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Zpravodaj
SDH Písková Lhota

Z jednání výboru SDH

Výbor SDH se v období leden až září sešel ke svému jednání 
celkem třikrát. Hlavními tématy byla příprava valné hromady 
konané v březnu letošního roku, stanovení postupu při výměně 
členských průkazů, schválení dotačních titulů, o které se budeme 

ucházet v roce 2018, zajištění úklidu a údržby zařízení, které 
máme svěřené od obce do pronájmu (přední část hasičské zbroj-
nice – klubovna mladých hasičů a posilovna, hasičské cvičiště) 
a organizační zabezpečení akcí sboru. Je pro nás potěšující, že 
v tuto chvíli můžeme konstatovat, že díky volbě hromadného 
fotografování na nové členské průkazy máme průkazy téměř 
hotové jako první SDH z okresu Nymburk. Průkazy mají podobu 
kreditní karty a v nejbližší době budou dodány všem členům. 

Zbývá nám dokončit 9 průkazů, a to z důvodu, že od těchto 
členů se nám stále nedaří získat jejich fotografie. 

V oblasti financování sboru jsme v letošním roce podali žá-
dosti a projekty o 2 dotační tituly a 1 žádost na obec. Všechny 
naše žádosti byly kladně vyřízeny (Středočeský kraj – Fond 
sportu a volného času, MŠMT – Můj klub, Obec Písková Lhota – 
Veřejnoprávní smlouva). Prostřednictvím OSH Nymburk požá-
dáme ještě o dotaci na volnočasové aktivity mladých hasičů.

V současné době je ve sboru organizováno 132 členů, z toho 
53 dětí a mládeže od 3 do 18 let.

Naši jubilanti
 V uvedeném období, kterého se týká 
tento zpravodaj oslavili své kulatiny tito 
naši členové: Eliška Friedlová st. a Pavel 
Škrdla st. Všem ještě jednou ze srdce bla-
hopřejeme a děkujeme především naší 
paní starostce Aleně Čapkové a Márii Němečkové, že se vzorně 
starají o naše jubilanty.

Spolková činnost

Okresní hasičský ples proběhl tradičně v březnu v Libici nad 
Cidlinou za hojné účasti našich členů. Samozřejmě nechybělo 
ani předtančení našich dívek. Děkujeme.

Opět v březnu jsme připravili preventivně výchovný program 
pro MŠ Cipísková. Děkujeme paní lektorce Jitce Paťavové, že 
našemu SDH pomohla přednášku realizovat. Děkujeme perso-
nálu MŠ za vřelé přijetí a největší pochvalu zaslouží děti, protože 
byly pozorné, aktivní, zvídavé, zkrátka ÚŽASNÉ. Těšíme se 
někdy příště!
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Úvodní slovo

Milí členové Sboru dobrovolných hasičů,
Vážení spoluobčané obce Písková Lhota,
Přátelé,
dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje 

Sboru dobrovolných hasičů Písková Lhota, které 
mapuje naši rozsáhlou činnost v období od ledna 
do září roku 2018.

Tímto skromným materiálem bychom Vám rádi 
přiblížili naši práci, výběr z našich dobrovolnic-
kých akcí, práci s dětmi a mládeží, činnost zása-
hové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
a další zajímavosti. 

Pokud si najdete chvilku času a věnujete ji na-
šemu zpravodaji, děkujeme Vám.

Výbor SDH
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Den dětí s hasiči

Koncem prázdnin nás na hřišti navštívil příměstský tábor z Podě-
brad. Jsme rádi, že jsme dalším dětem mohli ukázat náš krásný ha-
sičský sport a věříme, že se jim u nás líbilo. Tak třeba za rok zase! 
Poděkování patří zejména Terezce Novákové za organizaci akce.

Mladí hasiči – tábory, výlety, soustředění

Na začátku roku nás tradičně čekaly dva pobyty na horách. 
Nejprve se ti menší vydali do Radvanic v Čechách a potom ti 
starší na Šumavu a na Hochficht. Upřímně děkujeme paní Petře 
Kučerové za věnování dárečků pro naše nejmenší, které všechny 
účastníky lyžovačky velmi potěšily.

Čas mezi zimním a letním táborem vyplnil výlet do TEP Factoru 
a několik soustředění, které nám pomohly připravit se co nejlépe 
na sportovní část naší činnosti.

Letní tábor je již mnoho let vyvrcholením naší volnočasové 
činnosti. Letos byl na téma „Divoký západ“ a nadmíru se vy-
dařil. Zcela jistě k tomu přispělo i krásné slunečné počasí, ale 
především skvělí vedoucí. Poděkování a uznání Terce Novákové, 
Lucii Pohankové, Tomášovi Procházkovi a Majdě Nezbedové.

Závěr prázdnin byl věnován pobytu na vodě. Tady se nám 
sluníčko sice již trochu schovalo, ale krásné zážitky nám to 
nesebralo.

A březnová akce do třetice, tentokrát vyrazilo několik našich 
členů do Divadla U Hasičů na divadelní představení Sborovna.

Čarodějnické opékání

Další jarní akcí byl dobrovolnický projekt Ukliďme svět, 
ukliďme Česko.

Již tradičně nesmí scházet ani charitativní projekty v naší 
činnosti. Dne 16. května 2018 se Sbor dobrovolných ha-
sičů Písková Lhota, respektive kolektiv mladých hasičů 
opět zapojil do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Žluté 
kvítky jste si mohli zakoupit v naší obci u prodejny Jednoty. 
Velmi vám děkujeme za vaši vstřícnost a vážíme si toho, že 
společně s námi pomáháte tam, kde je to třeba.

MŠ Cipísková u nás na návštěvě.
Jaro se přehouplo v léto a my jsme na našem cvičišti velmi rádi 
přivítali děti z Mateřské školy Cipísková. Děkujeme za milou 
návštěvu.

www.sdhpiskovalhota.cz
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Naši nejmenší si v okresním kole vedli skvěle. Mladší obsadili 
kompletně bednu družstvy: A, B a D a C skončilo desáté a naše 
přípravka (tedy děti od 3 do 7 let) získala ve své kategorii bron-
zové medaile.

Podobně si vedli jejich kamarádi v kategorii starší, kde A tým 
zvítězil a vybojoval tak pro náš sbor postup na krajské kolo a B 
tým skončil na krásném 4. místě.

Ani dorostenky, dorostenci, muži a ženy neudělali ostudu 
a všichni zvítězili ve svých kategoriích s postupem na kraj

Mistrovství České republiky v hasičském sportu mládeže
Plzeň, 1.–5. 7. 2018
Na začátku prázdnin se v Plzni konalo tradiční MČR v hasičském 
sportu mládeže.

Středočeský kraj zde reprezentovali vítězové z krajských kol, 
mladí hasiči, dorostenky i dorostenci z naší obce.

V kategorii mládeže do 15 let se naše hasičské mládí mimo 
jiné blýsklo mistrovským titulem na štafetě 4 × 60 m a Martin 
Zradička dokázal mezi jednotlivci v běhu na 60 m s překážkami 
vybojovat stříbrnou medaili.

V kategoriích dorostu si dorostenky do mateřské obce přivezly 
krásné bronzové medaile ze štafety 4 × 100 m a náš velmi mladý 
tým dorostenců získal na mistrovství cenné zkušenosti, které 
jistě zúročí v letech budoucích. 

Sportovní činnost
Zimu jsme zahájili v hale Českým halovým pohárem mládeže 
a Jabloneckou halou dorostu. A dařilo se nám. Medailová či 
pódiová umístění posbírali např. Martin Zradička, Vojtěch Urban, 
Valentýna Homolková, Eliška Němečková nebo Tadeáš Meišner.
Začátkem jara se naše ženy zúčastnily pohárové soutěže v kla-
sických disciplínách CTIF v Praze.

S menšími závodníky jsme přidali několik účastí na různých 
memoriálech nebo místních pohárových soutěží jako bylo na-
příklad Hřibojedské šedesátkování v Jaroměři. 

Ti větší se naopak sice symbolicky, ale přeci zapojili do Čes-
kého poháru v běhu na 100 m s překážkami a někteří odvážní 
dokonce do celonárodní kvalifikace ve výstupu na věž.

Začátek jara odstartoval i postupové soutěže pro mladé hasiče, 
dorost i dospělé.

www.sdhpiskovalhota.cz

Krajská kola se extrémně vydařila téměř všem 
našim družstvům, kdy s výjimkou družstva 
mužů všechna postoupila na Mistrovství České 
republiky.
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Mistrovství České republiky dorostu ve výstupu na cvičnou věž 
a Mistrovství české republiky v požárním sportu mužů a žen
Liberec, 24.–25. 8. 2018
Je téměř symbolické, že začátek prázdnin patřil vrcholné akci 
hasičského sportu v Plzni a závěr prázdnin naopak v Liberci. 
Tentokrát se jednalo o MČR dorostu ve výstupu na cvičnou věž, 
kde soutěžilo v každé věkové kategorii 8 nejlepších jednotlivců, 
kteří se na mistrovství probojovali z celonárodní kvalifikace. 

Náš sbor reprezentovala děvčata: Valentýna Homolková, Eliška 
Němečková a Lenka Nováková. A právě první jmenovaná do-
kázala ve vyrovnaném závodu vybojovat bronzovou medaili.  
Liberec nehostil pouze dorostence a dorostenky, své síly přijela 
změřit rovněž družstva žen a mužů. Středočeský kraj i tentokrát 

reprezentovaly ženy z SDH Písková Lhota. Bohužel v letošním 
roce se těsně před mistrovstvím potýkaly s řadou zranění, a tak 
liberecké klání bylo možností pro nastupující mladou generaci 
k získání zkušeností.

Hasičský víkend v Pískové Lhotě

www.sdhpiskovalhota.cz

Tradiční hasičský víkend se konal druhý víkend v září. 
Tato významná akce v sobě kloubí několik sportov-
ních klání: Polabské šedesátkování, Polabské stovko-
vání a Memoriál pana Františka Doležala In Memoriam, 
Polabskou ligu, kde se na start postavilo 67 družstev. 
Letošní akce byla o to významnější, že ji navštívili i zahraniční 

účastníci, kamarádi z Chorvatska. Celkově se na hasičském cvi-
čišti vystřídalo více jak 1000 účastníků.

Velkou radost nám udělali naši členové, dorostenci, doros-
tenky, ženy i muži, ti všichni nám předvedli skvělé výkony. 
Zejména radost z medailových pozic na domácí půdě byla pro 
nás všechny příjemná a povzbuzující. Velkým překvapením pro 
nás byla hojná účast občanů naší obce, kteří využili krásného 
slunečného počasí a přišli naše závodníky povzbudit. Velmi 
vám všem děkujeme za váš zájem.

Díky za podporu Obce Písková Lhota. Děkujeme 
Středočeskému kraji a MŠMT za dotační podporu naší akce.  
Díky všem organizátorům a rozhodčím. Děkujeme všem 
členům SDH a našim kamarádům za aktivní přístup a pomoc, 
maminkám, babičkám i občanům Pískové Lhoty za výborné 
moučníky. Díky kolegům z SDH Kostelní Lhota a Pátek za 
technickou pomoc. 

Všem poklona a vřelé díky. Náročné, ale krásné to bylo a do-
šlo i na večerní kytaru. DĚKUJEME!
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Polabská liga 2018
Okresní liga v požárním útoku OSH Nymburk
Přestože jsme se na začátku sezóny rozhodli letošního ročníku 
nezúčastnit, nakonec dvě naše družstva mladší kategorie splnila 
minimální předepsaný počet hodnocených kol a byly z toho 
hned dvě medailové pozice v celkovém pořadí. Gratulujeme 
oběma týmům A i B a to zejména k super výkonům na posledním 
kole. Jste šikulky. 

Poděkování náleží i oběma vedoucím – Denče Stýblové 
a Elišce Friedlové.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Cvičení JSDHO
V pátek 13. dubna proběhlo společné cvičení jednotek požární 
ochrany obcí II. okrsku okresu Nymburk. Cvičení se konalo 
v Třebestovicích a zúčastnila se ho i naše jednotka. Tématem 
byla záchrana osob při dopravní nehodě. Součástí cvičení byl 
i nácvik nepřímé masáže srdce a umělého dýchání na resusci-
tačním trenažéru za asistence lékaře Zdravotní záchranné služby 
Středočeského kraje. 

Poděkování  patří JSDHO Třebestovice za organizaci cvičení. 
Rovněž děkuji všem zúčastněným členů naší jednotky za aktivní 
přístup. 

Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

Zásah JSDHO
V sobotu 14. dubna byla na základě opakovaných telefonických 
upozornění občanů a po dohodě velitele JSDHO se 
členem zastupitelstva pověřeným výkonem pravomoci 
starosty, vyslána Jednotka SDH obce Písková Lhota 
k odstranění padlého stromu v katastru obce Písková Lhota. 
Jednalo se o padlý vzrostlý strom přes cyklostezku, bránící 

průjezdu cyklistů mezi obcemi Písková Lhota a Kostelní Lhota. 
Strom již neohrožoval zdraví ani majetek obyvatel. Jednotka 
pomocí motorové pily strom odstranila, uklidila zasaženou 
plochu cyklostezky a obnovila provoz.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným členům jednotky 
za vstřícný přístup k řešení této události.

Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

Zásah JSDHO
V průběhu poslední prázdninové neděle, dne 2. září, zasaho-
vala z pokynu starostky obce naše jednotka SDH obce Písková 
Lhota. Jednalo se o zajištění, případně odstranění uschlého, 
nakloněného stromu, hrozícího pádem. 
Vzhledem ke stavu ohrožujícího stromu, k charakteru místa 
události (hlavní silnice Poděbrady–Praha, na hranici katastrálních 
území obcí Písková Lhota a Kostelní Lhota) a z toho plynoucího 
ohrožení účastníků silničního provozu, jednotka SDH obce 
pomocí motorové pily strom odstranila.

Opět se tak zúročila odborná příprava členů JSDHO pro práci 
s motorovou řetězovou pilou a kvalitní vybavenost jednotky 
pro tuto zásahovou činnost.

Děkuji všem zúčastněným členům.
Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

Pohřešovaná osoba
V neděli dne 23. září, v 11.30 hodin dopoledne, byl operačním 
střediskem HZS ČR jednotce SDH Písková Lhota spolu s dalšími 
jednotkami okolních obcí vyhlášen poplach. Jednalo se o hledání 
pohřešované osoby, v katastru města Poděbrady a přilehlého 
okolí, vč. katastru obce Písková Lhota. Během několikahodino-
vého zásahu osoba bohužel nalezena nebyla.

Velké díky členům jednotky za pohotovou reakci na vyhlá-
šení poplachu a samotný průběh zásahu.

Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

www.sdhpiskovalhota.cz
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Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice
Jedná se o 14denní akreditovaný vzdělávací kurz pro mladé 
dobrovolníky, kteří se v budoucnu chtějí věnovat volnočasové 
práci s mládeží.

V letošním roce se tohoto kurzu úspěšně zúčastnili mladí 
členové SDH Písková Lhota: Martin Zradička, Šimon Crkal, 
Lenka Nováková a Kateřina Martinová. Všichni úspěšně složili 
závěrečnou zkoušku a získali kvalifikaci Vedoucí mládeže III. 
stupně – Instruktor. Blahopřejeme.

Kouř v dáli
V pátek dne 28. září, v 7.40 hodin ráno, byl operačním střediskem 
HZS ČR jednotce SDH Písková Lhota vyhlášen poplach. Jed-
nalo se o prověření možného požáru v areálu bývalé pískovny 
u Pískové Lhoty. Volající viděl z dálnice D11 hustý černý dým, 
vycházející od prostoru zmíněné pískovny, či jeho okolí. Na místě 
zasahovalo několik dalších jednotek HZS ČR a SDH.

Průzkumem však nebylo nic nalezeno, jednalo se tedy o tzv. 
planý poplach.

Velké díky všem zúčastněným. 
Jindřich Stýblo, velitel JSDHO Písková Lhota

Ostatní akce

Kromě mnoha sborových akcí vyráží naši členové i na další ve-
řejné, sportovní, kulturní a jiné akce. Máme mezi sebou například 
úspěšné atletky Valentýnu Homolkovou, Elišku Němečkovou 
a Sabinu Vantuchovou, které se v letošním roce probojovaly 
až do republikového finále atletické ligy základních škol, kde 
Eliška zvítězila ve své kategorii ve skoku dalekém a Valča a Sabča 
vybojovaly se svou školou bronzové medaile.

Oproti tomu Kateřina Martinová se zúčastnila Středoškol-
ského MČR v požárním sportu, Lucie Pohanková Akademického 
MČR v požárním sportu.

Někteří naši členové si oblíbili hromadné silové závody SPAR-
TAN RACE nebo veřejné běhy: Běh barev, půlmaraton nebo 
čtvrtmaraton.

Vzdělávání

Požární ochrana očima dětí
Jde o celostátní literární a výtvarnou soutěž s mnohaletou tra-
dicí, do které se řadu let zapojují i naši mladí hasiči, zejména ti 
nejmenší. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce.

Odznaky odborností
Na začátku března se naši mladí hasiči již tradičně zúčastnili 
prověření svých vědomostí v odborné oblasti požární ochrany 
i všeobecného volnočasového vzdělání. Deset našich členů 
úspěšně složilo zkoušky předepsané k získání odznaků odbor-
ností mladých hasičů jako jsou kronikář, preventista, strojník, 
cvičitel a velitel. Blahopřejeme.

www.sdhpiskovalhota.cz
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Jsme na ně pyšní

V pátek 9. března 2018 proběhlo v Pískové Lhotě poděkování 
účastníkům Hasičské olympiády ve Villachu 2017, kteří repre-
zentovali náš sbor. Mezi hosty jsme přivítali Ing. Zdeňka Nytru, 
Senátora Parlamentu ČR a Viceprezidenta CTIF, Ing. Zdeňka 
Ertla, Předsedu Sdružení sportovních svazů, Mgr. Zdeňka Milatu, 
Krajského zastupitele Středočeského kraje, Josefa Bidmona, 
Krajského zastupitele Pardubického kraje a Vedoucího ÚORM, 
Ing. Tomáše Lefnera, Starostu Městské části Ostrava-Nová Ves, 
Danu Vilímkovou, Náměstkyni starosty KSH Středočeského 
kraje, Blanku Buryanovou, Starostku OSH Nymburk. Akce měla 
nostalgickou, místy až dojemnou atmosféru. Za účasti rodičů 
bylo vyjádřeno poděkování nejen reprezentantům samotným, 
ale i trenérkám Tereze Novákové, Monice Němečkové a Denise 
Stýblové. Sami účastníci olympiády poděkovali jednak všem 
přítomným hostům a dále zejména partnerům, kteří na akci 
přispěli a obci Písková Lhota za pomoc a podporu. Na naše 
hasičské mládí můžeme být po právu hrdi!

Dne 5. dubna 2018 proběhlo v Kongresovém centru České 
národní banky vyhlášení ankety trenérka a cvičitelka roku 2017. 
Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského 
výboru pojedenácté ocenila celoživotní trenérky a cvičitelky. 
Za rok 2017 převzaly ocenění také profesionální trenérky. Cenu 
pro objev loňského roku si odnesla plavecká trenérka Petra 
Škábová, a to za juniorské úspěchy talentované osmnáctileté 
olympioničky Barbory Seemanové. Do finálové osmičky byla 
porotou vybrána také trenérka olympijských vítězek v hasič-
ském sportu, konkrétně v klasických disciplínách CTIF mládeže 
(Villach 2017), Ing. Tereza Nováková z našeho SDH. Je to vůbec 
poprvé, kdy byla trenérská práce v hasičském sportu oceněna 
v podobné anketě. Gratulace Terezce a jen tak dál!

Začátkem května převzal v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi 
titul zasloužilý hasič náš člen pan Milan Němeček. Toto nejvyšší 
vyznamenání získal na návrh Okresního sdružení hasičů v Nym-
burce za svou celoživotní práci ve prospěch dobrovolného 
hasičstva. Blahopřejeme!

Byli jsme při tom

Evangelická církev v Poděbradech, již po několikáté organizuje 
Gloriet fest – multižánrový, zahradní a rodinný festival (http://
gloriet.evangnet.cz/). Jedná se o společenskou akci jejíž výtě-
žek je určen na záchranu kulturní památky, klasicistního altánu 
Gloriet, vystavěného v roce 1820, ležícího v areálu Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické.

Jelikož naše SDH Písková Lhota disponuje vybavením pro za-
jištění akcí většího formátu, rádi jsme vzhledem k charakteru 
této události vyhověli prosbě místního faráře Martina Féra a již 
druhým rokem se na slavnosti podílíme alespoň zapůjčením 
a montáží našeho velkoprostorového stanu pro zajištění kom-
fortnějšího prostředí festivalu.

Děkujeme touto cestou všem účastnícím se členům SDH 
Písková Lhota za pomoc při přípravě této události.


