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     Přijďte v neděli 24. července 2022 přivítat děti přijíždějící z olympiády v Cejle.      Přijďte v neděli 24. července 2022 přivítat děti přijíždějící z olympiády v Cejle. 
Ve stejný den proběhne slavnostní ukončení stavby Bábinky. Ve stejný den proběhne slavnostní ukončení stavby Bábinky.                                                             Jste srdečně zváni. Jste srdečně zváni. 



Opustili nás

Dne 15. prosince 2021 zesnula  paní JAROSLAVA 
CEPKOVÁ ve věku 93 let.

Dne 15. listopadu 2021 zemřela ve věku 37 let 
paní MARTINA HOŘELKOVÁ. 

Upřímnou soustrast

Dne 1. listopadu 2021  nás opustil  ve věku 61 let 
pan MVDr. MIROSLAV KŮŽEL. 

Dne 24. prosince 2021 nás opustila  ve věku 54 let 
paní IVANA ČÁBELKOVÁ. 

SLOVO STAROSTKY
Vážení čtenáři, spoluobčané, sousedé,
zdravím vás v této opět zvláštní a nelehké době. Někdy si 
říkám: ,,Co se ještě může stát horšího?“ No a po několika 
málo měsících prožíváme od konce února zase něco neu-
věřitelného, co se nás sice každodenně nedotýká, tak jako 
covid, ale je snad stejně naléhavé a tíživé. Děti na cestě s 
batůžky na zádech a plyšáky v náručích. Pevně věřím, že i 
tohle jednoho dne skončí a zničené rodiny, města, vesnice 
najdou svůj klid a budoucnost.
Moc vám děkuji za hmotnou humanitární pomoc, nasbí-
ranou v průběhu března a dubna. Podpořili jsme přímo 
obec Třebestovice, kde našlo azyl téměř sto matek s dětmi. 
Není to s námi tak špatné, když dokážeme nezištně po-
máhat v tu pravou chvíli.
I v důsledku této situace se na nás valí starosti a obavy, jak 
to všechno zaplatíme? A jako už tolikrát, všechno zvlád-
neme!
Kolem sebe vidíte nové věci, které se povedlo zrealizovat. 
Podařilo se i získat dotace, takže nás projekty finančně 
nevyčerpaly, máme zdravé hospodaření, každoročně tuč-
ný hospodářský výsledek a jsme bez dluhů. Ač se nám 
zůstatek v bance nezhodnocuje tak, jak bychom si před-
stavovali, Komerční banka a Česká národní banka jsou 
bezpečnými institucemi pro naše finance.
Ještě k dotacím – i po jejich získání a proplacení je tře-
ba dokládat udržitelnost projektu, což může být i před-
mětem kontroly v dalších letech, a na tu mají příslušné 
instituce právo zakotvené už v pravidlech a podmínkách 
projektu. Po získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení budeme během konzultačních dnů na Státním 
fondu dopravní infrastruktury představovat projekt no-
vého chodníku v Hořátevské ulici. Jak víte, tento záměr 
se nepodařilo během předinvestiční přípravy realizovat 
tak, jak byl zamýšlen – trasa měla vést podél komunikace 
až do lokality V Hájích. Požadavkem Správy a údržby sil-

nic bylo zachování příkopu k odvádění vody ve stávající 
niveletě, takže hrana chodníku by musela z důvodu bez-
pečnosti pokračovat například gabionovým plotem, nebo 
zábradlím. Zatrubnění přítoku rybníka se také ukázalo 
jako problematické, přesto, že je tok pod vozovkou také 
zatrubněn. Dalším projektem, který připravujeme v rám-
ci programu energetických úspor financovaných z Národ-
ního programu Životní prostředí je rekonstrukce pláště 
budovy samoobsluhy. Po dokončení uvažujeme o sanaci 
prostoru před budovou. Smyslem by měla být úplná bez-
bariérovost a více zeleně. Také sokolové chystají nároč-
nou rekonstrukci sociálního zařízení v budově sokolovny.
Další projekty, kde nejsme investorem, ale týkají se nás, je 
stále pokračující příprava rekonstrukce II/611 a ještě byl 
otevřen nový projekt zkapacitnění D11 Jirny – Poděbrady, 
kde jsme využili spolu s dalšími dotčenými obcemi mož-
nost vyjádřit se ke studii a v rámci dopravního modelu 
jsme upozornili na nutnost dílčích opatření, která se do-
sud nepodařilo prosadit. V závěru roku nás čeká i zaháje-
ní pozemkových úprav, Státní pozemkový úřad připravu-
je podklady pro výběr zhotovitele KoPU. Jejich spuštění 
přichází v nejvhodnější dobu a do návrhu se jistě podaří 
zapracovat náročnou revitalizaci Výrovky i otevření me-
lioračních kanálů. Potkala nás opravdu nešťastná událost, 
která se týká chodu obce, 30. března zemřela náhle naše 
externí účetní, paní Iva Sobotková. Nás čekalo důležité 
rozhodnutí, jak a s kým dále spolupracovat. Nyní, za-
čátkem května už máme navázanou spolupráci v novém 
účetním systému a s novou paní účetní. Všechny závěrky 
a výkazy byly odevzdány řádně a včas. Určitě víte, že naši 
hasiči a hasičky ani během covidu nepřestali sportovat a 
trénovat, jsou odměněni účastí na hasičské olympiádě, 
která proběhne v červenci ve Slovinsku. Přejme jim všem 
jedinou odměnu, o kterou doopravdy stojí.
Ať všichni stojí na olympijské bedně!

Alena Rosenbergová, starostka obce Písková Lhota

Dne 2. dubna 2022 zesnul ve věku  83 let pan 
FRANTIŠEK SKALICKÝ. 
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Opustili nás

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘÁDU
Přehled realizovaných projektů v obci: 

Tento projekt -  ,,Projekt zvýšení akceschopnosti 
Jednotky SDH Písková Lhota modernizací po-
žární techniky“, realizovaný v roce 2022, byl spo-
lufinancován Státním zemědělským intervenčním 
fondem v Programu rozvoje venkova na základě 
pravidel, kterými jsou stanoveny podmínky platné 
pro 5. výzvu MAS Podlipansko, o.p.s. příspěvkem 
z národních zdrojů a zdrojů EU.
Účelem projektu je pořízení přenosné hasičské 
motorové stříkačky, na základě technických poža-
davků a specifikace zadavatele. Pro Jednotku SDH 
Písková Lhota byl vybrán a zakoupen typ PMS  
Rosenbauer FOX 4.
  ➢ Celkové uznatelné náklady projektu činí    
      499 022 Kč včetně DPH.
  ➢ Celková výše dotace 386 644 Kč.
  ➢ Příspěvek společenství (EU) 247 452 Kč.
  ➢ Příspěvek z národních zdrojů 139 192 Kč
  ➢ Obec Písková Lhota se na projektu podílela  
      částkou 112 378 Kč.

PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Projekt ,,Obnova hřbitovní zdi v obci Písková 
Lhota u Poděbrad“ je ještě v realizaci - termín do-
končení 30. června 2022. Je spolufinancován Mini-
sterstvem zemědělství v rámci programu ,,Údržba a 
obnova kulturních a venkovských prvků“. 
  ➢ Celková cena 696 653 Kč včetně DPH.
  ➢ Maximální dotace do výše 200 000 Kč. 

,,Revitalizace vodní nádrže - Písková Lhota u 
Poděbrad“.  
➢ Celková cena 976 218,13 Kč včetně DPH
➢ Maximální dotace do výše 695 856 Kč 
     (neinvestiční dotace). 

VODNÍ NÁDRŽ ,,BÁBINKA“

Starostka Alena Rosenbergová a velitel JSDH Jindřich Stýblo 
s novou hasičskou stříkačkou



Stavba kruhového objezdu byla zahájena 1. dub-
na 2022. Stavební úpravy křižovatky silnic II/611 
a II/329 mezi obcemi Písková Lhota a Poděbrady 
reálně začaly. K předání staveniště zhotoviteli došlo 
již 31. ledna, od té doby ale proběhlo pouze několik 
přípravných prací v okolí komunikace. Komunika-
ce je jen průjezdná v přímém směru, omezení potr-
vají až do konce srpna.
Stavební práce budou oproti původnímu plánu 
rozděleny jen do dvou hlavních etap, původně jich 
mělo být šest. Situace se tak stává pro řidiče pře-
hlednější, už od počátku ale je doprava výrazně 
omezena. První etapa probíhá od dubna do kon-
ce května, v této době motoristé mohou jet pouze 
od Poděbrad do Pískové Lhoty a opačně, silnice z 
Přední Lhoty a od Vrbové Lhoty je uzavřena. Do-
prava je řízena kyvadlově semafory.
V rámci druhé etapy, jejíž zahájení je naplánováno 
na 1. červen, bude doprava převedena na jižní část 
již dokončeného kruhového objezdu. V této době 
již bude možné opět využívat i silnici vedoucí k dál-
nici, do Přední Lhoty ale bude vjezd stále zakázán. 

    STAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU
I po dobu realizace této etapy bude doprava ze 
všech směrů řízena semafory. Celá stavba má být 
dokončena nejpozději do 31. srpna.
Zhotovitelem stavby je společnost Silnice Čáslav, 
která ještě v minulém roce nesla jméno Konstrukce 
a dopravní stavby, technický dozor vykoná Sudop 
Praha. Cena stavby podle smlouvy činí 19 166 400 
Kč. 

https://www.facebook.com/hlaspodebrad

2. etapa od 1. června
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    ČARODĚJNICKÝ REJ V HASIČÁRNĚ
Poslední dubnový den se ve dvoře hasičské zbroj-
nice sešli čarodějové a čarodějnice ke společnému 
veselí. Úderem čtvrté hodiny odpolední odstarto-
val program letošního čarodějnického sletu. Pro 
všechny akční děti byla připravená dobrodružná 
stezka. V průběhu slunečného odpoledne proběh-
la soutěž o nejhezčí masku. Její porotci se rozhodli 
ocenit všechny zúčastněné masky a každý si tak 
odnesl sladkou odměnu.  Poté už mohla vzplanout 
samotná vatra. Tu měli pod dozorem pořadatelé z 
řad místních hasičů, kteří se organizování společ-
ně s Obcí Pískovou Lhotou čarodějnic ujali. Opé-
kaly se buřty, pila limonáda či pivo a příchozí si 
užili i příjemně vlahý jarní západ slunce.

Vážení občané,  
spustili jsme pro vás službu 
Mobilní Rozhlas, díky které 
vás nyní budeme efektivně 
informovat přímo do vaše-
ho telefonu. Přihlaste se k 
odběru informací a už ne-

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 

https://piskova-lhota.mobilnirozhlas.cz/

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.

zmeškáte 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! 

Z PLÁNOVANÝCH LETOŠNÍCH AKCÍ 
V SOKOLOVNĚ:

21.5.  Memoriál Zdeňka Fajmana 17.ročník -  
 stolní tenis
11.6.  Lhotecký amatérský turnaj pétanque
3.9.  Veteraniáda stolní tenis
17.9.  Sokolský den – připomenutí výročí 100.  
 let T.J. Sokol Písková Lhota (sportovní  
 dětský den, hudba - Štěpán Kojan, Beny  
 rock)
24.9.  Finálový turnaj Letní ligy -stolní tenis
26.12.  Vánoční turnaj - 63. ročník

Zpravodaj Písková Lhota  5    
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Část druhá - založení T.J. Sokol v roce 1922
Po prvopočátcích Sokola v Pískové Lhotě v letech 
1913-1915, přerušené 1. světovou válkou, se po 
konci války a založení a vzniku Československa 
28. října 1918 začaly obnovovat spolky a různé 
další sportovní a kulturní organizace, které v době 
válečné museli být rozpuštěny. Nastává to pravé 
období společenského života, které bylo za války 
zatlačeno a vysunuto ze svých původních kolejí. 
Mezi prvními, kteří též lví podíl na osvobození 
získaly, dlužno počítati i jednoty sokolské, razíc 
si opět další cestu trnitou po stopách Tyršových a 
Fügnerových. Myšlenka sokolská zalétá i do všech 
vísek venkova, aby připravovala a formovala do 
budoucna nové hrdinné legionáře vychovávané 
opět v duchu sokolském národním na obranu re-
publiky československé.
Za těchto okolností vzniká i v Pískové Lhotě opět 
myšlenka, jak jednotu vzbudit k novému životu. 
Bývalí bratři co navrátili se z vojny, chopili se opět 
úkolu, který zdařil se nad očekávání. V provolání 
na popud Bedřicha Zenkla, obchodníka s obilím t. 
č. v nájmu v č. p. 41, které vyvěšeno v celé obci, 
přihlásil se veliký počet nejen členstva i žactva, 

dorostu a žen, a to bylo nutno sáhnout k důklad-
né organizaci. Za tím účelem povolán z Poděbrad 
tamější starosta Sokola br. doktor Vondrovic, kte-
rý v krásné přednášce zdůraznil význam a poslání 
sokolských jednot. Přednáška konaná v sále bratra 
Josefa Potměšila č. p. 6. dne 7. července 1922 za 
velké účasti všeho občanstva dala základ k nově 
zbudování jednoty. Po ukončení vykonány ihned 
volby funkcionářů a zvoleni byli starostou Zenkl 
Bedřich, náměstek Žert Josef st, jednatelem Skoře-
pa Josef, pokladníkem Potměšil Karel, náčelníkem 
Ježek Václav, náčelnicí Opočenská Anežka a další-
mi členy výboru Svoboda Bohumil a Donát Josef. 
Datum 7.7.1922 tak uveden jako den obnovení a 
oficiálního založení Tělocvičné jednoty Sokol v 
Pískové Lhotě. Další členové postupně přibývali 
a začalo se se cvičením, nejdříve v roce 1922 se 
konala cvičení žactva u starosty Zenkla na dvoře, 
na zimu pak jednotě propůjčil sál hostinský Josef 
Potměšil.
(převzato z pamětní knihy T.J. Sokol v Pískové 

Lhotě z roku 1924, přepsal Petr Mráz)

Výročí založení T.J. Sokol si letos připomeneme 
akcí Sokolský den - po prázdninách 17. září. 

Z HISTORIE T.J. SOKOL V PÍSKOVÉ LHOTĚ

Foto z roku 1923 bratři členi T.J. Sokol v krojích. Uprostřed první starosta T.J. Sokol Písková Lhota Bedřich Zenkl.
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Pétanque v sokolovně Pískové Lhoty.
Hra oblíbená v západní Evropě, hlavně ve Francii, 
se hraje na jakémkoli přírodním povrchu a vyzna-
čeném rozměru hřiště přibližně 12 krát 4 metry.
Každý hráč používá tři kovové koule, každá průmě-
ru 70 mm a váhy asi 70 dkg. Hráč hází na dřevěnou 
3 centimetrovou kuličku, zvanou košonek, předem 
hozenou do hracího pole a cílem hry je svými kou-
lemi hodit k ní co nejblíže. Hrají proti sobě buď jed-
notlivci, nebo družstva do třináctého bodu.
I když se pořádají ve světě v této hře mistrovství 
světa a turnaje na vysoké úrovni, je hodně turnajů a 
hráčů i různých výkonností i u nás v Čechách.
Také v našem okolí, na Kolínsku, Boleslavsku a 
Nymbursku jsou oddíly, které hrají dlouhodo-
bou soutěž nazvanou Polabská liga pétanque.  
V sokolovně jsme před několika lety vybudovali 
dvojhřiště, které je případně na takový přátelský zá-
pas nebo malý turnaj potřeba.
Založili jsme také šestičlenné družstvo a každý 
pátek se scházíme na trénink, kde bychom rádi 
uvítali další zájemce o tuto nenáročnou hru.
V sobotu 11. června plánujeme Lhotecký amatér-
ský turnaj pro příchozí.

Jan Chlad – pétanque

Stolní tenis
Družstvo stolního tenisu T.J. Sokol Písková Lho-
ta se po postupu z regionálního přeboru 2. třídy 
umístilo v dohrané sezóně 2021/22 v nejvyšším 
regionálním přeboru 1. třídy na slušném 7. místě 
s bilancí devíti výher, čtyř remíz a sedmi porážek. 

T.J. SOKOL PÍSKOVÁ LHOTA

Za oddíl stolního tenisu 
T.J. Sokol Písková Lhota Petr Mráz

Turnaj mládeže v sokolovně
Poslední dubnový den patřila sokolovna v Pískové 
Lhotě mladým stolním tenistům. Tělocvičná jed-
nota Sokol uspořádala 30. dubna závěrečný  turnaj 
mládeže sezóny 2021/22 regionu Nymburk. Cel-
kem se  zúčastilo 35 stolnětenisových nadějí ze sed-
mi oddílů.
Pořadí nejlepších:
 U15 (starší žáci):
  1. Lukáš Kolenčík (TTC Poděbrady)
  2. Jakub Truhlář (TJ Sadská)
  3. Marek Kočí (Sokol Lysá n/L), Vítězslav  
     Kubiš (Zomka Nymburk)
U13 (mladší a nejmladší žáci):
 1. Šimon Chlad (ACS Přední Lhota)
 2. Vítězslav Pokorný (ACS Přední Lhota)
 3. Zuzana Andrejsová (Zomka Nymburk),  
     Marek Hlavatý (TTC Poděbrady)

Skupinové foto z turnaje mládeže - 30.4.2022

Zpravodaj Písková Lhota  7    
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Leden 2022
Zimní období je většinou věnováno schůzkám mla-
dých hasičů v klubovně a sportovní přípravě v pro-
najatých prostorách. Tentokrát jsme ke své zimní 
přípravě využívali krytou halu v Poděbradech, kde 
se scházeli naši hasičští sportovci všech věkových 
kategorií. 

Ti úplně nejmenší se potkávali pravidelně v naší 
klubovně, kde dávali prostor své šikovnosti a do-
vednosti. Vznikly tak například velmi pěkné obráz-
ky do celostátní soutěže PO očima dětí. Těší nás, že 
několik prací našich členů získalo i ocenění v okres-
ním kole:
Přípravka,         2. místo - Ema Kopřivová
Kategorie ZŠ1, 3. místo - Tomáš Šlechta
Kategorie ZŠ2, 1. místo - Michaela Jonzíková 
    2. místo - Daniel Kubenka
Kategorie ZŠ3, 2. místo - Terezka Folbrechtová

Kromě toho byla zahájena příprava reprezentač-
ních družstev našeho sboru na Hasičskou olym-
piádu do slovinského Celje. Pokud vše proběhne 
dle plánu, v létě odjedou dvě družstva žen, jedno 
družstvo mužů, jedno dívek a jedno chlapců z naše-
ho sboru reprezentovat Českou republiku na tento 
světový šampionát.

JAK ŠEL ČAS V NAŠEM SDH OD LEDNA DO DUBNA
Únor 2022
Zimní pobyt - již druhé desetiletí rok co rok vyrá-
žíme za zimními radovánkami. Tentokrát to opět 
bylo do Radvanic v Podkrkonoší, kde jsme kon-
krétně byli po13-té. 

Přestože se na svaz postavilo poprvé i několik nely-
žařů, všichni odjížděli jako lyžaři. Počasí nám přálo, 
sněhu bylo dost a dost, a tak jsme si kromě lyží užili 
i kopu zábavy při sáňkování, koulování a všem, co k 
zimním radostem patří. Děkujeme rodičům za dů-
věru, kamarádům z SDH Kostomlátky a Nová Ves 
za dlouholeté partnerství a těšíme se zase za rok.

Březen 2022
Třetí měsíc roku 2022 byl pro nás signálem ke startu 
soutěžní sezóny. Mladí hasiči v kategoriích mladší 
i starší se hned dvakrát postavili na start Českého 
halového poháru v běhu na 60 m s překážkami. 
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Poprvé to bylo v Jablonci a podruhé v Ostravě. Při-
vezli jsme si několik osobáčků a především super 
zážitky. Marcela Nováková se v Jablonci dokonce 
dokázala umístit v TOP 10 závodnic ve své kate-
gorii.

Druhý den po návratu z halového poháru z Ostravy 
zasedlo našich deset mladých hasičů do zkušební 
lavice, aby prověřili své znalosti v oblasti odznaků 
odborností: PREVENTISTA, KRONIKÁŘ, STROJ-
NÍK, CVIČITEL a VELITEL. Všichni uspěli a roz-
šířili tak řady našich malých „odborníků“.

Duben 2022
Zatímco ti větší první sobotu v dubnu měřili své 
síly v běhu na 100 m s překážkami v Jablonecké 
hale, naši nejmenší se zúčastnili akce Ukliďmě svět, 
ukliďme Česko. Počasí příliš nepřálo, a tak každý 
kdo dorazil a „přežil“ bez rýmy a kašle je velký hr-
dina. Velmi děkujeme všem našim členům za účast.

Dorostu se v Jablonci dařilo o něco lépe, už jen pro-
to, že byli v teple kryté haly. Super závod opět vy-
střihla Marcela Nováková, která obsadila skvělé 5. 
místo.

Začátkem dubna oslavila krásné kulaté narozeniny 
starostka našeho SDH paní Alena Čapková. I tou-
to cestou se ještě jednou připojujeme ke gratulaci, 
přejeme pevné zdraví, štěstí a chuť do další práce.

V neděli 10. dubna se naši dva členové zúčastnili 
halového závodu ve výstupu na cvičnou věž v Pří-
brami. Kuba Stýblo si vybojoval krásné 2. místo a 
Radim Stýblo skončil v kategorii mladšího dostu na 
super 4. místě. Jen tak dál kluci.

Za SDH Písková Lhota Monika Němečková

Zpravodaj Písková Lhota  9    



10 Zpravodaj Písková Lhota

zaregistrovala dvě volební strany: KSČM a Občan-
ské fórum. Začátkem listopadu se konalo na MNV 
předvolební schůze na níž vystoupili zástupci vo-
lebních stran. Nutno říci, že nevystoupili s žádným 
jasným a konkrétním programem. Pak přišel již 24. 
listopad – den konání voleb. Volební místnost byla 
hezky vyzdobena a občané chodili volit od 8 do 22 
hodin. Účast občanů ve volbách byla vysoká – sko-
ro 80%. Ti, co nevolili, byli většinou občané, kte-
ří u nás mají trvalé bydliště, ale ve skutečnosti zde 
nebydlí. Po provedeném sčítání hlasů a rozdělení 
mandátů, které bylo poměrně složité, druhý den v 
neděli provedla volební komise vyhlášení výsled-
ků voleb místním rozhlasem. Do obecního zastu-
pitelstva bylo zvoleno šest kandidátů Občanského 
fóra a jeden za KSČ. Za OF byli zvoleni: Ing. Jana 
Seibothová, Vítězslav Holoubek, Milan Němeček, 
František Doležal, Petr Roudný, Josef Vocásek. Za 
KSČ Václav Najbrt. Začátkem prosince se uskuteč-
nilo v jídelně ZD ustavující zasedání obecního za-
stupitelstva za účasti asi 30 občanů. Zasedání mělo 
slavnostní ráz a zahájil jej pan Roudný. Přednesl 
návrh, aby starostou obce se stal František Doležal, 

OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI - ROK 1990
Vznik Občanského fóra ◆ Změněná politická si-
tuace ve státě na sklonku minulého roku vstoupi-
la do povědomí i našich občanů. Lidé mezi sebou 
diskutovali o politice, o hospodářství i o tom, co by 
se mělo změnit v obci. Výsledkem toho byl vznik 
Občanského fóra v naší obci. Přičinili se o to zejmé-
na občané Kopejtko, Roudný a Krupka. Svolali do 
hostince setkání občanů za účelem založení nového 
občanského hnutí. Účast občanů byla dobrá, všich-
ni přišli s nějakou představou co a jak by se mělo 
změnit. Kritika padala na adresu MNV, zejména 
jeho předsedy, za špatné fungování úřadu, za veřej-
né osvětlení, které svítí sotva z poloviny, za neřeše-
né skládky veřejného odpadu. Přišli i takoví, kteří 
si přišli vyřizovat osobní účty. Některé připomínky 
občanů byly oprávněné, jiné nikoliv. Se založením 
Občanského fóra souhlasili všichni. Byli zvoleni 
mluvčí, kteří budou projednávat připomínky obča-
nů s MNV. Začátkem února byla svolána další schů-
ze Občanského fóra. Konala se na MNV s účastí již 
mnohem menší. Požadavky z ustavující schůze na 
odvolání funkcionářů MNV byly přehodnoceny 
s tím, aby MNV dotáhl své volební období až do 
konce. MNV zajišťoval provedení voleb do zastu-
pitelských sborů vyššího stupně. 8. a 9. června se 
konaly první svobodné volby po více než 40 letech. 
Volili jsme kandidátky do Federálního shromáždě-
ní a České národní rady. Volby probíhaly za znač-
ného zájmu občanů, takřka celá ves byla polepená 
plakáty volebních stran. Atmosféru začátku června 
jsme my mladší jistě nikdy nezažili, dřívější volby 
probíhaly bez propagace i zájmu občanů. 
Další volby se konaly na podzim. Byly to volby 
komunální do obecního zastupitelstva a uskuteč-
nily se 24. listopadu. Příprava voleb probíhala již 
od konce září, kdy MNV vyzval politické strany, 
aby navrhly své kandidátky do obecních voleb. 
Na základě rozhodnutí parlamentu se zruší MNV 
a vzniknou opět obecní zastupitelstva, tak jako za 
první republiky. MNV rozhodl, že nové obecní za-
stupitelstvo bude mít 7 členů. Každá volební strana 
má právo dát za svoji kandidátku 7 členů. Byla usta-
novena volební komise, které zajišťovala přípravu 
a průběh voleb v tomto složení: Jaroslav Homola 
(předseda), Marie Najbrtová (místopředseda), Ing. 
Čeněk Zikmund (člen), Pavel Kvíz (člen), Jaroslava 
Fajmanová (člen). Zapisovatelem volební komise 
byl Jiří Eichler. Na své druhé schůzi volební komise 
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s čímž ostatní členové obecního zastupitelstva vy-
slovili souhlas. Ve veřejné správě pracoval již před 
léty jako pokladník MNV. Zástupcem starosty byl 
zvolen Josef Vocásek. 
Počasí ◆ Letošní zima byla opět velmi mírná. Celý 
leden byl suchý a teplý, teploty neklesly pod bod 
mrazu. Stejné počasí pokračovalo i v únoru, 8. úno-
ra denní teplota až 14 °C. První sníh padal až 15. 
února, ale týž den se změnil v déšť a slezl. První po-
lovina března se střídavým počasím a silnými větry. 
Některé dny řádila vichřice, která nadělala značné 
škody na lesních porostech. Druhá polovina měsíce 
- již s hezkým jarním počasím. Duben - začátkem 
měsíce začínají kvést stromy, vegetace je zpomalena 
v druhém týdnu - začíná ochlazení s ranními mra-
zíky, které ublížily prvním květům. Chladnější po-
časí trvá celý duben, velikonoce jsou se sluníčkem, 
ale chladno. Očekávaný déšť přichází až v posled-
ním týdnu. S příchodem května začíná příjemné 
letní počasí s teplotami kolem 23 °C, minimální 
srážky. Červen - v první dekádě chladněji s občas-
ným deštěm, v druhé polovině oteplení. 1. letní den 
21. června s teplotou 30 °C. Letní dny až do konce 
měsíce. Červenec - první polovina chladnější, tep-
lo až v poslední dekádě. Srpen jako celek byl pra-

vým letním měsícem. Stále trvá sucho, největší od 
pověstného roku 1947. Občasné srážky jsou velmi 
nepatrné. S prvním zářím přichází podzim, ochla-
zení a s vydatnými dešti v prvním týdnu. Zbytek 
měsíce chladněji než bývá obvyklé. Říjen - v první 
polovině tepleji než v září, s častějšími srážkami. 
Třetí týden - velmi chladno s ranními mrazíky -2 až 
-3 °C, koncem měsíce déšť. Listopad - první týden 
deštivý, v druhé dekádě začalo mrznout, mrazy tr-
valy celý týden, koncem měsíce oteplení. Prosinec - 
jako celek teplejší s častým deštěm. Vyjímku tvořily 
vánoční svátky, všechny tři dny mrazy -5 °C. Hned 
po svátcích se oteplilo - teploty 10 °C. Dešťové pře-
háňky trvaly až do konce roku.
Zemědělské družstvo ◆ Politický vývoj ovlivnil 
i odvětví zemědělství. Pracovní ovzduší bylo po 
celý rok dosti vypjaté, projevovaly se emoce jed-
notlivců i celých skupin, zejména vůči vedení ZD 
v čele s předsedou ing. Šterbou. Situace se začala 
stupňovat již koncem ledna, kdy bylo v rámci ZD 
založeno Občanské fórum. Svou ustavující schůzi 
svolalo do místní sokolovny. Ve vypjaté atmosféře 
někteří družstevníci kritizovali zejména předsedu 
vcelku úspěšného družstva. Na jeho věcné odpo-
vědi někteří odpovídali potleskem, jiní pískotem. 
V podstatě se družstvo rozdělilo na dva tábory. Ti, 
kteří podporují předsedu a ti, kteří požadují jeho 
odstoupení. Na VČS se konaly volby, při kterých 
však nebyl předseda zvolen. Nové volby předsedy 
se měly konat 30. června v sokolovně. Jelikož se ne-
sešla polovina členů, schůze byla rozpuštěna a vol-
by se nekonaly. Situace se začala uklidňovat, ale to 
se nelíbilo odpůrcům předsedy. 

Zorganizovali novou kampaň, tentokrát sepsali pe-
tici za jeho odstoupení. I když neměla větší pod-
poru, předseda tentokrát odstoupil sám, ze svého 
rozhodnutí. Vedení družstva převzal místopředse-
da ing. Josef Mansfeld. 
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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.: +420 774 700 148    
Místostarostka obce: I. Šafránková tel.: +420 604 969 547

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

Číslo 1/2022 vyšlo dne 10.5.2022. Zpravodaj je vydáván občasně Obecním úřadem Písková Lhota a dis-
tribuován 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 31.8.2022. Za případné tiskové chyby se omlouváme.

Velmi nepříznivé klimatické podmínky značně 
ovlivnily průběh celé vegetace. Velké sucho způso-
bilo značné škody na zemědělských plodinách. Vel-
mi dobré výnosy byly pouze u obilí, ostatní plodiny 
- cukrovka, čekanka, kukuřice měly výnosy velmi 
nízké. Jelikož se mění struktura živočišné výroby, 
snižují se stavy hovězího dobytka, stoupají nároky 
na kvalitu mléka. 
Obchod ◆ Situace v obchodě se začíná výrazněji 
měnit. Neutěšená hospodářská situace ve státě za-
čala mít za následek nárazové vykupování většiny 
potravin. Zejména k tomu přispělo dopředu ohlá-
šené zvýšení cen potravin od 9. července. Napří-
klad cena chleba byla zvýšená ze 4,20 na 6,60 Kčs, 
másla z 10 na 16,8 Kčs, cukr sypký  ze 7,30 na 10 
Kčs, cukr kostky z 8 na 11 Kčs atd. Výkyvy v záso-
bování pokračovaly až do konce roku.
Kulturní život ◆ Kulturní akce byly stejné jako loni. 
V zimních měsících se konaly 4 plesy - sokolský, 
požárnický, maškarní a ples ZD. V dalším průbě-
hu roku sokolové pořádali zábavu pouťovou, po-
svícenskou a silvestrovskou. ZD pro své důchodce 
uspořádalo estrádní program.
Dobrovolná organizace ◆ T.J. Sokol vyvíjí činnost 
pouze v oddíle stolního tenisu. 4. družstva hrají v 
nejnižších soutěžích okresu s nevalnými výsledky. 
Zato tenisový kurt na dvoře sokolovny je přes léto 
využíván naši mládeži k plné spokojenosti. 

Sbor dobrovolných hasičů ◆ Opět po více než tři-
ceti letech se vrací stejný název pro naše hasiče. Slo-
vo požárník se v lidové terminologii stejně nikdy 
nevžilo a od června tohoto roku máme opět Sbor 
dobrovolných hasičů. Jejich čest však letos museli 
zachraňovat opět ti nejmenší.
Dálnice D11 ◆  2. listopadu jsme se konečně do-
čkali. Byla otevřena dálnice D11 Praha - Hradec 
Králové v úseku Třebestovice - Libice. Hlavní tok 
aut, která znepříjemňovala život našim občanům, 
se přenesl na dálnici. 
  

V tomto roce se narodili 5 chlapců a 4 děvčata.

Sepsal kronikář Jaroslav Homola


