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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
držíte v ruce nejnovější vydání zpravodaje se shrnutím zajímavostí a informací z naší obce. Najdete v něm nejen střípky
ze současnosti, ale i dvě velmi pěkná ohlédnutí do minulosti.
Na straně čtyři nepřehlédněte důležitou informaci k Mobilnímu rozhlasu, který nyní již využíváme ve zkušebním provozu.
Musím konstatovat, že se osvědčil. Aplikace Česká obec končí,
smlouva byla vypovězena. Bohužel přestala splňovat naše představy a nenabízela tolik možností využití. Mobilní rozhlas má
výhodu i pro Vás, sami se můžete zaregistrovat, vložit svoje telefonní číslo i email. Pro ty, kteří nemají chytrý telefon, funguje
mobilní rozhlas (i bez aplikace na počítačích) formou zasílání
mailů nebo sms zpráv.
Zprávy z chodu obce:
Byly schváleny nové odpadové vyhlášky, systém ani výše poplatku za odvoz SKO se nemění. Příští rok přineseme opět statistiku odpadového hospodářství, z které se dozvíte, o kolik nám
svoz a ukládání prodražil nový poplatek za ukládání odpadu na
skládku. Tento poplatek obec neplatí za vytříděné odpady, takže

							

pokud chceme přispět k nízkým nákladům za svoz a likvidaci
komunálního odpadu a tím i k nižšímu poplatku za svoz SKO,
musíme větší část svého odpadu vytřídit.
Určitě máte radost ze znovuotevřené prodejny potravin. Myslím, že změna nájemce nám velmi prospěla i díky širokému sortimentu. Budova prodejny už mnoho pamatuje a je načase investovat do oprav. V letošním roce byla opravena střecha prodejny,
do skladů zatékalo a svépomocí nebylo možné závadu odstranit.
V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na výměnu nevyhovujících vchodových dveří, nutná je i oprava pláště budovy a prostranství před prodejnou.
Mám radost z nového chodníku, spolu s opravenou Bábinkou to
bude opravdu pěkné místo. V přípravě jsou další projekty.
Těším se, že vás uvidím třeba při rozsvěcení vánočního stromečku, sázení stromů nebo na silvestrovském ohňostroji. Jsou
to venkovní akce a jsem přesvědčená, že ani zhoršující se virová
situace nezabrání jejich konání.
Alena Rosenbergová,
starostka obce Písková Lhota

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU S DOTACÍ
Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU OBNOVY VENKOVA, OBLAST
PODPORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA.

V pátek 25. června na zahradě školky proběhlo Vítání
nových občánků. Přivítali jsme 9 dětí, jmenovitě: Adéla
Blašková, Viktorie Majtánková, Christian Medlen, Jan
Paleček, Violet Svoboda, Vojtěch Šteigl, Martin Vodička,
Marek Kuchař a Adam Horký. Všem dětem přejeme ať
hezky rostou a dělají radost svým rodičům.

Projekt ,,Rekonstrukce chodníku v ulici Spojovací“
Evidenční číslo: FRV/VEI/045060/2021
Účelem tohoto projektu, realizovaného v roce 2021, je obnova chodníků a vjezdů v ulici Spojovací. Realizací projektu
byla zvýšena bezpečnost chodců snížením rizika úrazů. Současně byla řešena i rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
a upraveny odtokové poměry lokality.
Celkové uznatelné náklady projektu činily 902 921,36 Kč a
dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova činila
489 000 Kč, obec se podílela částkou 413 921,36 Kč.

GRATULUJEME
Paní Jaroslava Fajmanová, narozena 9.8.1931, dne 8. září plná
zdraví a duševní pohody oslavila
obklopená svojí velkou rodinou
devadesáté narozeniny.
NARODILI SE
Od ledna se v naší obci narodilo 5
dětí, 3 holky a 2 kluci.

VÝSADBA 105 DUBŮ A BUŘTIÁDA
V sobotu 27.11.2021, 10 hodin
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Sázíme
stromy, Z.S. Písková Lhota zastoupenou ing. Petrem
Hanákem a koordinátorem projektu Tomášem Vodičkou vysázíme v sobotu 27.11.2021 do připravených výsadbových jam dubovou alej, která bude těšit nejen nás,
ale všechny řidiče a cestující silnicí z Pískové Lhoty do
Hořátve.
Potřebovat budete pracovní obuv a oděv, pracovní rukavice, rýč nebo lopatu.
Občerstvení a teplé nápoje zajištěny!!!

Opustili nás
Dne 8. května nás opustila ve věku 72 let paní
MARCELA HÁJKOVÁ.
Dne 12. září zemřel ve věku nedožitých 66 let
pan JAROSLAV POVAŽAN.
Dne 14. září zesnula paní LUCIE HEJDUKOVÁ
ve věku nedožitých 90 let.
Pozůstalým rodinám a nejbližším přejeme upřímnou soustrast.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘÁDU
Rekapitulujeme naši práci a podáváme náhled
budoucích událostí:
Zastupitelstvo obce 2.6.2021, veřejné zasedání
č. 2/2021
➢ Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 - výsledek hospodaření ve výši 2 453 637,62 Kč, konečný stav finančních
prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020 je
12 725 738,33 Kč.
➢ Výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Cipísková ve výši 42 968,71 Kč.
➢ Prodej sekačky VARI – dne 3.5.2021 zveřejnila
obec na úřední desce záměr prodat sekačku VARI.
Obec obdržela nabídku k odkoupení a s prodejem
souhlasí.
➢ Výsledky výběrových řízení projektů VN Bábinka a Chodník Spojovací – ve výběrovém řízení na rekonstrukci VN Bábinka je vítězem firma
Nautila stavny s.r.o., Kolín s nabídkovou cenou
684 335,21 Kč bez DPH. Ve výběrovém řízení na
chodníku v ulici Spojovací je vítězem firma Setostav s.r.o., Sluhy s nabídkovou cenou 746 216 Kč
bez DPH.
➢ ZO schvaluje poskytnutí daru 21 000 Kč organizaci JSDH za pomoc a organizaci sběru železného
šrotu a starých spotřebičů při akci ,,Ukliďme Česko“. Z těchto peněz se ve dvoře hasičské zbrojnice
vybudovalo hrací centrum pro děti ve složení:
pískoviště, nová trampolína a herní sestava se skluzavkou.

➢ Obec podala žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova, účelem žádosti je dovybavení JSDH Písková Lhota pořízením přenosné motorové stří-

kačky ze Středočeského Fondu obnovy venkova a
zemědělství na rok 2021.
➢ Pronájem prodejny – záměr byl zveřejněn
10.5.2021, do 26.5.2021 bylo možné podat na OÚ
nabídky. Obec obdržela jednu nabídku, od 1.9.
2021 byla uzavřena smlouva s novým nájemcem.
Zastupitelstvo obce 12.8.2021, veřejné zasedání
č. 3/2021
➢ Ceník za pronájem hrobových míst – byla vyhotovena nová kalkulace pro výpočet nájemného
za hrobová místa pro následující roky 2022-2031.
Cena za nájem pozemku 5 Kč/m2/rok + cena za
služby 30 Kč za hrobové místo/rok. Je třeba podepsat novou nájemní smlouvu na hrobové místo.
Smlouvy se uzavírají v úřední den ve středu od
16:00-17:00 na obecním úřadě. Nájemné lze platit
hotově na obecním úřadě nebo na účet obce, variabilní symbol je číslo hrobového místa.
➢ ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 695 856 Kč ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na realizaci projektu „Revitalizace vodní
nádrže — Písková Lhota u Poděbrad“.
➢ ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 200 000 Kč
od Ministerstva zemědělství z programu Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků na realizaci projektu „Obnova hřbitovní zdi v obci“.
➢ ZO souhlasí s finanční spoluúčasti obce Písková
Lhota na projektu Retopingu běžecké dráhy, která
činí nejméně 20% z předpokládané investice ve výši
404 950,70 Kč včetně DPH.
➢ ZO vybere losem jednu z obcí postižených dne
24.6.2021 tornádem, a poskytne ji finanční dar ve
výši 50 000 Kč. Losem se bude vybírat z obcí: Lužice, Hrušky, Moravská Nova Ves, Hodonín Bažantnice, Týnec, Tvrdonice, Mikulčice, Kryry, místní
část Stebno a Hodonín, místní část Pánov. Vybrané
obci bude k identifikaci platby zaslán dopis o poskytnutí daru a jeho výši.
➢ Lhotecká zábava - předběžně počítáme, že v sobotu 6. listopadu 2021 proběhně zábava v místní
sokolovně. Konání akce záleží na aktuálních podmínkách. Zahraje kapela POHODA. Sledujte informace na webových stránkách obce, facebooku pod
skupinkou Volný čas Písková Lhota nebo na vývěsce u obchodu. Těšíme se na Vás.
Zpravodaj Písková Lhota 3

MOBILNÍ ROZHLAS V OBCI
PÍSKOVÁ LHOTA
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k
odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z
naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat
e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•
Upozornění na krizové události - výpadky energií, 		
		
blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před 		
		
podomními prodejci, apod.
•
Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, 		
		
obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů...
•
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
•
Možnost vyjádřit svůj názor v on-line anketách
•
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací
vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše
telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v
souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: https://piskova-lhota.mobilnirozhlas.cz/

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec Pískovou Lhotu a budete mít informace vždy po ruce.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLAČKAMI V MŠ
Protože čas nelze zastavit, tak nám i letošní konec
školního roku přinesl pro nás ten nejdojemnější
program, kterým je Rozloučení s předškoláky. Tři
dívenky z naší školky jsme vypustily do velkého
světa dalšího vzdělávání a poznávání. Ten moment,
který je nepředstavitelný a vždy zdánlivě tak daleko
byl tu a my si to všichni krásně užili. Děti i rodiče z
naší školky se sešli na zahradě, kde jsme se pobavili,
soutěžili, pasovali naše předškolačky a pak si užívali
společné chvíle u táboráku.

Den plný emocí, smíchu i slz dojetí se vydařil, pro
mě osobně byl o to silnější, že byl na nějaký čas poslední, který jsem organizovala, protože odcházím
na mateřskou dovolenou.
A tak zase brzy na viděnou a všem dětem přeji krásné dětství a paní učitelky se srdcem na dlani.
Mgr. Edita Luňáčková

Zpravodaj Písková Lhota
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI

Pískovecký Food Festival
Sobotní odpoledne 14. srpna jsme si zpříjemnili
společným hodováním ve dvoře hasičské zbrojnice. Od 15 hod. příchazeli nejen místní obyvatelé,
aby společně poseděli se svými sousedy, známými
nebo kamarády. Každý mohl ochutnat z pestré nabídky vlastnoručně vyrobených nebo upečených jídel, která sebou přinesli příchozí. Pochutnali jsme
si na masíčku z nutrií, domací pizze, ceasar salátu,
mrkvové buchtě a dalších dobrotách. Večer hrála
country kapela Pístecká duna.

Výlet do Mordové role
V neděli 22. srpna jsme
navštívili Mordovou
rokli u Milovic, nikdo
nás nezamordoval a ve
zdraví jsme se navrátili
do svých domovů.
Odjezd byl v 8:30 od místní autobusové zastávky.
Složení účástníků bylo napříč všemi věkovými kategoriemi. Sympatický řidič autobusu nás dovezl
před Mordovou rokli, kde se nás ujal majitel objektu a provedl nás skoro všemi zákoutími rokle.
Bylo znatelné, že pán je velmi zapálený pro věc a
je ve svém živlu. Velmi poutavě vyprávěl o historii
objektu, popisoval využití jednotlivých místností a přidal k dobru
i pár tématických vtipů. Všechny nás velmi
překvapilo, jak je rokle
rozsáhlá a bez našeho průvodce bychom
nejspíš zabloudili. Jako
zpestření si pár odváž6 Zpravodaj Písková Lhota

ných účástníků na závěr návštěvy mohlo svést v
tanku. Dobrodružnou jízdu nám osvěžila dešťová
přeháňka.
Po zpáteční cestě jsme měli v plánu se projít kolem
přírodní rezervace divokých koní, zubrů a praturů
u Milovic. Bohužel přímo na místě jsme nezahlédli
ani kopýtko. Budiž nám útěchou pohled na zvířata
během cesty přímo z autobusu směrem do Mordové rokle, kdy se během jízdy ukázalo jak stádo koní,
tak stádo zubrů.
Děkujeme za organizaci výletu Aleně Čapkové a
Obci Písková Lhota.

JAK ŠEL ČAS V NAŠEM SDH OD JARA AŽ DO KONCE LÉTA
Rozšíření sportoviště
Počátkem dubna byla dokončena rekonstrukce
tartanové dráhy na hasičském cvičišti. Jednalo
se o sjednocení povrchu na třetí dráze pro běh na
60 m, z travnatého na tartanový. K této modernizaci mohlo dojít díky dotační podpoře získané ze
Středočeského kraje.
SDH Písková Lhota děkuje obci Písková Lhota za
spolupráci a přeje všem malým sportovcům co největší užitek z nové dráhy.
Velikonoční stezka
První dubnový víkend byl v rámci našich aktivit
pro občany a veřejnost věnován velikonoční stezce.
V době pandemie bylo SDH Písková Lhota v podstatě jediným spolkem či seskupením v obci, který
se snažil vyvíjet veřejnou činnost pro občany a zejména pro děti i v tak nelehké době. Ano, možnosti
byly omezené a organizace někdy náročnější, než
jsme předpokládali, ale kladné ohlasy účastníků
nám dávaly motivaci k dalším a dalším akcím.
Tentokrát to byla velikonoční stezka poznání, které
se zúčastnilo téměř 80 zájemců.
Na závěr celé akce jsme vylosovali tři vítěze (Filip
Navrátil, Eliška Boštíková, Lukáš Janků), kterým
jsme předali symbolické ocenění.
Všem zúčastněným děkujeme za zájem.

Lov na čarodějnice
Série našich akcí pokračovala poslední dubnový
den, kdy se na noční lov čarodějnic vydaly nejen
děti, ale i ti dříve narození. Oceňujeme vaši odvahu
a zapálení. Těší nás a je to pro nás hnací motor k
dalším nápadům. Nikdo se na náročné trati neztratil ani s žádnou čarodějnicí neodletěl.
Děkujeme členům SDH za přípravu akce, zejména
Šimonovi Crkalovi za tisk čarodějnic na 3Dtiskárně.

Ukliďme svět, ukliďme Pískovou Lhotu
10. dubna jsme se spolupráci s Obcí Písková Lhota
a MAS Podlipansko zapojili do úklidové akce naší
obce a okolí. Ve stejný den členové jednotky SDHO
uspořádali sběr starého železa. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem, kdo přiložili ruku k dílu.
Zvláštní ocenění vyslovujeme té nejmladší generaci, u které je stále těžší najít motivaci pro jakoukoliv
dobrovolnou činnost.
Děkujeme!
Zpravodaj Písková Lhota
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Jarní soustředění našich nejmenších
disciplín dokázali zvítězit, a tak po delší době vítěV polovině května jsme se konečně dočkali a mohli zíme v okresním kole hry Plamen ve všech třech
jsme se začít scházet na schůzkách kolektivu mla- kategoriích.
dých hasičů i sportovního oddílu. Lenošení bylo
již velmi dlouhé, a tak bylo na místě zjistit kondici
našich nejmenších na celodenním soustředění kategorie mladší a přípravka. Sešli jsme se v hojném
počtu a řádně si to užili. Sport je základ zdraví, to
my v SDH víme a snažíme se tuto myšlenku naplňovat, jak nejlépe to jde.

Popletené pohádky
Poslední ze série našich akcí pro veřejnost v období
jara byla pohádková stezka – Popletené pohádky.
Proběhla o víkendu 5 – 6.6.2021 jako malá oslava Dne dětí. Děti do kartiček postupně zapisovaly
rozdíly, které našli v pohádce, a které do konkrétní pohádky nepatří. Výsledkem byla tajenka, která
vedla k pokladu s odměnou. Počasí nám přálo a tak
si stezku užili pěší i cyklisti.

Okresní kolo dorostu a dospělých v požárním
sportu
Poslední květnovou sobotu hostilo naše hasičské
cvičiště okresní kolo dorostu a dospělých v požárním sportu. Konala se zde disciplína běh na 100 m
s překážkami. Další disciplínou byl požární útok,
který proběhl v odpoledním čase v Pňově. Naše
družstva dorostenců a dorostenek zvítězila a postoupila do krajského kola a společně s nimi i někoVíkend v BUBLINĚ
Jarní měsíce již sice dovolily z části rozjet sportov- lik našich jednotlivců v kategorii dospělých.
ní, volnočasové či spolkové aktivity, ale za dodržení
striktních protiepidemiologických patření. A tak
se naše okresní kolo tentokrát konalo v BUBLINĚ.
Postupné nájezdy družstev na hasičský stadion v
Nymburce, testování a pohyb jen mezi svými kamarády z oddílu, to vše provázelo naše letošní okresní
kolo. Starší žáci absolvovali 4 disciplíny, ze kterých
vzešel vítěz okresního kola, mladší a přípravka jen 2
a na tu poslední – požární útok, si museli počkat až
na září k nám domů. Družstvo našich starších žáků Krajské kolo dorostu a soustředění před krajv okresním kole zvítězilo a postoupilo na kolo kraj- ským kolem
ské. Zde se jim však příliš nedařilo a v celkovém po- 7. června proběhlo soustředění našich družstev
řadí si přivezli umístění ze středu startovního pole. mládeže před krajským kolem. Akci provázela dobMladší žáci a přípravka dokončili okresní kolo prv- rá nálada a hřejivé slunce, skvělou regeneraci účastní víkend v září u nás v Pískové Lhotě, disciplínou níkům poskytla naše fyzioterapeutka Lucinka.
požární útok. V obou kategoriích jsme v součtu tří Krajské kolo dorostu se konalo druhý červnový ví8 Zpravodaj Písková Lhota

kend ve Vlašimi. Na start se postavilo naše družstvo dorostenek i dorostenců. Ovšem složení těchto
družstev bylo diametrálně rozdílné. Zatímco kluci
měli před sebou jeden z posledních závodů v kategorii dorostu, protože všichni, až na dva členy,
končí a přechází do kategorii dospělých, děvčata
jsou zcela nový začínající tým, složený z mladých
závodnic. I výměna generací je součástí hasičského
sportu.
Oba týmy si v krajském kole vedly skvěle. Zatímco
kluci s přehledem ovládli od začátku až do konce
vedení soutěže, děvčata si vítězství vybojovala až
perfektním požárním útokem. Obě naše družstva
tak postoupila na MČR do Zábřehu.

Naše družstvo žen obsadilo stříbrnou příčku a probojovalo se na MČR do Hradce Králové, kde předvedly výborný výkon a v nabité konkurenci získaly
7. místo.

Rovněž v jednotlivcích na 100 m se našim barvám
dařilo. Postup vybojoval Tomáš Procházka, Jakub
Stýblo, Lucie Pohanková (která se dokonce stala
mistryní Středočeského kraje) a Kateřina Martinová. Z časových důvodů se mistrovství v Ostravě
koncem srpna mohli zúčastnit pouze Tomáš a Kuba
a rozhodně se mezi nejlepšími neztratili.
Vítání občánků
Tradiční akce naší obce, do které jsme se zapojili i
tentokrát, a to zajištěním pamětních listů pro účastDárky pro radost
Tato akce kolegů z Okresního sdružení hasičů Pra- níky a malými dárečky pro naše nové občánky od
ha – západ měla za cíl zpříjemnit pobyt dlouho- našeho sboru. Ať se vám v životě daří.
době nemocným dětem v nemocnicích Středočeského kraje. Když jsme byli osloveni ke spolupráci, Vestecký pohár
velmi rádi jsme ji přijali a připravili jsme dárky pro Poslední víkend před prázdninami jsme strávili na
děti z dětského oddělení Klaudianovi nemocnice v příjemné akci Vestecký pohár. Závod v požárním
Mladé Boleslavi. Dárečky dětem předali pan veli- útoku byl pro všechny naše kategorie medailový, od
tel SDH a JSDHO Jindřich Stýblo a paní jednatelka těch nejmenších až po ženy jsme si odváželi zlaté
kovy a naši muži skvělou bronzovou příčku. DěkuSDH Petra Kučerová.
jeme kamarádům z Vestce za pozvání.
Krajské kolo dospělých v požárním útoku a v
běhu na 100 m s překážkami
V letošním roce to dospěláci měli v rámci organizace postupových soutěží v požárním sportu trochu
náročnější. Jednotlivé disciplíny byly rozděleny na
samostatné akce a i mistrovství republiky proběhla
odděleně na různých místech a samostatných termínech.
Krajské kolo v požárním útoku družstev mužů a
žen proběhlo 19.6.2021 v obci Kšely na Kolínsku
a běh na 100 m na atletickém stadionu v Kolíně.
Zpravodaj Písková Lhota
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Bramborové, ale pyšné – MČR Zábřeh, dorostenky
Jak již jsme uvedli výše náš letošní tým dorostenek
je velmi mladý a chystal se sbírat zkušenosti pro budoucnost. Holky se doslova vydřely vítezství v krajském kole, a tak samotný mistrovský závod byl pro
ně vlastně již odměnou největší. Jenže atmosféra a
velké hasičské srdce, které bije pro Pískovou Lhotu
dělá své, a tak tým, se kterým se letos v kuloárech
požárního sportu rozhodně nepočítalo předčil své i
veřejné očekávání.
Bramborové, ale pyšné!
Děkujeme za skvělé výkony, obrovskou týmovou
souhru, a také za podporu kluků, kteří prožívali
svou poslední dorosteneckou sezónu.

VICEMISTŘI REPUBLIKY – MČR Zábřeh, dorostenci
Hrdá příslušnost k našemu SDH, bojovnost, radost
z pohybu, souhra a spolupráce, to jsou aspekty, které zdobily náš tým dorostenců na letošním mistrovství České republiky. Kdo byl přítomen, musel vidět
s jakou láskou a odhodláním kluci do boje ve svém
posledním závodu kariéry vstoupili.
A vedli si výtečně.
Bronzové medaile ze štafety, stříbrná v součtu běhů
na 100 m a famózní vítězství v královské disciplíně
požární útok jim vynesly titul VICEMISTRŮ České
republiky.
Děkujeme a blahopřejeme: Martin Zradička, Vojtěch Urban, Šimon Crkal, Lukáš Rambousek, Michal Husák, Vojtěch Ševčík, Jakub Stýblo a Filip
Zradička.
10
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Kámen být, Kámen tvořit, Kámen si hrát
Víte, jak si žili neandrtálci?
Naši mladí hasiči již ano. Letní tábor, který je na
chvíli přemístil do života v pravěku, jim dal nahlédnout do doby dávno a dávno a minulé.
Život v lese, výlet do Gladiátor arény, taneční večery, kreativní tvorba, spousta her a zábavy, nová
kamarádství, to je TÁBOR.
A ten náš, byl i letos super.
Poděkování patří všem vedoucíma ale i dětem. Byli
jste super.

Máme nové vedoucí
V období letních prázdnin probíhala tradiční letní
škola instruktorů. Vzdělávací kurz, který trvá dva
týdny, připravuje nové, mladé vedoucí a instruktory na jejich budoucí práci v kolektivech mladých
hasičů. Kurz má náročnou teoretickou i praktickou
výuku a závěrečnou zkoušku formou “malé maturity“ včetně praktické zkoušky. V letošním ročníku

kurzu uspěli i členové našeho SDH Kateřina Gajdo- Poděkování posíláme všem lektorům i vedoucí
šová a Jakub Stýblo. Oběma blahopřejeme k získání kempu Petře Kučerové.
kvalifikace vedoucího mládeže III. stupně.
Mistrovství světa dorostu v požárním sportu, Čakovec, Chorvatsko
V polovině srpna proběhlo v Čakovci MS dorostu
v požárním sportu za účasti našeho člena Jakuba
Stýbla. Kuba hned na úvod klání předvedl skvělý
výkon na věži, kdy si zlepšil svůj osobní rekord.
V sérii sběru medailí pokračovat na štafetě, kde si
společně s kamarády z reprezentačního týmu vybojoval stříbrnou medaili. Vítězstvím na požárním
útoku si tak čeští dorostenci zasloužili celkovou
stříbrnou medaili.
Gratulujeme Jakube, jsme na tebe pyšní!

Vzdělávání o prázdninách.
Letní kemp v Pískové Lhotě
Česká rada dětí a mládeže si ke spolupráci na realizaci prázdninového projektu Letní kempy vybrala i
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mezi přihlášenými zájemci byl i náš sbor.
První srpnový týden jsme tedy uspořádali letní
kemp v naší obci s cílem snížit dopady pandemie
Covid – 19 na vzdělávání žáků základních škol.
Kempu se zúčastnilo 31 účastníků převážně z řad
veřejnosti, nečlenů kolektivu mladých hasičů.
V rámci pěti osmihodinových setkání se četlo, počítalo, exkursovalo u Záchranné služby v Nymburce, tvořilo, poznávala se ekologie v Ekocentru Poděbrady, hrály se hry, kamarádilo se a tak trochu i
řádilo.
Děkujeme rodičům za důvěru, vítáme ty účastníky,
kteří následně rozšířili řady kolektivu mladých hasičů a těšíme se někdy příště.

Vzdělávací dny v Bludově
Tato vzdělávací akce byla velmi podobná letnímu
kempu, jen měla výjezdní charakter a byla určena
pro členy kolektivu mladých hasičů. Počasí se nejprve tvářilo, že nás potrápí, ale nakonec si to rozmyslelo a dovolilo nám absolvovat náš program.
Učit se o prázdninách nemusí být vždycky jen nuda.
Naopak, v Bludově to byla zábava.
Díky všem lektorům a vedoucím.

Poslední prázdninový závod
Prázdniny končí a naši zástupci Radim Stýblo, Jakub Stýblo a Kateřina Gajdošová se s nimi po sportovní stránce rozloučili v Širokém Dole na otevřeném MČR ve výstupu na cvičnou věž v kategorii
dorostu. Radim sbíral zkušenosti, Kačka podala
stabilní výkon a Kuba vybojoval bronzovou medaili.
Za SDH Písková Lhota Monika Němečková

Zpravodaj Písková Lhota
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60 LET STOLNÍHO TENISU V PÍSKOVÉ LHOTĚ
V letošní roce si v Tělocvičné jednotě Sokol Písková Lhota připomínáme šedesátileté výročí založení
oddílu stolního tenisu.
Oddíl stolního tenisu hrající mistrovské soutěžní zápasy byl po několikaletém rekreačním hraní
oficiálně založen 9. listopadu 1961 a přihlášen do
Okresního přeboru druhé třídy skupina jih.
Historie začátku ping-pongu v Pískové Lhotě začala někdy v polovině padesátých let, kdy místní
mládež v sokolovně cvičila gymnastiku a sportovní
všestrannost, kterou trénovali pan Trnka a posléze pan Zdeněk Čapek. Tehdy do sokolovny mimo
jiných budoucích stolních tenistů chodil cvičit i
dorostenec Jiří Müller hrající již tehdy ping-pong
rekreačně doma na zahradě se svými bratry Jardou
a Jindrou. Napadlo ho tehdy stůl přemístit do přísálí sokolovny a tím započat stolně-tenisovou éru v
Pískové Lhotě. Postupně se přidávali další a další
hráči a hráčky a po několikaletém rekreačním hraní se zakoupil druhý stůl a následně i třetí, na který
se vydělalo sběrem železa. Další přidavší se stolní
tenista Jaroslav Wagner zhotovil osvětlení potřebné
pro stolní tenis a mohlo se začít ze závodním hraním už na hlavním sále sokolovny.
V roce 1960 započata historie Vánočního turnaje –
turnaje o putovní knihu, prvním vítězem Žert Jan.
Trénování mládeže se ujal Jiří Müller, prvním vítězem o putovní vlajku mládeže T. J., se stal Josef
Nechvíl.
Oddíl stolního tenisu hrající mistrovské soutěžní zápasy byl po několikaletém rekreačním hraní
oficiálně založen 9. listopadu 1961 a přihlášen do
Okresního přeboru druhé třídy skupina jih. První
zápas sehrán 10. prosince 1961 ze Sokolem Oldřiš
(dnešní Pňov – Předhradí).
Zakládající členové soutěžního družstva:
Wagner Jaroslav, Wagner Vlastimil, Žert Jan, Müller
Jiří, Žák Jiří, Černý Jiří, Nechvíl Josef, Nejedlý Vladimír
Dochované zhodnocení první sezóny 1961/62:
V roce 1961/62 jsme sehráli jedenáct zápasů a z
toho šest vítězných a pětkrát jsme prohráli. Je to jistě velký úspěch, protože jsme závodně stolní tenis
začali hrát tento rok poprvé, dosud jsme to pinkali mezi sebou a to jsme pak také poznali jaký je to
rozdíl, když se hraje opravdově s uznávaným a trénovaným soupeřem. Tréma a nervozita nám třeba
12 Zpravodaj Písková Lhota

prohrála první zápas s Oldřiší. Mistrovské zápasy,
zakoupení třetího stolu, zhotovené osvětlení způsobilo, že hrají v Pískové Lhotě všichni kluci i některá děvčata stolní tenis. A z toho máme vlastně tu
největší radost. Vítězem turnaje o putovní knihu v
tomto roce se stal Wagner Jaroslav, o putovní vlajku
mládeže Vávra M.
1962/63 a další roky:
Vítězství v OP 2. třídy, sestava: Wagner J., Wagner
V., Müller, Žert, (Nechvíl), postup do OP 1. Dobrá práce z mládeží Jiřího Müllera 1962-70: Krupka Zdeněk, Spilka Ladislav, Žák Josef, Vohnický L.,
Cepek Z., později Wagner ml., Živnůstka, Fajman,
Spilka Josef a Hrdlička J., dala základ pozdějším
úspěchům v 80. letech.

Fotografie z turnajů - období 60. let

80.-90. léta
Největší úspěchy oddíl zaznamenal v 80. letech,
hlavně v domácím prostředí naše družstvo nahánělo soupeřům strach. Někdy z té doby, možná o něco
dříve se traduje říkanka protihráčů na cestě do Pískové Lhoty: Fajman, Wagner, Spilka - bude horká
chvilka. V roce 1982 výhra Sokola Pískové Lhota v
okresním přeboru a postup do kraje. Družstvo ten
rok hrálo ve složení Jaroslav Wagner ml., Zdeněk
Fajman, Miroslav Křepela, který nás posílil ze Sadské, Miroslav Krupka a Václav Živnůstka. V krajských soutěžích kde nastupoval mimo hráčů, kteří
vybojovali postup, ještě jako posila v prvních letech
v kraji Václav Kemr z Krchleb, vydrželo družstvo z
roční přestávkou až do roku 1989.

Družstvo z 80. let

V této době probíhala v sokolovně nejúspěšnější
éra, na tréninkách bylo přeplněno, pořádali se soustředění a různé další akce. V roce 1983 se uskutečnil zápas s veterány Sparty Praha.
Po přestupu Jardy Wagnera ml. tenkrát do Krchleb,
úmrtí Zdeňka Fajmana a už dříve přestěhování Václava Živnůstky do ciziny, nastupovalo naše družstvo
od roku 1989 opět v OP1, tenkrát nejčastěji v sestavě Křepela Miroslav, Krupka Zdeněk, Píša Zdeněk,
a Král Petr. V této době jsme měli v soutěžích i čtyři
družstva, působící v soutěžích OP 1 – OP 4. Béčko měla na starost Polabecká klika s Chladovými
a Fandou Martínkem nejprve ještě pod dozorem
Jaroslava Wagnera st., předtím i Jiřího Müllera a Josefa Žáka doplněná domácím Zdeňkem Fouskem
a posléze Petrem Hartmanem z Poděbrad a Maličkým ze Sadské. Céčko zas domácí harcovníci Roman Cepek a Jarda Boroven s kostelnolhoteckým
Petrem Bláhou podporovaní Z. Ševcem ze Zvěřínku, Ivanem Mašindou z Kluku, panem Navrátilem
a dříve i P. Kvízem a dalšími. Déčko tvořili dorostenci a žáci.

Současnost:
Po působení V OP 2 jsme opět postoupili do nejvyšší okresní soutěže OP 1. Náš kádr družstva budou
letos tvořit Miroslav Křepela, Adam Šimek, Roman
Hakl, Petr Bláha, Zdeněk Píša, Ivan Mašinda, Petr
Nechvíl, Denisa Haklová a Petr Mráz. Letošní sezónu budeme stavět na mladých Šimkovi s Haklem,
kteří přišli na hostování z Přední Lhoty. Základní
sestavu, kterou tvoří čtyři hráči doplní vždy dva
zkušenější ze zbývajícího kádru.
Pořádáme turnaje Veteraniádu, tradiční Vánoční
turnaj jeden z nejstarších turnajů pořádaných v
České republice ve stolním tenisu, na počest bývalých spoluhráčů Memoriály Zdeňka Fajmana a
oddílový Jaroslava Wagnera, dále okresní turnaje
mládeže a Letní ligu družstev. Hlavním nezištným
organizátorem turnajů se stal Jan Chlad.
Milníkové sestavy soutěžního družstva:
První zápas rok 1961- soupeř Sokol Oldříš: Wagner J., Wagner Vl., Müller, Žert
Krajská 1982 – 1989: Wagner ml. Fajman, Krupka,
Kemr, Křepela, (Živnůstka, Spilka)
Zatím poslední 2020 - soupeř Lokomotiva Nymburk: Křepela, Píša, Šimek, Mráz (sezóna 2021/22
začíná začátkem října)
Kuriózní – zimní (soupeř se po příjezdu do sokolovny doslova klepal zimou) v průběhu někdy 90.
let: (Chlad J., Chlad M., Chlad L., Mráz).
Za šedesátiletou epochu stolního tenisu v Pískové
Lhotě prošlo sokolovnou nespočet dalších hráčů,
ať už v soutěžích nebo jen rekreačně na které se v
tomto výčtu třeba i nedostalo. Všem těm a zde uvedeným velký dík, že se na té bohaté historii oddílu podíleli. Za tu dobu se změnilo hodně, počítání
setů, potahy, míčky, stoly, ale radost ze hry stolní
tenis zůstává stejná. Bude nám šedesát a zatím nekončíme, jedeme dál.
Za oddíl stolního tenisu
T. J. Sokol Písková Lhota Petr Mráz

Zpravodaj Písková Lhota
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Veteraniáda stolní tenis
T.J. Sokol Písková Lhota oddíl stolního tenisu,
uspořádal v sobotu 11. září 2021 dvanáctý ročník
Veterániády, hráčů šedesátiletých a starších.
Sportovního zápolení se zúčastnilo třináct hráčů z
oddílů Nymburska, Kolínska a Liberce.

Vzácným hostem turnaje byl zakládající člen oddílu stolního tenisu v Pískové Lhotě Jiří Müller.
Sokolský den
V sobotu 28. sprna se v areálu sokolovny po roční
pauze pořádal 9. ročník tradičního Sokolského dne.
Na programu bylo sportovní odpoledne a 10 sportovních disciplín, ve kterých více jak 30 zúčastněných dětí soutěžilo o ceny a medaile Sokolského
přeborníka, které obdržely soutěžící po splnění
všech disciplín. Dobrou atmosféru sportovního odpoledne nezkazil ani menší dešťový mrak, který z
ničeho nic na závěr soutěží navštívil areál sokolovny. Zřejmě se mu tam zalíbilo, jelikož už tam zůstal
a nechtělo se mu jít někam jinam.

Účastníci turnaje, foto: Jan Chlad

Při zahájení byla připomenuta památka trojnásobného vítěze minulých ročníků Stanislava Havránka
ze Starého Kolína a častých hostů Veteraniády ze
Sadské Antonína Hráška a Pavla Jirouše, kteří se
dvanáctého ročníku bohužel už nedočkali.
Turnaj vyhrál nováček Veteraniády a krajský hráč
Sokolský den, foto Michal Kuchař
Josef Řehák reprezentující SK Novou Ves, který ve
finále porazil předloňského obhájce Aloise Saláka
ze Sokola Starý Kolín. Na třetím místě se umístil
Karel Svoboda ze Sokola Velký Osek. Uznání zaslouží za předvedené výkony čtvrtý Josef Kubánek z
Městce Králové, který už nestihl semifinále, jelikož
jako řidič sanitky ve zdravotnictví musel spěchat do
služby a převést pacienta do nemocnice.
Domácí reprezentant T. J. Sokol Miroslav Křepela
po vítězství v základní skupině vypadl ve čtvrtfinále
Sokolský den, foto Michal Kuchař
s finalistou turnaje Salákem a obsadil dělené 5. místo. Soutěž útěchy nepostoupivších ze skupin vyhrál Následně se návštěvníci Sokolského dne přesunuli
František Vejtruba (Sokol Velim) před dalším čle- do sálu sokolovny, kde program pokračoval vystounem domácí jednoty Janem Chladem.
pením country kapely Daltonové.
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Medailisté, foto: Jan Chlad
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OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI - ROK 1989
Psát o životě obce, zejména o činnosti MNV, není
v tomto roce vůbec jednoduché. Pokračující stagnace v celé naší společnosti se citelně dotýká života v obci. Projevuje se zejména nezájmem většiny
občanů o věci veřejné. Zhoršující se hospodářská
situace ve státě poskytuje minimální finanční prostředky pro národní výbory, zejména na vesnicích.
MNV, který nemá vlastní finance a je závislý na
státních dotacích od ONV jen s problémy stačí pokrýt to nejnutnější
– vlastní správu a
veřejné osvětlení,
které už tak svítí
sotva z poloviny.
Občané oprávněně poukazují na
tyto nedostatky,
ale není v silách
MNV je v současnosti řešit. O činnosti rady MNV
se nedá vůbec
hovořit. Rovněž
komise nepracují.
Tajemník MNV vítá nové občánky Veškerou agendu
vyřizují předseda, tajemnice a předsedové komisí.
Počasí ◆ Zimní měsíce – leden a únor byly zcela
nezimní. Pravá zima se vůbec nedostavila. Nemrzlo, ani sníh nepadal. Teploty ani v noci neklesaly
pod bod mrazu. Až v druhé půli února přišla vláha
v podobě deště. Březen již byl v mezích normálu, s
občasným deštěm, ranními teplotami kolem nuly,
přes den 7-12 °C. O Velikonocích bylo krásné počasí, až do konce měsíce kolem 20 °C. S nástupem
dubna přišlo citelné ochlazení, které však trvalo
pouze týden. Vegetace je již tři týdny v předstihu.
Druhá polovina měsíce měla značné teplotní výkyvy a dostatek vláhy. První polovina května se vyznačovala chladným počasím s častým deštěm. V
druhé polovině již převládalo suché teplé počasí,
které následovalo i po celý červen. Rovněž první
týden v červenci byl suchý s tropickými teplotami
30 °C. Ochlazení se znovu dostavilo s příchodem
srpna, s dešťovými srážkami a teplotami do 20 °C.
Září se přihlásilo s deštěm, který již byl opravdu žádoucí. Druhý a třetí týden se ještě vrátilo léto a poslední týden se začal hlásit podzim. Říjen byl až do

poloviny chladný a s minimálními srážkami, druhá
polovina s pěkným babím létem. S příchodem listopadu se ochladilo a začalo pršet. V druhé polovině
měsíce nastala pravá zima. Napadl sníh a mráz dosahoval -12 °C. Toto pravé zimné počasí trvalo až do
12. prosince. Počasí se obrátilo, sníh postupně zmizel a země rozmrzla. Denní teploty vystoupily na
10-12 °C. Tento ráz počasí trval až do konce roku.
JZD ◆ Letošní rok byl pro JZD velmi náročný.
Všechny zemědělské podniky začaly pracovat v
nových ekonomických podmínkách – stručně řečeno velmi tvrdých. Letité dotace státu do zemědělství končí a každý zemědělský podnik se musí
samofinancovat a odvod daní do státní pokladny
bude vyšší. Naše družstvo se s touto situací vyrovnalo celkem dobře. Výnosy zemědělských plodin
byly pouze průměrné, již třetí rok za sebou nepřálo
zemědělcům počasí. JZD pokračovalo ve výstavbě
nové administrativní budovy, která se stává dominantou obce. Koncem roku je prakticky hotová a
její finanční náklady stály 1 661 000 Kč. Z činností
kulturní komise při JZD můžu jmenovat – zajištění
rekreace pro členy. Zvlášť atraktivní byl zájezd pro
nejlepší pracovníky do Vietnamu, dále několik poukazů do Bulharska a Řecka. Rozšířila se i rekreace
po vlastech českých a slovenských. Samozřejmostí
jsou i zájezdy do divadel.

Rodina Friedlových a Veselých

Veřejný život ◆ Politická situace v obci není dobrá. Vzpomínky na různá výročí připomíná MNV
na veřejných schůzích, které však nejsou občany
navštěvovány. Už je snad součástí politické situace
ve státě. 40 let vlády Komunistické strany dovedlo
celou společnost k absolutnímu nezájmu občanů o
věci veřejné a vyvrcholilo listopadovou revolucí v
celé republice. Došlo k pádu totalitního režimu a k
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Rodina Kuželova a Fouskova

Rodina Palečkova a Doležalova

nastoupení na cestu demokracie. Tyto velké změny
jsme přivítali i u nás, ale až do konce roku se v obci
nové politické klima nijak neprojevilo.
Kulturní život ◆ JZD v minulém roce investovalo
do interiéru sokolovny své finanční prostředky.
T. J. Sokol ◆ Aktivita T.J. Sokol se v poslední době
přesouvá více na pořádání kulturních akcí, než na
vlastní tělovýchovnou činnost. Má to však i své
opodstatnění. Činnost jediného oddílu – stolního
tenisu je finančně dost náročná. 4 družstva v okresních soutěžích nehrají příliš dobře. Kromě družstva
A, které je v 1. polovině okresního přeboru, zbývající hrají na konci soutěžních tabulek. Od jara do
podzimu využívá naše mládež v plné míře tenisový
kurt, který sportovci vybudovali svépomocí.

SSM ◆ V loňském roce opět ožila klubovna mládeže v budově požární zbrojnice. Čekali jsme proto,
jak se mládež znovu zaktivizuje. Bohužel, letos vše
sklouzlo znovu do svých kolejí. Klubovna se stala
místem, kde se sice mládež schází, ale spíš za účelem konzumace piva a s tím souvisejícím problémem pořádku v tomto místě.
Obchod ◆ Zásobování v prodejně potravin i v pohostinství bylo bez problémů. Přetrvává špatná
kvalita pečiva, zejména rohlíků. Malý je výběr u
ostatního pečiva. Občané si stěžují na uzeniny, které jsou špatným skladováním oschlé, což jde ovšem
na vrub prodavaček.
V tomto roce se narodili 2 chlapci a 3 děvčata.
Sepsal kronikář Jaroslav Homola

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontaktní informace:
Adresa: Spojovací 42, 290 01
web: www.piskova-lhota.cz
Telefon: +420 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz

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

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

SBĚRNÝ DVŮR: St 17:00–18:00
Ne 10:00–11:00

Číslo 2/2021 vyšlo dne 1.10.2021. 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 30.11.2021. Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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