTORIE T. J. SOKOL V PÍSKOVÉ LHOTĚ
můstek a ještě nějaké drobnosti a 
tu teprve nastaly radostné 
chvíle v cvičební hodině. V let-
ních měsících se cvičilo vždy 
venku v zahradě či dvoře br. Pot-
měšila č. 6. 
Vrcholným dnem naší čilé práce 
byl den 11. srpna 1914, kdy jed-
nota měla pořádati společně s 
poděbradskými v naší obci veře-
jné cvičení. Těžko vylíčit jak 
jsme se na ten den těšili. Cvičit 
se mělo na dvoře pana Hlaváče. 
Veškeré občanstvo v naší obci, 
které získali jsme k sobě, úplně 
přislibovalo i hmotnou pomoc. V 
neděli 27. července jsme rozváže-
li po okolních obcích plakáty, ale 
nikdo netušil, že již v poledních 
hodinách budeme muset návěstí 
sundávati opět dolů. Zpráva o 
atentátu na následníka trůnu 
rakousko-uherské monarchie v 
Srbsku letěla od úst k ústům. Vše 
chvělo se v trpném očekávání, co 
bude dále a zanedlouho již hrčí 
po vsi buben obecního strážní-
ka Frant. Cabrnocha oznamující 
rozkaz Vídně částečnou mobi-
lizací. Nastal zmatek a smutek v  
rodinách, kde měl někdo rukovat 
na vojnu a nelze se divit, že zůsta-
la jednota také na rozpacích, 
jestli má veřejné cvičení pořádat. 
Bratrské Srbsko však nemohlo 
splnit podmínky naší pyšné Víd-
ně, takže v nebližších chvílích 
vypovídá jemu válku. Někteří 
navrhovali, aby se s odřeknutím 
počkalo, že za 24 hodin bude po 
válce, ale bohužel toho jsme se 
nedočkali, neb do řady válečné 
byl postupně zatažen celý svět. 
Z našich řad museli odejiti na 
vojnu a v zápětí k tomu nové 
nařízení okresního hejtmanství 
a to sice zákaz veškerých zábav, 
čímž ovšem byl osud naše-
ho veřejného cvičení zpečetěn 

na dobro. Veškeré přípravy 
zmařeny, smutek v jednotě 
a proklínání nám nepřá-
telské Vídně. V této bouřlivé 
válečné vřavě přece jenom 
cvičební povinnost neochabla, 
ale přišly horší chvíle, kdy  
odchodem našich mladších 
bratří počaly naše řady řídnou-
ti, až v podzimních měsících 
1915 pro nedostatek sil musela 
se jednota rozejít. Jako majetek 
zůstaly jedny bradla, můstek 
a vkladní knížka s obnosem 
17 korun, která byla uložena 
do zprávy poděbradské jed-
noty, až zas někdy po válce se 
sokolská jednota se v naší obci 
ustanoví.
V období 1. světové války 
začali naši lidé odvedeni do 
války poznajíc smysl naši 
národní myšlenky houf-
ně přecházeli k nepříteli, 
domáhajíc se tam u cizích 
vlád náležitého porozumění 
pro naši věc národní českou. 
Na důkaz svého tvrzení vy-
mohli si, aby mohli být znovu 
rekrutováni jako vojsko a byli 
posláni zpět do války bojovat 
a pomstít tak český národ za 
všechna příkoří, pod kterými  
zkoušel. 
Oddíly takové nazývány  
legiemi a skládajících se z 
polovic z řad sokolských.
Dlužno poznamenati, že 
v tomto národním vojsku 
nalézali se bratři i z naší 
jednoty, v zápisu uvedeni 
Ježek Karel, Živnůstka Josef,  
Reiman Jaroslav. 

Petr Mráz
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[Placeholder Text]SDH PÍSKOVÁ LHOTA
Leden
Do nového roku jsme vstoupili bi-
lancí roku 2020 pomocí tradičního 
Zpravodaje SDH za rok 2020, který 
díky mladým hasičům putoval do 
vašich poštovních schránek. V závě-
ru roku se nám kromě Mikulášské 
stezky a dárečků pro seniory  
povedla ještě jedna úplně nová akce: 
Ježíškova pošta. Zájem předčil naše 
očekávání. Přání nejen dětí, ale i 
těch dříve narozených, byla poutavá 
a kouzelná. Věříme, že Ježíškovi  
dopisy potěšily své adresáty. Děku-
jeme všem členům SDH, kteří 
všechny prosincové akce zajistili.
Nový rok nezačal vzhledem k epide-
miologické situaci v naší zemi příliš 
optimisticky, my se však nemůžeme 
nechat zaskočit a musíme myslet 
na to, co bude dál. Proto byly hned 
v lednu odstartovány přípravy na 
vrchol volnočasové sezóny: letní tá-
bor. V letošním roce se uskuteční v 
termínu 17. až 31. července a jeho 
kapacita je zcela naplněna.
Pro starší děti a další členy sboru 
pokračovala akce Výzva 2021, která 
probíhá s pomocí uzavřené face-
bookové skupiny. Těší nás stálý zá-
jem, jen tak dál, ale raději bychom se 
již potkali na našem cvičišti.

Únor
V druhém měsíci roku 2021 jsme 
pro naše členy i pro veřejnost přip-
ravili výzvu BĚHej.
Tento charitativní projekt za po-
moci aplikace EPP – Pomáhej po-
hybem s Nadací ČEZ, se setkal s 
nečekanou odezvou a během jed-
noho víkendu jsme dokázali nas-
bírat dostatek bodů na podporu 
projektu organizace POPÁLKY, 
která je partnerským subjektem 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. Děkujeme všem, kteří jste 
se zapojili.
Únor byl rovněž měsícem, kdy 
nám byla schválena žádost u 
Národní sportovní agentury na 
sportovní činnost dětí a mládeže 
v roce 2021 a také byla podepsá-
na smlouva s dodavatelem stav-
by: Rozšíření tartanové dráhy 
na hasičském cvičišti. Jedná se o 
dotační investiční akci, na kterou 
finančně přispěl Středočeský kraj a 
Obec Písková Lhota.
V únoru nás rovněž potěšil článek 
ve Zpravodaji hasičského spor-
tu, který vydává Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, kde se 
mimo jiné psalo i o naší tréninkové 
výzvě.

Dopisy od Ježíška dětem

Maluj s námi na téma hasiči a záchranáři

Rozšíření tartanové dráhy na hasičském hřišti

Zajímavá aktivita
Dovolte nám představit aktivitu 
jedné naší členky, vedoucí mládeže 
a trenérky Lucie Pohankové. 
Lucka je čerstvou absolventkou 
druhé nejstarší univerzity v Českých 
zemích, Univerzity Palackého v 
Olomouci a hned se s chutí pustila 
do práce ve svém oboru.
Komplex - FIT je zajímavý pro-
jekt, který vám může pomoci ne-
jen se zdravou výživou, ale dokáže  
ulevit bolavým zádům nebo posílí 
vaši kondičku.

Mrkněte se na facebookový 
profil KOMPLET - FIT a 
uvidíte sami, popřípadě Lucii 
zavolejte, tel.: 723 793 093.
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[Placeholder Text]Březen
V návaznosti na únorové dění 
začaly v březnu stavební práce 
na hasičském cvičišti, které 
budou dokončeny následu-
jící měsíc. Tímto si dovolujeme 
požádat obyvatele dotčené oblas-
ti o pochopení a schovívavost 
při průběhu stavebních úprav. 
Nová dráha bude mít 65 m a 
bude sloužit našim nejmenším, 
aby nemuseli již závidět svým 
větším kamarádům, že mají lepší 
tréninkové podmínky. Děkujeme 
za pochopení.
Kromě úpravy sportovní plochy 
na cvičišti přinesl březen i další 
výzvu pro veřejnost, zejména pro 
děti a mládež: Maluj s námi na 
téma hasiči a záchranáři. Akce 
je součástí tradiční celostátní 

Maluj s námi na téma hasiči a záchranáři

Rozšíření tartanové dráhy na hasičském hřišti

Běhej 2021

Velikonoční stezka

soutěže PO očima dětí. Krásné 
obrázky, které děti namalovaly, z 
části putují dál do okresního kola 
soutěže. Děkujeme.
Naši mladí hasiči se v březnu 
zapojili do celostátní akce 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska KŘÍŽOVKA.
Duben
Všichni věříme, že právě duben 
bude tím měsícem, kdy dojde as-
poň částečně k rozvolnění vlád-
ních opatření a my se budeme 
moci pomalu začít naplno věno-
vat tradiční spolkové činnosti. V 
žádném případě jsme však ne-
zaháleli ani v době omezujících 

opatření, ale přeci jen je taková 
činnost méně efektivní a také 
poměrně organizačně náročná.
Přesto v dubnu přinášíme další 
dvě výzvy.
Tou první je velikonoční Stezka 
poznání a tou druhou tradiční 
akce Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko, která probíhá ve spolupráci s 
MAS Podlipansko a v letošním 
roce má trochu jinou podobu.
Informace o obou akcích 
naleznete na facebookovém pro-
filu SDH Písková Lhota nebo na 
www.sdhpiskovalhota.cz

Monika Němečková
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[Placeholder Text]OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI - ROK 1988
Činnost MNV v tomto období není na patřičné 
úrovni. Příčin tohoto stavu je několik. Především je to 
způsobeno tím, že MNV naráží na finanční potíže. Po 
dokončení výstavby samoobsluhy v roce 1985 nebyla 
obci povolena žádná investiční akce a dotace z ONV 
dostáváme velmi nízké. Stále nejsou z těchto důvodů 
dokončeny chodníky po pravé straně obce. Nejsou fi-
nanční prostředky na zakoupení potřebného materiá-
lu. O přidělení těchto prostředků musí předseda MNV 
usilovně bojovat, a přitom občanům stále vysvětlovat, 
proč nemohou tyto chodníky dokončit. Ve voleb-
ním programu obce bylo počítáno pro toto období s 
generální opravou veřejného osvětlení. MNV nechal 
vypracovat potřebnou dokumentaci a opět nedostal 
finanční prostředky. A tak vzhled obce v současné 
době udržují sami občané před svými domky. Na jaře 
byla provedena brigáda na úklid hřbitova, kde několik 
občanů udělalo kus práce. Vyvezli rozsáhlé smetiště u 
hřbitovní zdi, neboť MNV nemá peníze na vydržování 
placeného hrobaře, jak tomu bývalo v minulosti. 
Úkolem z minulého roku pro MNV bylo zajistit pro-
vedení rybníka na poli v prostoru u řeky Výrovky. Po 
velkých potížích, zejména administrativního rázu, se 
toto dílo podařilo. Dopravní stavby Olomouc zde vy-
bagrovaly vodní plochu 100 x 50 m. Písek použily pro 
výstavbu dálnice D11, kterou budují v blízkosti. Pro 
naše občany tak dálničáři vytvořili pěknou vodní plo-
chu, kam se budeme moci chodit koupat. Výhledově 
sem budou chodit i naši rybáři, neboť zde chtějí nasa-
dit ryby. Jinak MNV zajišťoval běžné úřední povinno-
sti pro občany. 
Počasí v letošním roce bylo extrémní. Na Nový rok 
bylo jako na jaře, s teplotou +10 °C. Celý leden byl 
abnormálně teplý, bez mrazu, občasný déšť. Stejný ráz 
počasí měl i únor, s teplotami kolem nuly, s deštěm. 
Březen jako celek byl poměrně chladný a zejména 
deštivý. Podle statistik byl letošní březen nejmokřejší 
za 200 let! S 1. dubnem se začalo probouzet jaro. Celý 
měsíc prakticky bez srážek s pěkným jarním počasím. 
O Velikonocích bylo krásné počasí. Květen pokračoval 
teplým počasím beze srážek. Sucho už nabylo velkých 
rozměrů a pokračovalo do poloviny června. Neprše-
lo prakticky 7 týdnů. Tolik potřebná vláha přišla až 
v druhé polovině června. Červenec měl již normální 
průběh, s bouřkami a silnými dešti. Nejvyšší teplota 
letošního léta 34 °C byla 24. 7., která přinesla velkou 
noční bouřku a silný vichr, který v okolí způsobil ne-
malé škody. Velmi teplé léto pokračovalo i v srpnu a 
září. I v říjnu pokračovalo babí léto. Listopad byl nez-

Zlatá svatba - Marie a Václav Nezbedovi

Společný snímek obou družstev mladých požárníků a jejich vedoucích

Vedení oddílu - zleva: J. Kovaříková, B. Najbrtová, M. Němečková, J. 
Černý a M. Homolová

Naše družstvo na startu
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[Placeholder Text]vyklé studený, s denními mrazy kolem -6 °C. V druhé 
polovině napadl sníh, který ležel několik dní. Prosinec 
začal mrazivě, potom přišlo oteplení s dešťovými pře-
háňkami. Nejhorší byl Štedrý den – celý den silně pršelo, 
v odpoledních hodinách přišla i bouřka, to vše s teplo-
tou +7 °C.
Kulturní dění v obci zajišťuje především TJ Sokol, 
která k tomu má největší předpoklady, neboť je majet-
kem sokolovny. Maškarní ples se letos nekonal, neboť 
pořadatelé se špatně domluvili s hudbou, která prostě 
nepřijela. Byla z toho menší ostuda, neboť nic netušící 
návštěvníci se sešli v hojném počtu. Pořadatelé se snažili 
zachránit situaci alespoň tím, že uspořádali diskotéku. 
Tradiční ples v únoru uskutečnili požárníci. V září se 
konala pouťová taneční zábava. První sobotu v listopa-
du o posvícení zde hrála populární jihočeská dechovka 
,,Babouci“. Koncem listopadu se konala kateřinská zába-
va a poslední den v roce silvestrovská taneční zábava. 
Vše pořádali TJ Sokol.
Velmi prospěšnou činnost vykazuje též Sbor pro občanské 
záležitosti, v jehož čele stojí Nadežda Havlíčková. Člen-
ky sboru nezapomínají na dříve narozené občany a při 
příležitosti kulatých narozenin je navštěvují s malým 
dárkem a kytičkou. Mezi milé povinnosti patří též vítání 
občánků, které proběhlo v měsíci září. 
Místní organizace Národní fronty uspořádala při 

příležitosti pouti v obci atraktivní podívanou. Na 
sportovní hřišti se konal v neděli o pouti velký 
fotbalový turnaj za účasti hráčů a funkcionářů 
TJ Sokol, SPD, svazáků a zbytku obce. Přišli  
fotbalisté současní i dřívější, některým již hodně 
prošedivěly skráně, někdy i fotbalová krása chy-
běla, ale nikomu nechyběl zápal do hry. Některé 
husarské kousky na hřišti ocenili diváci svým 
potleskem. Celkem byly sehrány čtyři zápasy. 
Odpolední finále vyhrálo družstvo TJ Sokol. To 
ale není tak důležité. Důležitější je, že se dalo 
dohromady přes 40 hráčů a za krásného letního 
dne se pobavila celá obec.
TJ Sokol letos žádných sportovních výsledků ne-
dosáhla, zato dosáhla dalšího pokroku ve své 
snaze zlepšit úroveň sokolovny, která je nejen 
sportovním, ale hlavně kulturním stánkem naší 
obce. JZD zajistilo a zaplatilo zhotovení stropu 
z lisovaného hliníkového plechu, byly vytrhány 
staré parkety, zhotovená nová betonová podlaha a 
položeny parkety nové. Dále bylo provedeno nové 
moderní osvětlení v sále sokolovny. Zakoupení a 
položení parket financoval OV ČSTV. Vymalování 
sálů a veškerý úklid provedli členové Sokola a naše 
mládež. Úroveň sokolovny po těchto úpravách 
opět stoupla. 
I v letošním roce velmi dobře pracovali požárníci. 
V měsíci březnu provedli v celé obci preventivní 

Ženy v akci

Zleva: J. Čapková, M. Hůlová, I. Fajmanová a B. Najbrtová Naši branci s předsedou MNV J. Nezbedou
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12 

protipožární kontroly. Uskutečnili sběr železného 
šrotu v obci a v JZD. Po dvou letech dali znovu 
do provozu požární auto Tatra 805, které prošlo 
technickou kontrolou. Zajistili výcvik požárních 
družstev a uspořádali okrskovou soutěž požárních 
družstev dne 28. května. V soutěži muži obsadili 
3. místo, družstvo žen bez konkurence postoupi-
lo do okresní soutěže v Nymburce. Naše děvčata 
i zde předvedla pěkný výkon a obsadila 5. místo 
z 13 družstev. Družstvo tvořily: J. Čapková, M. 
Němečková, I. Kovaříková, M. Trejbalová, M. 
Hůlová, I. Židlická, I. Fajmanová a B. Najbrtová. 
Největší radost ovšem udělali celé obci naši  
nejmladší požárníci. Ve finále okresního kola hry 
Plamen, které se konalo v Jabkenicích, se zúčast-
nila 2 družstva. Družstvo mladších obsadilo 2. 
místo a družstvo starších se stalo vítězem okres-
ního kola. Při jejich návratu je vítala hudba z míst-
ního rozhlasu. 
Vedoucí mladých hasičů: M. Němeček, I. 
Kovaříková, M. Němečková a M. Homolová. 
Požárníci uvolnili po dohodě s MNV 2 místnosti v 
budově požární zbrojnice a svazáci zde udělali pro 

sebe klubovnu. Tato generace mádeže má zatím 
smysl pro zodpovědnost a o jejich činnosti dál se 
dozvíme v příštím roce.
V tomto roce se narodilo 4 děti, z toho 3 děvčata 
a 1 kluk.   
 

Sepsal Jaroslav Homola

 

Kontaktní informace:  Úřední hodiny:    
Adresa: Spojovací 42, 290 01     
web: www.piskova-lhota.cz
Telefon: +420 725 524 423            
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz              
  
    
          
Starostka obce: A. Rosenbergová tel.: 774 700 148     SBĚRNÝ DVŮR:
Místostarostka obce: I. Šafránková tel.: 604 969 547
     

Číslo 1/2021, vyšlo dne 10.04.2021. Zpravodaj je vydáván občasně Obecním úřadem Písková Lhota a distri-
buován 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 31.08.2021. Za případné tiskové chyby se omlouváme.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

St  17:00-18:00
Ne 10:00-11:00

Vlevo J. Čapek, vpravo M. Němeček - velitel

Po 9:00–11:30; 13:00–17:00
St  9:00–11:30; 13:00–17:00 


