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Zpravodaj
SDH Písková Lhota

Z jednání výboru SDH

Výbor sboru se od října do konce roku sešel jedenkrát. Pro-
gramem jednání bylo zejména zajištění akcí, které se vázaly 
ke konci roku 2018, revize členské základny sboru, informace 
o hospodaření a zpracování podkladů k Hlášení o činnosti sboru 
za rok 2018.

Naši jubilanti
V podzimním a předvánočním čase slavili 
svá kulatá jubilea tito naši členové: Jaroslav 
Homola, Hana Škrdlová a Milan Němeček. 
Všem jmenovaným jsme jménem sboru 
osobně pogratulovali. Děkujeme za milá přijetí a poděkování 
náleží i „sborovým gratulantkám“ Aleně Čapkové, Márii Němeč-
kové a Monice Palečkové, že se této milé povinnosti opět ujaly.

Spolková činnost

Blížící se Vánoce již tradičně odstartovaly řadu akcí pro veřej-
nost, které náš sbor organizuje nebo se na nich spolupodílí. 

První z nich byla Mikulášská nadílka pro děti, která se konala 
1. prosince 2018 v Sokolovně v Pískové Lhotě. Stěžejní částí 
programu bylo moderně pojaté interaktivní divadelní vystoupení 
ochotnického souboru V:O:S:A. z Vestce – Červená Karkulka. 
Nechyběla ani účast Mikuláše a čertů. Nejen hojná účast, ale 
zejména aktivní zájem dětí dodaly akci výbornou atmosféru. 

Děkujeme oběma partnerům: TJ Sokol Písková Lhota a Obci 
Písková Lhota za spolupráci při organizaci akce.
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Úvodní slovo

Na počátku roku 2019 se vám do ruky dostává 
druhé číslo Zpravodaje SDH Písková Lhota za rok 
2018. Vypovídá o naší činnosti od října roku 2018 
do konce roku. Byla jako vždy pestrá a bohatá. Po-
kud vás cokoli z naší práce zaujme a strávíte s tě-
mito řádky pár volných chvil, budeme potěšeni.

Dovolte nám při této příležitosti poděkovat 
všem členům sboru za jejich práci, vedoucím 
mládeže za obětavost a odhodlání s jakým pečují 
o naše hasičské mládí, rodičům za trvalou přízeň 
a podporu, naši partnerům a kamarádům za spo-
lupráci, a v neposlední řadě MŠMT ČR, Středo-
českému kraji a Obci Písková Lhota za finanční  
dotaci.

Pohodový rok plný radosti 
vám všem přeje Výbor SDH



Ctíme tradice je název akce, při které 5. prosince vyrazila naše 
mikulášsko–čertovská družina do ulic a na pozvání rodičů za-
mířila do konkrétních domácností s mikulášskou nadílkou pro 
jejich dítka. Poděkování náleží všem našim členům, kteří se 
tohoto úkolu zhostili.

Hned druhý den jsme byli nápomocni 
opět s Mikulášskou nadílkou, tentokrát 
v místní Mateřské škole Cipísková. Naše 
hasičská Mikuláška Lenička obdarovala 
všechny přítomné děti nejen nadílkou, 
ale i malým dárečkem od nás. Děkujeme 
za pozvání a těšíme se na další.

Setkání seniorů, 13. 12. 2018 – Akce, která měla v loňském roce 
premiéru a vydařila se, pokračovala i letos, tentokrát ve spo-
lupráci s Obcí Písková Lhota. Je na místě vyjádřit obrovské 
poděkování zejména za velký zájem občanů a samozřejmě za 
pomoc našich členek s občerstvením a organizací. Děkujeme 
i mladým hasičům za velmi pěkné dárečky, které přímo na této 
akci pro seniory vyrobili i osobně předali i za kulturní program. 
Z celého srdce děkujeme Honzovi Řehounkovi, publicistovi, 
spisovateli, zakládajícímu členovi Společnosti přátel starého 
Nymburka a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala za jeho poutavé 
vyprávění a zejména za ochotu přijet mezi nás. Pokud jste se 
s námi v předvánočním čase aspoň na chvíli zastavili a odpočinuli 
si, těší nás to. TAK ZASE ZA ROK!

Vánoční besídky „dospěláků“
Další tradiční akcí se stávají naše vánoční besídky dospěláků. 
Je málo možností, jak poděkovat za celoroční dobrovolnickou 
práci. Toto je jedna z nich. Děkujeme a vážíme si toho.
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Kolektiv mladých hasičů

V říjnu čekaly naše mladé hasiče v rámci jejich pravidelných 
schůzek nebo víkendových akcí hned dvě zajímavé akce. Tou 
první byl v termínu 12. a 14. 10. dobrovolnický projekt České 
rady dětí a mládeže „72 hodin“ – Pomáhám, protože chci! Náš 
projekt s názvem „Odhozený papírek, sebere náš andílek“ má 
periodický charakter a zapojili jsme se do něj již po čtvrté. Ti 
menší v rámci své páteční a nedělní schůzky uklidili prostranství 
obce od drobných odpadků a ti větší v neděli uklidili a „zazimo-
vali“ hasičské cvičiště. Děkujeme všem za aktivní účast.

Jako malá odměna za dobrou práci se naši mladší a přípravka 
12. listopadu vydali na Výlet do Hradce Králové do TONGA. 
V herním centru strávili téměř celý den a řádění na atrakcích 
si náležitě užili. Poděkování náleží nejen paní vedoucí Denise 
Stýblové, ale i maminkám a tatínkům, kteří se zúčastnili jako 
doprovod. Děkujeme.

Tvořím, tvoříš, tvoříme
Podzimní a zimní schůzky jsou jako stvořené pro tvůrčí a krea-
tivní činnost. Nezahálelo se tedy ani v závěru roku 2018. Ručně 

vyrobená přáníčka pro občany se stávají již tradicí, letos přibyly 
ještě svícínky různého druhu. Děkujeme všem šikovným ručič-
kám za vaši pečlivou práci.



www.sdhpiskovalhota.cz

Sportovní činnost

První říjnovou sobotu jsme s mladými hasiči v hojném počtu vy-
razili na první závod soutěžní sezóny 2018/2019. Závod požár-
nické všestrannosti se tentokrát konal v nedalekém Pňově. Na 
start se postavilo cca 80 hlídek a necelé dvě desítky jednotlivců.
A bilance našich? Úžasná!

Mladší A – 1. místo
Mladší C – 2. místo
Mladší B – 4. místo
Starší A – 1. místo
Starší B – 4. místo
Dorostenci i dorostenky – 1. místo

Nejdůležitější sportovní aktivitou v měsíci říjnu byla celore-
publiková kvalifikace družstev mladých hasičů na Hasičskou 
olympiádu mládeže v klasických disciplínách CTIF. Naše  
děvčata mají účast na červencové akci roku 2019 již zajištěnou, 
díky vítězství na předchozí olympiádě. Tentokrát se o postup 
pokusili i chlapci. Výsledek je více než uspokojivý. V nabité 
konkurenci kvalifikační závod vyhráli a doprovodí tak společně 
s družstvy SDH Bludov a SDH Raškovice naše dívky na Hasič-
skou olympiádu mládeže do švýcarského Martigny. Všem, kdo 
se o tento úspěch zasloužili blahopřejeme.

Vítěztví v kvalifikaci družstev mladých 
hasičů na Hasičskou olympiádu v klasických 
disciplínách CTIF (červenec 2019) –
zajištěná účast v Martigny (Švýcarsko)



Listopad byl věnován Českému halovému poháru v běhu na 
60 m s překážkami. Třetí závod seriálu se konal v Praze ve spor-
tovní hale Otakara Jandery a finále pak v Ostravě. Účast našich 
závodníků byla nejen vysoká, ale i velmi úspěšná. Své osobní 
rekordy si vylepšilo hned několik našich závodníků: Radim  
Stýblo, Adélka Bilá, Kuba Meišner.

Pro některé závodníky byl ostravský závod poslední ve věkové 
kategorii mladých hasičů. O to více nás těší, že se většině z nich 
ve finálovém závodu dařilo. Šimon Crkal i Vojta Urban si vytvořili 
osobní rekordy. Martin Zradička ve finálové závodu zvítězil 
a v celkovém seriálu ČHP 2018 skončil na stříbrné pozici. 
GRATULUJEME a jsme na všechny naše závodníky velmi pyšní.

Závodění na čas sice skončilo, ale signál k lenošní to pro 
naše hasičské sportovce určitě není. Zimní příprava probíhá 
v několika fázích, venku, v naší klubovně, v sokolovně TJ Sokol 
nebo v atletickém tunelu v Nymburce a v tělocvičně v Pečkách. 
Tímto děkujeme kolegům z TJ Sokol za poskytnutí zimního azylu 
zejména pro naše nejmenší.

Nezaháleli jsme ani o vánocích. Tradiční florbálek v Kostom-
latech se těšil hojné účasti a podobně na tom bylo i vánoční 
soustředění.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Cvičení II. okrsku
Okrsek č. II Okresního sdružení hasičů Nymburk každoročně 
pořádá, v rámci zdokonalování odborných znalostí, několik 
společných cvičení. Letošní podzimní výcvik proběhl v sobotu 
13. října, v Pískové Lhotě.

Protože dle statistik HZS ČR došlo v České republice jen 
v prvním pololetí roku 2018 k necelým 1800 požárům polí a lesů, 
tématem cvičení byla zvolena „Ochrana lesního porostu před 
požárem pole, tvorbou vodní stěny z C proudů“.

Cvičení se zúčastnilo osm jednotek SDH obcí okrsku, s účastí 
bezmála 60 hasičů a hasiček, za použití 4 cisternových automo-
bilových stříkaček a 4 dopravních automobilů. Při cvičení byla 
vytvořena 4 dopravní vedení a 16 C proudů v délce obranné 
linie cca 150 m.

Úkolem zdánlivě jednoduchého cvičení bylo kromě samot-
ného provedení vodní stěny, prověření koordinace jednotek při 
společném zásahu, zejména pak „kvalita“ radioprovozu mezi 
veliteli jednotlivých jednotek s velitelem zásahu.

Doufám, že se všem v Pískové Lhotě líbilo, a že účastníkům 
bylo toto cvičení přínosem.

Děkuji touto cestou všem přítomným za účast.
Jindřich Stýblo – velitel SDH Písková Lhota

Pohřešovaná osoba
V neděli 23. září v 11.30 hodin byl operačním střediskem HZS 
ČR jednotce SDHO Písková Lhota spolu s dalšími jednotkami 
okolních obcí vyhlášen poplach. Jednalo se o hledání pohřešo-
vané osoby v katastru města Poděbrady a přilehlého okolí, vč. 
katastru obce Písková Lhota. Během několikahodinového zásahu 
osoba bohužel nalezena nebyla. Velké díky za pohotovou reakci 
na vyhlášení poplachu i za samotný průběh zásahu

Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

Požár lesního porostu
Dne 16. října ve večerních hodinách vyhlásilo operační středisko 
HZS ČR jednotce SDH obce Písková Lhota poplach. V lesním 
porostu mezi obcemi Písková Lhota a Kostelní Lhota, u „Trno-
vatky“, byl hlášen požár.

Na místo dorazily jednotky HZS Poděbrady, JSDHO Písková 
Lhota a JSDHO Pečky. Jednalo se o požár hrabanky v lese, 
o rozloze 20 × 20 m. Včasným zásahem byl požár rychle loka-
lizován a v dalších několika minutách dohašen. Ke škodám na 
porostu nedošlo.

Děkujeme všem zúčastněným jednotkám
Jindřich Stýblo – velitel JSDHO Písková Lhota

Ostatní akce

Naši členové jsou velmi aktivní i v době, když zrovna nejsou 
„na hasičáku nebo na tréninku“ a společně podnikají zajímavé 
akce. V uplynulém období to byly například Taneční nebo  
Silvestrovský běh v Poděbradech. 



www.sdhpiskovalhota.cz

Napsali o nás
ALARM REVUE

ZPRAVODAJ MAS Podlipansko

ČT sport odvysílala 4. 10. 2018 reportáž (Sport v regionech) 
z MČR CTIF ve Dvoře Králové nad Labem, které družstvo našich 
žen vyhrálo.

Zajímavosti

Co všechno můžete zažít s naším kolektivem mladých hasičů?
Například setkání se známými osobnostmi. Přesně to se přihodilo 
našim malým, když se vraceli z Českého halového poháru a při 
zastávce na benzínové stanici potkali Jana Révaie.

Zápisník o schůzích

Jsou poklady, které neznamenají hromadu peněz, přesto mají 
nevyčíslitelnou hodnotu. Jeden takový jsme na konci roku 2018 
získali i my pro náš sbor. Dochovaný zápisník o schůzích výboru 
SDH od roku 1927 je naší malou kronikou. Obsahuje všechny 
podstatné záznamy o dění a událostech v našem sboru, akce, 
které se konaly atd. Nelze vyjádřit slovy poděkování panu 
Jaroslavu Homolovi, našemu dlouholetému členovi, který pro 
nás ten skvost uchoval. VELMI DĚKUJEME.

Public Relation – Naše propagační a informační média jsou stále 
populárnější. Svědčí o tom například skutečnost, že sledovanost 
našeho facebookového profilu se téměř blíží 1000 uživatelů.

Poděkování
Děkujeme všem členů SDH Písková Lhota za přízeň sboru. Dě-
kujeme všem našim partnerům, kamarádům a rodičům našich 
malých hasičů za spolupráci a podporu naší činnosti v roce 2018.

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za 
podporu naší sportovní činnosti v Programu Můj klub 2018, 
děkujeme Středočeskému kraji za podporu naší volnočasové 
činnosti z Fondu sportu a volného času 2018  a děkujeme Obci 
Písková Lhota za podporu naší spolkové činnosti Veřejnoprávní 
smlouvou pro rok 2018. Věříme, že nám přízeň zachováte 
i v roce 2019. Děkujeme.


