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Zpravodaj
SDH Písková Lhota

Z jednání výboru SDH
Výbor SDH se v roce 2019 sešel ke svému jednání celkem čtyři-
krát. Programem jednotlivých jednání byla spolková činnost SDH 
a příprava sborových akcí i akcí pro veřejnost. Projednali jsme 
především přípravu valné hromady, stav výměny členských prů-
kazů, schválení dotačních titulů, o které jsme se ucházeli v roce 
2019, zajištění úklidu a údržby zařízení, které máme svěřené od 
obce do pronájmu (přední část hasičské zbrojnice = klubovna 
mladých hasičů a posilovna, hasičské cvičiště) a organizační 
zabezpečení akcí. Je pro nás potěšující, že členské průkazy jsou 
vyměněny za nové a z 95 % předány členům sboru. Průkazy 
mají podobu kreditní karty a v případě mladých hasičů opatřeny 
symbolem EYCA, který nám umožňuje řadu slev v různých 
veřejných, kulturních a dalších zařízeních. Zbývá nám dokončit 
výroba průkazů u nových členů a 6 průkazů u starších členů, a to 
z důvodu, že od těchto členů se nám stále nedaří získat jejich 
fotografie. V oblasti financování sboru jsme v letošním roce 
podali žádosti a projekty o 2 dotační tituly a 1 žádost na obec. 
Všechny naše žádosti byly kladně vyřízeny (Středočeský kraj – 
Individuální dotace, veřejnoprávní smlouva, MŠMT – Můj klub, 
Obec Písková Lhota – veřejnoprávní smlouva). Prostřednictvím 
OSH Nymburk jsme získali dotaci na volnočasové aktivity mla-
dých hasičů a materiální vybavení klubovny. V současné době 
je ve sboru organizováno 137 členů, z toho 56 dětí a mládeže 
od 3 do 18 let.

Naši jubilanti
I v toto roce jsme ctili dlouholetou tradici 
a prostřednictvím našich dvou členek 
Aleny Čapkové st. a Márie Němečkové 
jsme osobně popřáli našim členům, kteří 
do této chvíle oslavili v tomto roce kulaté 
narozeniny. Byli to pan Petr Šlechta a pan Zdeněk Krupka.

Tichá vzpomínka
Bohužel život nepřináší jen okamžiky radostné, a tak nám do-
volte vyjádřit tichou vzpomínku na naše členy pana Zdeňka 
Krupku a pana Josefa Nezbedu, kteří nás v roce 2019 navždy 
opustili. Oba byli naši dlouholetí členové a velmi si vážíme práce, 
kterou pro sbor vykonali. Pan Zdeněk Krupka odešel krátce po 
svých kulatých narozeninách, které jsme ještě společně oslavili. 
Čest jejich památce. 

Akce pro veřejnost
V roce 2019 jsme organizovali nebo se organizačně podíleli na 
těchto akcích pro veřejnost:

Pálení čarodějnic
Květinový den Ligy proti rakovině
Dětský den
72 hodin – Pomáhám, protože chci
Mikuláš do domu
Mikulášské řádění
Setkání seniorů

O jednotlivých akcích se dočtete v příslušné kapitole tohoto 
Zpravodaje.

Kolektiv mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů působí v naší obci již více než 45 let. 
S mladými hasiči Mladí hasiči jsme se v roce 2019 scházeli na 
pravidelných schůzkách jedenkrát týdně, v klubovně, v přírodě 
nebo na hasičském cvičišti. V kolektivu jsou děti ve věku 3–18 
let.

Zimní pobyty

Pololetní prázdniny v Radvanicích v Čechách
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Úvodní slovo

Milí členové našeho sboru, vážení spoluobčané. 
Připravili jsme pro vás další číslo Zpravodaje SDH 
Písková Lhota. Tentokrát jde o celoroční zachycení 
naší činnosti v roce 2019. 

Budeme velmi rádi, když si najdete chvilku 
k jeho shlédnutí.

Příjemné okamžiky s naším Zpravodajem Vám 
přeje Výbor SDH.
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Rozloučení s létem
Prázdninový čas jsme zakončili poslední víkend v srpnu na 
společné akci s kamarády z SDH Pňov.
72 hodin – Pomáhám, protože chci
Tento dobrovolnický projekt České rady dětí a mládeže je nám 
sympatický již mnoho let. I v letošním roce jsme 11. října vyrazili 
do ulic naší obce a sesbírali drobné odpadky, které nepatří do 
parku, ale na skládku. 
Les plný strašidel
První listopadový den jsme místo naší pravidelné schůzky vy-
razili za kamarády do Kostomlátek na akci Les plný strašidel. 
Stezka odvahy byla zajímavá a zábavná. Děkujeme za pozvání, 
bylo to prima.
Výletní víkend
Víkend, který byl symbolický především pro oslavy 30. výročí 
Sametové revoluce jsme v Pískové Lhotě strávili výletováním. 
V soboto 16. listopadu vyrazili ti větší z nás do Hop arény do 
Prahy a v neděli naši nejmenší do oblíbeného zábavního centra 
Tongo v Hradci Králové.

Jarní prázdniny v lyžařské stopě

Dne 30. 4. 2019 jsme připravili ve spolupráci s našimi mladými 
hasiči čarodějnické hrátky na tradičním Pálení čarodějnic v naší 
obci. Poděkování náleží zejména Denise Stýblové, vedoucí 
našeho nejmladšího oddílu.

Český den proti rakovině, Květinový den ligy proti rakovině
Pro mladé hasiče z naší obce je tento již tradicí. Vždyť žluté 
kvítky nabízejí dlouhých 11 let. Nebylo tomu jinam ani tentokrát. 
Děkujeme všem, kdo jste přispěli na dobrou věc.

Dětský den, Soptík Race
Druhá červnová neděle byla věnována další významné akci pro 
veřejnost. Naši mladí hasiči nám pomohli připravit netradiční 
Dětský den s názvem Soptík Race, překážkový závod pro děti. 
Na start se postavilo 93 dětí a všechny si doběhly pro zaslou-
ženou medailičku.
Kromě vlastního závodu čekala na děti tvořivá dílna, malování 
na obličej, nafukovací atrakce i mini Soptík Race pro ty nejmenší.

Letní tábor SCOOBY DOO!
Nezapomenutelných 14 dnů jsme s trávili s téměř 50 dětmi 
v Podkrkonoší na tradičním letním táboře. Mumie nám ukradla 
Velmu, ale my jsme mumii odhalili a Velmu jsme si zachránili. 
Scoob měl narozeniny, takže byl i dort. Výletili jsme ve skalách, 
v Jiráskově Hronově i v novém hasičském polygonu, přežili 
víkend v přírodě, navštívila nás chlupatá návštěva. Záhadu jsme 
vyřešili, tanečky si připravili. Závěrečný ples a hurááá domů. 
Moc fajn to bylo. Tak zase za rok.

www.sdhpiskovalhota.cz
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O mnoho větší košík štěstí potkal o týden později dorostence 
a především dorostenky na mistrovství republiky ve Svitavách. 
Kluci i holky bojovali jako lvi a lvice a výsledkem jsou dvě mis-
trovské medaile, stříbrná v kategorii dorostenců, která je první 
v historii z této kategorie pro náš sbor a MÁME MISTRYNĚ 
REPUBLIKY V KATEGORII DOROSTENEK PRO ROK 2019!
Holky se rozjížděly vlažně, zejména v první disciplíně běh na 
100 m s překážkami, ale dále už to byla parádní jízda: bronz ze 
štafety 4 × 100 m, stříbro z požárního útoku, bezchybný znalostní 
test a výsledek už znáte.
V kategorii dospělých se naši muži probojovali do krajského 
kola a ženy na MČR.

Ostatní soutěže a závody
V roce 2019 jsme se kromě postupových soutěží v požárním 
sportu zúčastnili těchto dalších sportovních akcí:
•	 Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami mládeže 

(4 kola)
•	 Český pohár v běhu na 100 m s překážkami dorostu a do-

spělých (5 kol)
•	 Kemp dorostu v Příbrami (Martin Zradička, Vojtěch Urban, 

Jakub Stýblo)
•	 Věže a 100 m dorostu V Pardubicích (2. místo ve výstupu 

na věž Valentýna Homolková, osobní rekordy na 100 m 
Martina Kovaříková, Michal Husák, Lukáš Rambousek)

•	 Pražský pohár CTIF – ženy
•	 Okresní liga v požárním útoku – mladí hasiči, muži, ženy
•	 Kvalifikační závod ve výstupu na věž Ostrava (Jakub Stýblo 

2. místo, Valentýna Homolková 3. místo)
•	 Kvalifikační závod ve výstupu na věž dorostu Třebíč a Ši-

roký Důl
•	 MČR ve výstupu na věž dorostu Ústí nad Labem (Valentýna 

Homolková 5. místo, Jakub Stýblo 4. místo)
•	 Závod požárnické všestrannosti Přerov

HASIČKÝ VÍKEND v Pískové Lhotě
Druhý víkend v září se konal u nás doma tradiční HASIČSKÝ 
VÍKEND. Dva dny plné soutěží dětí, dorostu, mužů, žen, indivi-
duálních i kolektivních. Akce zahrnuje i Memoriál pana Františka 
Doležala In Memoriam v požárním útoku. Na našem hasičském 
cvičišti se vystřídalo téměř 600 sportovců. Je na místě podě-
kovat všem členům SDH a dobrovolníkům, kteří se podíleli na 

organizaci akce. Děkujeme všem ochotným maminkám a babič-
kám za upečení dobrot, děkujeme Martině a Petrovi Šlechtovým 
za sponzorskou podporu. Děkujeme všem občanům, kteří naši 
akci navštívili nebo ji jinak podpořili.  
Gratulujeme všem našim závodníkům k převedeným výkonům, 
zejména těm, kteří zazářili na domácí půdě a získali medaili: Lucie 
Pohanková, Valentýna Homolková, Šimon Crkal.

VZDĚLÁVÁNÍ

Plnění odznaků odborností
Každoročně naši mladí hasiči plní odznaky odborností, přičemž 
získání odznaku je podmíněno zkouškou. V letošním roce se 
zkoušky konaly v březnu v Poděbradech. Z našeho kolektivu 
úspěšně odznak získali: 
Filip Zradička – kronikář
Lenka Nováková – velitel
Martina Kovaříková – velitel
Šimon Crkal – velitel
Kateřina Martinová – preventista
Adéla Bilá – kronikář
Barbora Martinová – kronikář
Marcela Nováková – kronikář
Tereza Folprechtová – preventista
Ondřej Crkal – kronikář

Letní škola instruktorů
Je velmi důležité vychovávat si své nástupce. Proto letošní letní 
školu instruktorů absolvovala naše členka Lenka Nováková, 
která si zvýšila již získanou kvalifikaci vedoucího III. stupně na 
II. stupeň. GRATUUJEME a přejeme mnoho úspěchů v práci 
s dětmi a mládeží. 

Sportovní oddíl SDH
V roce 2019 se naše dvě sportovní družstva mladých hasičů 
(dívky, chlapci) připravovala na 22. Olympiádu hasičské mládeže 
v disciplínách CTIF. Tímto faktem byl ovlivněn zejména počet 

soustředění, kterých bylo v roce 2019 více než v jiných letech, 
celkem 8. Naše soustředění se odehrávala v Bludově, Praze 
a sportovním centru v Nymburce.

Kromě soustředění jsme se celoročně věnovali pravidelným 
tréninkům a to u oddílů dětí a mládeže nejméně 2 × týdně. 
Trénovali jsme na našem hasičském cvičišti, v zimním období 
v Sokolovně v Pískové Lhotě a v tělocvičně Pečkách, využívali 
jsme i atletický tunel ve Sportovním centru v Nymburce a po-
silovnu v naší klubovně mladých hasičů.

Postupové soutěže
Postupových soutěží v požárním sportu se v roce 2019 účastnila 
tato naše družstva: 1 družstvo přípravky (3–6 let), 3 družstva 
mladších žáků do 11 let a 2 družstva starších žáků do 15 let, 
1 družstvo dorostenek a dorostenců, 1 družstvo žen a 1 mužů. 
Pro mladé hasiče je přípravou na soutěže požárního sportu 
sportovní část Hry Plamen. 
Přípravka a mladší žáci se účastní pouze okresních kol, bez 
možnosti postupu. 
Pískolhotská přípravka obsadila v okresním kole 2. místo.
Mladší žáci A  1. místo
Mladší žáci B  5. místo
Mladí žáci C  3. místo
Starší žáci, dorostenky, dorostenci a ženy své letošní tažení v po-
stupových soutěžích požárního sportu skončilo až na nejvyšší 
úrovni tj. na Mistrovství České republiky ve svých kategoriích.
Přestože si starší žáci vybrali kopec smůly, dokázali do Pískové 
Lhoty přivézt stříbrné medaile z disciplín štafeta 4 x 60 m a po-
žární útok CTIF. V celkovém pořadí jsme skončili ve Vlašimi 
na 5. místě.

www.sdhpiskovalhota.cz
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MČR V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF
Třetí víkend v září se konalo otevřené MČR v klasických disci-
plínách CTIF mužů a žen. Tradičním účastníkem tohoto repub-
likového klání ve Dvoře Králové se zúčastnilo i naše družstvo 
žen. A jejich vystoupení bylo více než skvělé. Zvítězily nejen ve 
své kategorii, ale získaly i absolutní prvenství. GRATULUJEME!

22. OLYMPIÁDA HASIČSKÉ MLÁDEŽE 
MARTIGNY, ŠVÝCARSKO
K této mimořádné akci můžeme říci jediné: 

DĚKUJEME MLÁDEŽI A SMEKÁME!!!

Atmosféru olympiády můžete vidět v obrazové příloze tohoto 
Zpravodaje: OLYMPIJSKÝ SPECIÁL

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce

Odstranění spadlého porostu
V pondělí 30. 9. 2019, po výzvě starostky obce, jednotka SDH 
obce, po dohodě s KOPIS (operačním střediskem HZS), zasa-
hovala v ulici V hájích. Na místě dále zasahovala jednotka HZS 
ČR stanice Nymburk. 
Vzrostlý strom vlivem silného větru padl přes obecní cestu na 
oplocení soukromého pozemku a plynovou přípojku. Jednotka 
HZS strom odstranila, JSDH obce zajistila další průzkum přileh-
lého porostu a fotodokumentaci pro obecní úřad. K poškození 
plynové přípojky naštěstí nedošlo.
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Opakovací kurz obsluhy motorových pil
23. října 2019 proběhlo v prostorech SDH Písková Lhota již druhé 
opakovací školení absolventů základního kurzu v používání pře-
nosné motorové pily, z řad členů jednotek SDH okresu Nymburk. 
Školení vedl akreditovaný lektor s mnohaletou praxí, s nímž 
spolupracujeme od roku 2015. Pro sbory dobrovolných hasičů 
okresu Nymburk od té doby vyškolil téměř padesát „pilařů“, 
kteří se dále vzdělávají v pravidelných opakovacích kurzech. 
Při letošním periodickém školení figurovali i dva naši hasiči. 
Kontrola krizového řízení a požární ochrany obce
Pověření příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočes-
kého kraje, spolu s pracovníkem krizového řízení ORP Poděbrady 
provedli 8. listopadu, v souladu s „Plánem kontrol na rok 2019“ 
kontrolu dodržování Zákona o krizovém řízení. Kontrolováno 
bylo především zajištění připravenosti obce na řešení krizových 
situací a dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně. Za obec a obecní úřad se kontroly zúčastnili starostka 
obce Alena Rosenbergová a velitel JSDH obce Jindřich Stýblo.
Kontrola krizových opatření spočívala v prověření úplnosti 
krizové dokumentace obce, plnění úkolů stanovených krizovým 
plánem ORP Poděbrady, připravenosti v zajištění základních 
životních potřeb obyvatel a připravenosti sil a prostředků po-
třebných k přípravě a řešení krizových situací v obci.
Předmětem kontroly dodržování předpisů požární ochrany 
bylo zejména prověření dokladů o udržování akceschopnosti 
jednotky, zabezpečení odborné přípravy, dokumentace o zdra-
votní způsobilosti členů jednotky, zabezpečení zdrojů vody pro 
hašení, nebo materiální vybavenost jednotky obce.
Dle očekávání nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontroly jen 
potvrdily dobrou připravenost obce na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací ve svém katastru.

Preventivně výchovná činnost

PO očima dětí
I v letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové preventivně 
výchovné akce Požární ochrana očima dětí. Konkrétně naši 
mladí hasiči namalovali obrázky s touto tematikou. Okresního 
kola soutěže se zúčastnilo 33 dětí z našeho kolektivu. Práce 
vyhodnocuje odborná komise a nás těší, že 1. místo v kategorii 
ZŠ3 získal člen našeho SDH Jakub Stýblo. GRATULUJEME

Letáčková akce – KOMÍNY

Ostatní 
Naši členové se nepotkávají pouze na akcích sboru. Kamarádství 
a přátelství si přenáší i do osobního života. To nás velmi těší.

Galaodpoledne hasičského sportu
Tohoto slavnostního vyhlášení nejlepších hasičských sportovců 
za rok 2018 se v lednu 2019 zúčastnili i naši mladí hasiči, kteří 
předvedli své umění v rámci kulturního programu tanečním 
vystoupením, které sklidilo velký úspěch. Kromě kultury jsme 
měli i dvě želízka v ohni mezi vyhlášenými:
Martin Zradička – 2. místo v seriálu Českého halového poháru 
v běhu na 60 m s překážkami 
Valentýna Homolková – 3. místo na MS v požárním sportu 
v bulharské Varně

U nás na návštěvě
V polovině srpna přijely na návštěvu děti z občanského sdružení 
LESCO – NZDM klub Zvonice Poděbrady. Pro děti byl připraven 
zábavný program, prohlédly si naše cvičiště a vyzkoušely práci 
s hasičským nářadím. Děkujeme Terezce Novákové a Lucii Po-
hankové, že se dětem věnovaly a celou akci připravily.

Další akce našich členů 
Spartan Race
Středoškolské Mistrovství v PS
Nymburský čtvrtmaraton
RUN FOR HELP Poděbrady
Gladiátor Race
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JSME NA NĚ HRDÍ!

Jistě neuniklo vaší pozornosti vystoupení naší malé členky 
Barborky Martinové v pořadu České televize ČT Déčko – LVÍ-
ČATA. Pokud ne, záznam najdete na www.sdhpiskovalhota.cz, 
O nás, Články, Lvíčata.
Zrovna tak velmi pěkný rozhovor poskytla Martinka Kovaříková 
Zpravodaj hasičského sportu, který vydává Sdružení sportov-
ních svazů a rovněž ho najdete na našich webových stránkách.

Důkazem toho, že někdy lze skloubit dva sporty dohromady i na 
vrcholové úrovni jsou tři naše členky: Valentýna Homolková, 
Eliška Němečková a Sabina Vantuchová.
Ve stejném termínu, kdy se konal Závod hasičské všestrannosti 
v Přerově probíhalo v Praze Mistrovství České republiky druž-
stev starších žáků v atletice, kterého se zúčastnily všechny tři 
jmenované. Eliška v barvách Slavia Praha a Valentýna se Sabinou 
v barvách svého mateřského klubu Atletika Poruba. Děvčata 
z Poruby dosáhla historického úspěchu a získala bronzovou 
medaili. Na podobném klání se všechny tři dívky potkaly ještě 
na jaře na Republikovém finále atletické ligy základních škol – 
Poháru rozhlasu v Plzni. Zde se Valentýně podařilo zvítězit ve 
skoku dalekém výkonem 560 cm a společně se Sabinou získaly 
zlaté medaile pro ZŠ Porubská.

Účastníci MČR dorostu v požárním sportu

Účastníci MČR Hry Plamen

Vítězky MČR v klasických disciplínách CTIF

Účastníci 22. Olympiády hasičské mládeže, Martigny, Švýcarsko

Závěr
V závěru nám dovolte poděkovat všem, kteří naší činnost 
v roce 2019 finančně podpořili a drželi nám palce. Zejména pak 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeskému 
kraji, Obci Písková Lhota a OSH Nymburk. 

VELMI VÁM DĚKUJEME.

P.S. Ručně vyrobená přáníčka s přáním všeho nejlepšího v no-
vém roce 2020 od našich malých hasičů si k Vám jistě najdou 
cestu. Ať Vás potěší.


