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přehled
plánovaných akcí
Čaj o páté se starostou města
středa 3. 4. 2019 od 17:00 h
MěÚ Pilníkov

....................................................

Ukliďme Česko a náš Pilníkov
úterý 16. 4. 2019 od 8:00 h
náměstí

....................................................

Zápis dětí do 1. třídy

úterý 16. 4. 2019 od 13:30 h
budova I. stupně ZŠ

....................................................

Rocková zábava

pátek 19. 4. 2019 od 20:00 h
sál restaurace Slunce

....................................................

Blešák

sobota 20. 4. 2019 od 9:00 h
areál sportovní haly

....................................................

Stavění máje

úterý 30. 4. 2019 od 17:00 h
náměstí

....................................................

Lampionový průvod

úterý 30. 4. 2019 od 17:30 h
z náměstí k fotbalovému hřišti

....................................................

Pálení čarodějnic

úterý 30. 4. 2019 od 18:30 h
fotbalové hřiště

....................................................

Klíče na neděli

sobota 18. 5. 2019 od 14:00 h
Divadlo Palace Praha

....................................................

Pilníkovská pouť
s dětským dnem

pátek 1. 6. 2019 od 14:00 h
náměstí

....................................................

NADĚJEfest

sobota 15. 6. 2019 od 9:30 h
fotbalové hřiště

....................................................

Rockové hřiště Pilníkov
sobota 29. 6. 2019 od 20:00 h
fotbalové hřiště

Milí čtenáři,
vítám vás u jarního vydání nového Zpravodaje. Přesto, že píšu tyto řádky a za oknem poletuje ještě sníh, stavební firma na
čistírnu odpadních vod rozkopává naše
město a já pracuji s ještě větším elánem
nežli před Vánoci. Nic se ovšem nemění na
tom, že jaro nakonec dorazí a s ním také
úklid našich zahrádek i veřejných prostor.
V naší obci je hodně co zlepšovat, život v upravené obci není jen realizace
investičních akcí pomocí dodavatelských firem a našich „kluků z eseróčka“,
ale i běžná údržba před vašimi domy.
Tady bych si vás dovolil požádat s prvním jarním sluníčkem a v rámci vašich
možností o pomoc při údržbě naší obce.
Nenechme svou péči o životní prostředí
jen za plotem svých zahrádek, vždyť i za
plotem mimo váš pozemek může být
pořádek.
Celá řada z vás považuje upravené prostředí před svým obydlím za samozřejmost a tím vyjadřuje jakýsi vztah k naší
obci či sounáležitost s ní a já vám za to
srdečně a upřímně děkuji.
V prvním pololetí letošního roku jsem
si dal za úkol nad rámec nutných oprav,
rekonstrukcí a stavebních prací spojených s kanalizací a ČOV zajistit pro ještě větší pořádek v obci nové odpadkové
koše s pytlíky na psí exkrementy, protože pejskaři jsou opravdovou bolestí
veřejného prostranství. Musím zároveň
informovat majitele psů o novele veterinárního zákona s účinností od roku
2020. V této souvislosti budou mít veterináři zakázáno naočkovat neočipovaného psa proti vzteklině. Nenechávejte
tedy tuto skutečnost na poslední chvíli
a počítejte s plněním této povinnosti
včas.
Dále nás čeká řešení parkovacích míst
v obci, neboť se nám tu rozmohl nešvar
zaparkovat kdekoli. Na tuto skutečnost
mě upozornila Policie ČR s faktem, že
tolerance a benevolentnost není nekonečná a že se v jarních měsících zaměří
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v naší obci na vozy stojící na chodnících
a místech, kde je parkování zakázáno.
Poslední myšlenkou v mých jarních
úvahách je rozvoj města. I nadále pokračujeme s projektem vybudování
stavebních parcel pro výstavbu 9 rodinných domů v lokalitě Z28 u hřiště za potokem. Přibývají nám žádosti
o výstavbu také v jiných lokalitách, kde
není schváleným územním plánem povoleno stavět, tak jako záměr výstavby
nové mateřské školy za sportovištěm
a aktuální změny č. 3 územního plánu.
Stavebních parcel v Pilníkově je dle
vyjádření Městského úřadu Trutnov,
Odboru rozvoje města a oddělení územního plánování dostatečně, jedná se ve
většině případů bohužel ale o soukromé
pozemky. Plánovaná změna č. 4 územního plánu je však věc finančně i časově náročná, měla by sloužit právě vám
občanům k zahájení možnosti realizace budoucí výstavby. Z tohoto důvodu
žádám všechny občany se záměrem
budoucí výstavby na pozemcích, které nejsou v územním plánu určeny pro
výstavbu, o zaslání žádosti na městský
úřad. Tyto žádosti budu schraňovat dle
zájmu občanů předběžně do konce roku
2020, kde novou změnu hromadně vyvolám.
Přeji vám do krásných jarních dnů hodně radosti, pohody a nové energie a zároveň příjemné prožití velikonočních
svátků ve společnosti vašich blízkých
a přátel.
Váš starosta Josef Červený

Pilníkovský zpravodaj

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z ROZPOČTU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
č. DS2018/ 05022
S velkou radostí mohu oznámit obyvatelům našeho města příjemnou zprávu
o uzavření smlouvy mezi městem Pilníkov a Královehradeckým krajem pro
poskytnutí účelové investiční finanční
podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace v maximální výši 3.000.000 Kč,
na realizaci stavby „Pilníkov – kanalizace
a ČOV“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“.
Velice si této dotace vážíme.

JČ

Ilustrační foto. J. Blažek

Obecní lesy – současný stav
a výhled do nejbližší budoucnosti
Uplynulý rok nám připravil mnoho problémů v hospodaření s naším
lesem. Zima, nikterak bohatá na sníh, sice přinesla nějakou vláhu do
půdy, ale tu odčerpalo dubnové teplo a od května se již vláhový deficit
jenom zvětšoval až do pozdního podzimu.
Důsledkem toho bylo oslabení stromů a značné přemnožení kůrovce
v lesích nejen našich, ale prakticky
v celé střední Evropě.

Nabídka palivového
dřeva
Nabízíme dodávku smrkového palivového dřeva v kuláčích různé délky a průměru za cenu 575 Kč za prm včetně DPH
(500 Kč bez DPH) .
Cena je v Pilníkově a ve Starých Bukách
včetně dopravy. Do vzdálenějších lokalit
je možné se domluvit na dodávce s příplatkem na dopravu.
Dodávky je možné si domluvit na telefonním čísle 499 898 923 u paní Jiráskové
nebo na čísle 777 259 747 u hospodáře
lesů, popřípadě na e-mailovou adresu
lesy@pilnikov.cz.
Jan Šída,
lesní hospodář

Zpracováním tohoto dřeva došlo
k enormnímu navýšení těžeb v celém
regionu a ke kolapsu odbytu surového dřeva. Zatímco v běžných letech
se těží asi 15 mil. m3 dřeva, z něhož se
v České republice zpracuje asi 12 mil.
m3, vloni se vytěžilo přes 20 mil m3.
Toto se u nás projevilo nejen poklesem cen na polovinu úrovně v roce
2017, ale hlavně úbytkem objemu
jeho prodeje. Na zhoršení odbytu
jsme byli nuceni reagovat snížením
těžeb v druhém čtvrtletí a tím pádem jsme vytěžili v roce 2018 celkem 3 814 m3 dřeva celkem, z toho
1500 m3 dřeva kůrovcového. Všechna
hmota napadená kůrovcem byla vytěžena do konce roku.
Průběh počasí, hlavně brzký nástup
vysokých teplot na jaře, ovlivnil negativně i zalesnění, takže jsme stihli
na jaře zasázet pouze 9 100 stromků,
z toho 4 000 smrků, 1 500 jedlí, 1 500
dubů a 2 100 buků a horké léto a suchý podzim nám znemožnil podzimní zalesnění, které je v posledních
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letech poměrně úspěšné. Proto nás
čeká o to víc práce v letošním roce.
Průběh letošního roku nevidím zatím
příliš optimisticky. Zimní vláhu nám
pomalu vysávají slunečné dny a mrazivé noci, a pokud nezasněží nebo
nezaprší, budeme na tom stejně jako
vloni.
Odbyt dřeva se stále nedostal na
obvyklou úroveň, stále si odběratelé „nevzpomněli“ na ceny dřeva ze
začátku loňského roku a navíc pořád omezují i výši objemu dodávek.
Když vezmeme v úvahu, že většinou
od července dochází každý rok ještě
k jeho zhoršení, naše vyhlídky nejsou
nijak skvělé.
A co si do letošního roku přát?
Kromě zdraví a štěstí bych rád nám
všem popřál něco z českého mudrosloví – březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, v květnu aby
neoschla pastýřovi hůl a Medardova
kápě ať čtyřicet dní kape.
S pozdravem „Lesu zdar a našemu
zvlášť!“
Jan Šída,
lesní hospodář
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Pozvánka na kulturu

Společenská
kronika

Klíče na neděli

Divadlo Palace, Praha / 18. 5. 2019 od 14:00 hod.
Komedie je o tom, že dva manželské
páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem.
V opilosti se partneři prohodí, vymění si
klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí
kolotoč potíží. Ze Švýcarska přijede bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná
tchyně, podvedený manžel se rozhodne
potrestat nevěru své ženy, manželka
vlivného funkcionáře bude zachraňovat

svoji propadající dceru. Vrší se trapasy
a nedorozumění. Hrdinové jsou fyzicky
i duševně týráni, dostávají se do choulostivých situací, a tak brzy zatouží po
jediném – dostat se zase domů ke svému zákonitému partnerovi. Nakonec
jsou šťastni, i když nic nezískali.
Závazné objednávky na činohru a bližší info vyřizuje starosta města na tel:
603 558 852 nebo na emailu: starosta@
pilnikov.cz

Blahopřejeme
k významnému
životnímu jubileu
Vlastimil Pražan
Jaroslava Mlčáková
Jaromíra Ulmanová
Danuše Sejkorová
Josef Hybner
Jaroslava Thamová

NADĚJEfest

Rockové hřiště Pilníkov / 15. 6. 2019 od 9:30 hod.
Osobně vás chci pozvat také na hudební
„Festival s otevřeným srdcem pro Patrika a Barborku“. Město Pilníkov se stalo
v letošním roce hrdým sponzorem této
charitativní akce, jedná se o rock metalový festival, kde výtěžek jde vždy přímo pro vážně nemocné děti.
Třetí ročník se uskuteční právě u nás
v Pilníkově na fotbalovém hřišti a je
věnován Patrikovi, který je po dětské
mozkové obrně, trpí dětským autismem a dalšími přidruženými chorobami. Druhou tváří festivalu je Barborka,
u které je diagnostikována svalová spinální atrofie.

Emilie Sedlmajerová

Pomoc s parkováním na louce za koupalištěm nám nabídl bezplatně Ing. Jaroslav Kult.
Festival proběhne s doprovodným dopoledním programem pro děti, slavnostní
zahájení nám zpříjemní dvojnásobné
mistryně světa - mažoretky z NEMESIS
Trutnov, dále se můžeme těšit na hry
a soutěže, vystoupení kouzelníka Mr.
Carla a zpěvačku Lucii Hančlovou.
Odpoledne vystoupí hudební skupiny
Happece, Kreyson, Memorial, Kelwin,
Motorband, Morčata na útěku, Eufory,
Rimortis, Moravius, Wait, Merlin a Metalcraft.

Zdeňka Hubáčková
Alena Dušánková
Jaroslava Krejčová
Bohuslav Mrštík
Oldřich Pěchoč

Narodila se
Šarlota Matějková
Tobias Francúz
Valentýna Moskalová

Opustili nás
Růžena Sýkorová
Jaroslava Tesljuková
Josef Koraja

Ilustrační foto
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Pilníkovský zpravodaj

ČOV a kanalizace
O kanalizaci a ČOV se mluví již dlouho. Jednou byla výstavba zastavena
těsně před realizací a nemá cenu si
nalhávat, že nyní jde vše bez problémů.
Některé ulice jsou rozkopané a špatně
se po nich pohybuje. Je jedno, zda jdete
pěšky, či jedete autem. Na internetových stránkách obce ale najdete
předpokládaný rozpis plánovaného
postupu prací. Nyní si trochu zrekapitulujeme, co o kanalizaci a ČOV
bylo napsáno. Ale jen velmi stručně,
protože vše najdete na webu Pilnikov.
cz v rubrice Pilníkovský zpravodaj
a v zápisech z veřejných zasedání.
Výstavba kanalizace v Tovární ulici. Foto Jaroslav Blažek
Nejstarší zmínku jsem našel v Pilníkovském občasníku (dále jen PO) 2/2008,
kde se píše: „Vzhledem k připravované
stavbě centrální čističky odpadních vod
se nepočítá s většími opravami místních
komunikací v úsecích, kde je plánována
trasa kanalizace,“ což trvá v podstatě dosud. Hned v následujícím čísle si tehdejší
starosta František Hubáček postěžoval:
„… Projektové zprávy jsou připraveny
pro územní řízení. Zdržení způsobilo zejména podepisování smluv o smlouvách
budoucích a přístup občanů k vedení trasy po soukromých pozemcích…“ Ale i to
se podařilo překonat a další informace
je opět od Františka Hubáčka v Pilníkovském občasníku z prosince 2009, že „…
je ukončeno územní řízení a připravena
žádost o státní dotaci”.
Ještě v PO 1/2013 jsme se mohli od starosty, kterým byl tehdy Jiří Haken, dozvědět, že ČOV byla projektována na 2 x 900
ekvivalentních obyvatel (dále jen EO).
Gravitační kanalizace bude v celkové délce 5 991 m a tlaková kanalizace v celkové
délce 7 426 m. Náklady na přípravné práce byly tehdy vyčísleny na 2 872 169,- Kč.
Náklady na I. etapu, která měla být vybudována v období březen 2014 až červen
2015, byly vyčísleny na 93 975 000,- Kč.
Dotace měla být ve výši 74%, bankovní
úvěr ve výši 17,5 mil. Kč a půjčka od veřejného subjektu Státní fond životního
prostředí (dále SFŽP) ve výši 7,6 mil. Kč.
Na podzim téhož roku, přesně 26. 11.
2013, bylo založeno občanské sdružení
První pomoc Pilníkovu (dále jen PPP),
které zorganizovalo petici ke kanalizaci,
a v lednu 2014 ji jeho zástupci doručili na
radnici. Zřejmě v reakci na to se všech-

ny tři PO tohoto roku věnovaly téměř
výhradně kanalizaci. V prvním čísle byla
uvedena i cena stočného, která se tehdy stanovovala podle cen z roku 2012
(v tomto roce bylo požádáno o dotaci)
pro rok 2016 a byla vyměřena na 24,60
Kč/m3 bez DPH. Cena měla být garantována na 10 let podle podmínek SFŽP
a vývoje inflace. Po deseti letech provozu určuje další podmínky provozu provozovatel, kterým bude město Pilníkov.
Ceny stočného ovlivní i cena celého díla.
Dále bylo uvedeno, že pro čistě gravitační
kanalizaci nejsou v Pilníkově podmínky,
protože spád potrubí musí být cca 15‰
a nikoliv 3‰, jak vychází podle spádu
Pilníkovského potoka. Při tak malém
spádu by docházelo k zanášení potrubí,
a tím by se prodražila jeho údržba. Provozní náklady na energii jsou u hlavních
čerpacích stanic přibližně 5100 kWh/rok
a pro domovní cca 90 kWh/rok. Hlavní
čerpací stanice budou majetkem provozovatele, obdobně tomu bude i u domovních stanic, ale pouze po dobu 10 let.
Potom bude možný převod na vlastníka
připojené nemovitosti. Elektrickou energii bude vlastník připojené nemovitosti
hradit stále. Otázka životnosti přečerpávacích stanic nebyla zodpovězena, ale prý
má být „optimální“. Těžko říci, kolik je to
let… Ale v příštím čísle se k tomu vyjádří
dodavatel.
Úhrada nákladů na přípojky měla být, a to
bude i nyní, až po hranici pozemku hrazena investorem, zbytek si hradí vlastník
nemovitosti. V případě použití domovní
přečerpávací stanice měla být městem
hrazena až po tuto stanici, včetně stanice. Další vedení si hradí majitelé sami.
O elektrické přípojce není nikde zmínka,
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ale asi si ji bude hradit vlastník nemovitosti.
V následujícím čísle PO bylo zveřejněno schéma připojení domů ke kanalizaci
a termín pro dokončení přípojek do poloviny června 2015. Zajímavá byla informace, že přípojky lze zasypat až po schválení provedení přípojky a doložení zkoušky
těsnosti. Nebylo však uvedeno, kdo to
kontroluje a kolik to stojí. Také měl být
pozván pracovník města, aby i on přípojku zkontroloval a provedl fotodokumentaci. Jak bude dlouho trvat schválení
a přepojení kanalizace, uvedeno nebylo,
ale každého jistě zajímá, jak dlouho nebude moci používat WC. Náklady na pořízení projektové dokumentace jednotlivých domovních přípojek hradilo město
Pilníkov.
V tomto PO (2/2014) byla cena za stočné uvedena pro první rok 20,27 Kč/m3
+ DPH a během 10 let se měla navýšit na
částku 38,16 Kč/m3 + DPH, což jsou odlišné informace než v předchozím čísle PO,
ale dnes nejsou tyto ceny nejspíše stejně
aktuální.
V posledním čísle PO roku 2014 je přehled
všech prací, které byly provedeny, a konstatování o přerušení projektu. Následně
bylo odstoupeno od Registračního listu
akce Pilníkov, což znamenalo zřeknutí
se dotace, která byla Pilníkovu přiznána
v plné výši. V oficiálním zdůvodnění byl
uveden nedostatečný počet přípojek EO,
nesouhlas PPP a nakonec obava z nesplnění podmínek poskytovatele dotace, aby
se nemusela dotace vracet, což by pro
obec mohlo být až likvidační.
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K přerušení prací tedy došlo až v době,
kdy již byla veškerá práce nutná k zahájení výstavby a čerpání finančních prostředků dokončena. V této dotaci byly
zahrnuty i veřejné části přípojek, což
znamenalo nižší náklady jejich majitelů.
Tím, že došlo k přerušení projektu, nebyla na již vynaložené prostředky poskytnuta dotace, a jestli bude alespoň na některé části z původního projektu dotace
poskytnuta, záleží na tom, kolik toho je
z původní dokumentace v konečné dokumentaci využito.
V roce 2015 byly teď již v Pilníkovském
zpravodaji (dále jen PZ) převážně jen
obecné informace, i když zajímavý byl
například cenový rozsah nabídek na
zpracování nové technicko-ekonomické
variantní studie kanalizace a ČOV, když
tuto studii nabídla společnost VRV a. s. za
45 000 Kč, Porr a. s. za 61 500 Kč a Šindlar
s. r. o. za plných 235 000 Kč, všechny ceny
jsou bez DPH. Takže firma, která na kanalizaci pracovala nejdéle (a stále se na
ní podílí), nabídla výrazně nejvyšší cenu.
Přijata samozřejmě byla nejnižší nabídka.
Ke kanalizaci také proběhlo několik veřejných schůzí, jedna z nich byla 4. října

2016, kde zaznělo například, že v roce
2014 byla dotace na EO 130 000 Kč, v roce
2016 byla 90 000 Kč a dnes je 76 122 Kč.
Celková výše dotace je tedy určena počtem připojených obyvatel. Ale cena stočného stále není jednoznačně uvedena.
Protože vás jistě zajímají i další, hlavně
aktuální informace, které se mi nepodařilo ve veřejných zdrojích dohledat, položil jsem několik otázek starostovi Josefu
Červenému a zástupci PPP Jiřímu Geislerovi. Na některé technické otázky ještě
odpoví zástupce dodavatele a v příštím
čísle si je budete moci přečíst.
Po dosavadních zkušenostech obyvatel
je nutno konstatovat, že kanalizace nám
znepříjemňuje běžný život, třeba plnou
popelnici musíme dovézt až na místo,
kam mohou zajet popeláři, protože ne
všude vždy projedou (nebo prostě jeden
svoz vynechat). Po rozkopaných silnicích,
zasypaných štěrkem, musíme chodit opatrně, případně jezdit pomalu, abychom si
nepoškodili auta. Na mnoha místech je
nyní bahno. Některé ulice jsou průjezdné jen občas. Je problém s parkováním.
Občas neteče voda, nutno ale dodat, že

Lesy-voda, s.r.o., tyto situace neprodleně
řeší. A ještě je tu řada dalších problémů.
Sami je vidíte kolem sebe a není potřeba
o nich psát. Ale podívejme se na problém
z druhé strany. Po kanalizaci přijde na
řadu oprava cest. Kdo měl u domu jímku
či septik, nebude muset řešit jejich vyvážení a ukládat o tom doklady. A pokud si
spočítáte, kolik dáváte za vyvážení, a porovnáte to se stávající spotřebou vody,
nejspíše zjistíte, že při běžné spotřebě
vody možná i ušetříte. Obzvláště vy, kteří
máte žumpu.
Dva roky se (snad) vydrží a pak už bude
možné věnovat se opravám a dalšímu
zvelebování Pilníkova.
V tomto čísle je spíše jen shrnutí toho, co
se kolem kanalizace zatím událo. Další,
již aktuální informace budou následovat
v příštích vydáních PZ. Pokud máte nějaký dotaz ke kanalizaci nebo ČOV a myslíte, že by zajímal i ostatní, napište nám na
e-mail redakce@pilnikov.cz a já se pokusím vám odpovědět v dalším čísle PZ.
JB

Kanalizace v ulici Ke Hřišti. Foto Jaroslav Blažek
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Pilníkovský pelikán 2019
Vyhlašujeme pátý ročník „Pilníkovského pelikána“. Pro usnadnění nominace jsem pro vás i letos připravila možnost nominovat pomocí Facebooku – stránka se jmenuje Pilníkovský pelikán. A jako novinka letošního ročníku je, že anketní lístek je v každém výtisku tohoto Pilníkovského
zpravodaje.

Závěrečné fotografování. Foto Jaroslav Blažek

Dětský karneval
2019
V neděli 10. března 2019 se na sále
místní restaurace Slunce uskutečnilo
další odpoledne plné tance, her a soutěží pro děti. Konal se zde tradiční dětský karneval.

Karneval začal ve 14 hodin a sál se postupně plnil princeznami, vílami, čarodějkami, piráty i pirátkami. Přišla také
bílá paní, kovboj, princezna pávice, Dracula, vodníci a s nimi ještě mnoho dalších
pěkných masek. Na sále se prostě sešla
spousta krásných pohádkových postaviček, které dorazily nejen z Pilníkova, ale
i z okolí.
Letošním karnevalem děti provázely postavičky z pohádek – Wilma a Fred Flinstoneovi v podání Jiřiny a Josefa Soblových, pirátka Světlana a pirát Patrik
Onodiovi, Petr Pěchoč coby Obelix a jako
Červená karkulka se představila Ingrid
Sagasserová. Děti tancovaly za hudebního doprovodu DJ Jana Furcha. A aby to
nebylo příliš jednotvárné, tanec střídaly
různé zábavné soutěže, například slalom
v autě Flinstoneových a na koloběžkách
nebo prolézání tunelem. Za každou soutěž byli soutěžící sladce odměněni. Na
závěr ještě proběhla tombola pro děti
a byly vyhlášeny nejhezčí masky.

A nyní několik jednoduchých pravidel pro nominaci:
1. nominovat lze kohokoli, kdo se nějak zasloužil o Pilníkov – propaguje
ho, pomáhá jej rozvíjet, má úspěchy ve sportu či v kultuře – zkrátka dělá
o něco víc, než musí,
2. nominován může být kdokoli bez omezení věku,
3. nominovat na tuto cenu může pouze občan Pilníkova starší 18 let,
4. v nominaci musí být uvedeno jméno a adresa bydliště nominovaného, případně nějaký kontakt na něho (e-mail, telefon),
5. v nominaci musí být také kontakt na nominujícího, aby bylo v případě
nejasností možné požádat o doplnění informací,
6. v nominaci musí být uveden důvod nominace,
7. konečný výběr z nominací provádí komise složená ze zastupitelů města
Pilníkov hlasováním,
8. nominace zasílejte buď na e-mail podatelna@pilnikov.cz (do předmětu
uveďte: Pilníkovský pelikán 2019) nebo doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete také použít formulář na Facebooku na stránce Pilníkovský pelikán,
9. nominace zasílejte do 31. července 2019.
Věřím, že i letos se do nominace aktivně zapojíte a zašlete nám své návrhy
i se zdůvodněním.
Hana Blažková

Zpestřením i tohoto karnevalu se stala
tombola pro rodiče s produkty firmy Oriflame paní Noskové. Děti si celé odpoledne užily tak, že se nakonec některým ani
domů nechtělo.
Letošního karnevalu se zúčastnilo 52 dětí
různého věku v maskách a několik dalších
dětí přišlo bez masek. A na závěr ještě patří dík všem organizátorům z kulturního
výboru a jejich pomocníkům.
JB

Cena Pilníkovský pelikán. Foto Jaroslav Blažek
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Sál byl plně vyprodán.

Schovanky. Foto Jaroslav Blažek

obecní ples
V pátek večer 8. března 2019, tedy na Mezinárodní den žen, se v pilníkovském
sále restaurace Slunce konal další obecní reprezentační ples. Letos ho připravil kulturní výbor Městského úřadu v Pilníkově ve spolupráci se zastupitelstvem města. A protože byl na MDŽ, každá z příchozích žen obdržela při
vstupu do sálu květinu.
Na sále restaurace Slunce se opět sešlo mnoho místních i přespolních obyvatel, aby se společně pobavili. Sál byl
zcela zaplněn, a dokonce se na některé
zájemce ani nedostalo. Vstupenky totiž
byly vyprodány již dlouho před konáním
plesu. Prostě kdo zaváhal - neplesal!
Stoly byly vyzdobeny v červenobílé
kombinaci, každý stůl byl doplněn bílým pruhem z organzy uprostřed červeného ubrusu. Na žádném stole samozřejmě nechyběla váza na květiny, které
ženy dostaly. Večerem opět provázela
osvědčená moderátorka Marcela Robková. K poslechu a k tanci tentokrát
hrála tříčlenná kapela Forte D&M band.

Po úvodním přivítání přítomných starostou města Josefem Červeným jsme
zhlédli předtančení dvojice z taneční
skupiny Bene Dance Art Team. Vrcholem večera se ale stalo všemi očekávané vystoupení místní skupiny Farářovy
schovanky, které předvedly i s farářem
Karlem taneční pásmo pod názvem Sestry v akci.
I o letošní ples projevili zájem nejenom
místní sponzoři, kteří do tomboly dali
mnoho zajímavých cen. Dokonce i samotná vstupenka byla poukázkou na
slevu v cestovní kanceláři.
JB
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Moderátorka se starostou města.
Foto Jaroslav Blažek
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sportovní ples
Dne 22. 2. 2019 na sále obecní restaurace Slunce proběhl tradiční sportovní
maškarní ples, který pořádala TJ Spartak. Letos na téma 1. republika. Večerem nás provázela hudební skupina
ELKA a nechyběla ani bohatá tombola.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci, a všem zúčastněným.
Fotografii nám poskytla paní Vlasta Kolínová.
Příští rok se můžete opět těšit na taneční
skupinu Seksy Dencrs, která by se měla
po tvůrčí pauze opět blýsknout nějakým
tanečním vystoupením.
Petr Jirásko

Farářovy schovanky v Chotěvicích. Foto Jaroslav Blažek

Farářovy schovanky opět
za hranicemi města
I letos Farářovy schovanky se svým novým vystoupením, které jste mohli
v premiéře zhlédnout na obecním plese v Pilníkově 8. března 2019, vyjely
i za hranice naší obce.
V sobotu 9. března, tedy hned po
obecním plese u nás v Pilníkově, se
schovanky, i když tentokrát bez faráře Karla, vydaly do sousedních
Chotěvic, kde vystoupily na osla-

vě MDŽ v místním kulturním sále.
A opět měly úspěch! Děkujeme jim
za reprezentaci našeho města.
JB

Sportovní ples 2019. Foto V. Kolínová

Nohejbalových 20 let
Jen o deset let mladší je z pilníkovských vánočních turnajů ten nohejbalový.
V roce 2018 se zúčastnilo 18 soutěžících, ale
výsledková listina hlavního pořadatele pana
Vladimíra Žižky uvádí za posledních dvacet let
jmen 28. A jak jsem se z ní dozvěděla, v Pilníkově má v nohejbalovém sportu první místo
s dvoubodovým náskokem pan Jan Coufal st.,
druhé místo ve dvacetileté kariéře turnaje patří
Vladimíru Žižkovi st. a třetí příčka patří Pavlu
Mihálkovi st.
Nohejbalistům i turnaji přejeme další vydařené ročníky a chuť trénovat celoročně, dárek
za svou píli v podobě medaile z prosincového
turnaje na sebe určitě nenechá dlouho čekat.
Nohejbalový turnaj prosinec 2018. Foto V. Žižka
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30 startů na zelených stolech
O malé připomenutí úspěšné a zavedené akce se postará několik fotografií,
na kterých můžete poznat tváře účastníků třicátého turnaje ve stolním tenise,
který v Pilníkově pravidelně probíhá v den druhého svátku vánočního.

Na počátky turnaje, sahající do roku
1983, společně vzpomínali tradiční
účastníci pingpongového klání, ale přidala se také skupina mladých hráčů,
která si na pamětnickou pozici ve stolním tenise v Pilníkově bude ještě muset počkat. Za mládež nastoupilo v roce
2018 devět hráčů a kategorie dospělých
čítala dvacet sedm účastníků.
Za mládež se utkali a jako tři nejlepší
se umístili:
1.
2.
3.

Jakub Strasser
Pavel Strasser
Adam Svoboda

K významnému jubileu přejeme turnaji ve stolním tenise hodně spokojených
hráčů s neuhasínajícím zájmem o hru
a pořadatelům chuť do organizování
příštích úspěšných ročníků. Další gratulaci si také zaslouží František Bartůněk,
který se v historii turnaje umístil na
první příčce bez porážky už po desáté
a určitě netrpělivě očekává další ročník,
který mu může zajistit držení putovního poháru i v roce 2020. S heslem „Vánoce se blíží každým dnem a trénovat se
může celý rok“ budeme očekávat další
ročníky.
Josef Prokopec a JP

V kategorii dospělých se na přední
příčky probojovali:
1.
2.
3.

František Bartůněk
Miloš Petr
Milan Bonisch ml.

S úctou musím vzpomenout i na notorické nepostupující ze skupin, na ty,
kterým stačí uhrát třeba i jediný set
nebo míček, ale svojí každoroční účastí
prezentují, že turnaj není jen o vyhrávání, ale má i jiné hodnoty.

Tip na knihu
Odemykání dětského
potenciálu
Možná budete za několik dní
odvádět své ratolesti k zápisu
do první třídy nebo se možná
pídíte po nějakém smysluplném
naplnění volného času svých dětí
a zvažujete různé možnosti. S tím
souvisí i přicházející jarní čas
pro přihlašování dětí do nejrůznějších kroužků v základních
uměleckých školách.

Publikace Odemykání dětského
potenciálu je knižním zpracováním kurzů a seminářů pro rodiče,
děti a studenty, které vede světově
uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu
s lektorkou Kateřinou Novotnou.
Kniha vám pomůže pochopit, v čem
vaše děti vynikají. Odhalíte, proč
je důležité dětem pomoci objevit
jejich přirozené talenty. Kniha je
určena nejen pro rodiče a rodinné
příslušníky, ale i pro učitele a trenéry, kteří chtějí děti podpořit v rozvíjení jejich silných stránek a najít
tak společnou cestu k sebepoznání,
sebedůvěře i respektu.
Str. 104

Vítěz v kategorii dospělých – František
Bartůněk. Foto J. Haken

…Protože talent sám o sobě nestačí. Talent je naším potenciálem,
který potřebujeme odemknout.
A odemykat ho můžeme pouze tak,
že do něj budeme sami investovat.
Teprve potom se z něj stane naše
silná stránka…
JP

Účastníci výročního třicátého turnaje 2018. Foto J. Haken
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Masopust očima Pilníkovanů
Mohlo by se zdát, že masopust je jedna z tradic, jak už se s tím v naší
době setkáváme, která se lidem vzdaluje. Je tomu tak z více důvodů,
o kterých tu nechci psát. Mění se společnost, kulturu ovlivňují nové
technologie, lidé si myslí, že k sobě mají blíž, a možná je to všechno
jinak. Při jedné akci – masopustním průvodu, kdy si byli lidé hodně
blízko, jsem se zeptala, jak masopust a tradice vidí návštěvníci a občané Pilníkova.

Myslíte si, že obstojí masopust a podobné
tradice i v dalších letech, nebo je to způsob
setkávání, na který budeme jednou jenom
vzpomínat?
Chystáte se dodržovat ještě další zvyky
spojené s masopustem a blížícími se Velikonocemi?
Proč jste přišli do průvodu a jaké dobroty
nebo převleky vás dnes nadchly?
Patricie, 17 let
„Chtěla bych, aby masopust byl i nadále. Všichni mají možnost se setkat. Je tu
sranda. Nejíst maso, to asi nedopadne,
ale chystáme se dodržovat Velikonoce.
Moc mi dnes chutnaly koláčky, byly výborný.“
Zdeněk, 79 let
„Masopust nám už určitě vydrží. Záleží také na vedení na radnici, které tady
máme, šikovný lidi. Přeci se v tom Pilníkově něco bude dít. No, a kdybychom to
neměli rádi, tak tady nejsme. Půst, žádný
půst držet nebudeme (smích).“

Míla, 78 let
„Já bych tomu přála, aby to vydrželo, protože je to taková vzpruha pro lidi. Půst
to ne, my v tom pokročilém věku jsme
rádi, že máme den co den. Dnes jsem byla
překvapená, že je tady dost masek a jsou
tady pěkný masky i šeredný, ale ty šeredný jsou tím právě pěkný (smích). A vezměte si ode mě tady koláček.“
Marie, 38 let
„Myslím, že ano, že tradice masopustu se udrží. Lidi jsou tu soudržní. Nejíst
maso? Já určitě ne, mám ho ráda. Dnes
jsem přišla se synem a kvůli němu, aby
taky zažil masopust a abych si dala něco
dobrého. Chtěla jsem si dát svařák, ale je
moc teplo a ráda bych ochutnala jitrničku. No a z masek mě zaujali bezdomovci
a udírna.“
Katka, 34 let
„Já myslím, že masopust přežije, je to taková tradice, která spojuje lidi, je to zábava, je tu sranda a masky. Popravdě moc
se nechystám, já nejsem věřící, takže dodržovat zvyky s masopustem spojené, to

Selfíčko z masopustu. Foto Jaroslav Blažek

Starosta s policajtem. Foto Jaroslav Blažek
ne. Mamka mě poprosila, jestli bych pomohla s občerstvením pro průvod a malej
se chtěl také přidat k maskám. Ještě jsem
toho moc neochutnala, ale líbila se mi atmosféra v průvodu.“
Mirek, 59 let
„Do průvodu chodím každý rok, tradice
dodržuji a věřím, že budou dodržovány ještě nejmíň dalších sto let. A co mě
tady zaujalo? To občerstvení, ta nálevna,
ty klobásky, ty jitrnice, svařáček a potom
selfíčko s Marfuškou.“
Láďa, 60 let
„Tradice masopustu je už dlouho, myslím v republice, a vydrží tak padesát let
určitě. Zvyky? Ano, i nadále se chystám
jíst jitrnice, jelita a tlačenky, protože ten
zvyk miluju. Dnes se mi líbila hudba, nálada, jídlo, masky úplně suprový a počasí
vyšlo parádní.“
					
Děkuji všem za odpovědi.
JP

Masky na náměstí. Foto Jaroslav Blažek
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Tři králové opět
prošli Pilníkovem
V sobotu 5. a v neděli 6. ledna 2019
odpoledne se na pilníkovském náměstí již popáté sešly dvě tříkrálové
skupiny, které v doprovodu dospělých
vedoucích procházely městem a nezapomněly se zastavit ani v Domově pro
seniory Pilníkov.
Tříkrálová sbírka. Foto Jaroslav Blažek
Svátek Tří králů vždy doprovázely různé
lidové zvyky. Nejznámějším je chození tří králů. Na čas byl sice tento lidový
zvyk částečně potlačen, ale nyní se opět
navrátil. V Čechách býval zažitý jako
žehnání domů, při kterém se na jejich
dveře či průčelí psával svěcenou křídou
nápis C+M+B, který byl časem počeštěn
na K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen tří králů, kteří se jmenovali
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale jedná se
o zkratku latinské věty „Christus mansionem benedicat“, tedy česky „Kristus žehnej tomuto domu“. V současnosti je tento
svátek spojen se sbírkou Charity Česká
republika.

Dnes je již ale málo známé to, že tento zvyk vychází velmi pravděpodobně
z pohanského zvyku vykuřování. Obydlí
i stáje se vykuřovaly a označovaly nápisy
proto, aby se stavbám vyhýbalo celý rok
neštěstí a démoni.
Svátek Tří králů je také v mnoha rodinách
považován za konec vánočních svátků,
a tak je odstrojován vánoční stromek
a mnohde také zhasíná v městech a na
vesnicích vánoční osvětlení.
Jak jsem zmínil výše, je nyní svátek Tří
králů spojen se sbírkou, jejíž největší část
má pomoci lidem z regionu. Konkrétně

je příspěvek, který jste vhodili do kasičky, rozdělen takto: 65 % se vrátí Charitě
ČR, která zde sbírku zorganizovala, 15 %
využije Diecézní charita Hradec Králové,
10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 %
jde na celostátní projekty a 5 % jsou režijní náklady.
Děkujeme všem, kteří třem králům do
sbírky přispěli.
Při letošní sbírce se vybralo 10 678 Kč, což
je opět o něco více než v loňském roce.
JB

Fekobe Pilníkov
Šipkařský klub Fekobe Pilníkov jsme založili v roce 2014. Během čtyřech let
se nám podařilo postoupit až do druhé nejvyšší republikové soutěže – extraligy.

Tento postup byl naším přáním, a tak
jsme si ho nastavili také jako náš prvořadý úkol. Proto jsme tým posílili o dva
hráče ze sousední obce Vlčice, o Martina
Petra a Jana Ondráčka, kteří nám velmi
pomohli k postupu. Kromě toho jsme
v těchto letech také byli několikrát na
stupních vítězů v republikovém finále
mistrovství České republiky.
Aktuální sezónu (2018/2019) jsme zahájili v A extralize sever a nyní, po polovině
sezóny, jsme se usadili v horní polovině
tabulky. Na konci sezóny si to potom
první čtyři celky z Královéhradecka rozdají mezi sebou a nejlepší z nich postoupí mezi republikovou elitu. Pro nás je
ale nejdůležitější se v této extraligové
soutěži udržet i pro další sezóny. Proto
potřebujeme najít nové šipkařské talenty
pro tuto krásnou hru.

Velkou radost nám také dělá naše spoluhráčka Eva Košťálová, která si přivezla z olomouckého Bull´s Turnaje mistrů
v kategorii B krásné druhé místo a v mistrovství SVČ 2019 si drží v absolutním
pořadí třetí místo.

V loňském roce se nám po vzájemné dohodě se Spartakem Pilníkov podařilo konečně vytvořit kvalitní hrací místo, a to
v pilníkovské hospůdce Na Hřišti. I zde
bychom chtěli sportovcům poděkovat
a zveme každého fanouška, aby nás kdykoliv přišel podpořit.
V současné době hrajeme v tomto složení: vedoucí družstva Jiří Věchet, další
pilníkovští Stanislav Fendrych, Robert
Košťál, Eva Košťálová, Michal Kozaňák
a vlčičtí Martin Petr a Jan Ondráček.
Chcete-li si tento sport také vyzkoušet,
přijďte mezi nás nebo mě kontaktujte na:
739 705 963, vechetova11@seznam.cz.
Jiří Věchet

FEKOBE Pilníkov. Foto Jaroslav Blažek
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Poděkování
za pomoc
Velké poděkování putuje od paní Věry Šolcové
a Jany Maličké za paní
Evou Hronešovou a za
muži z pilníkovského
sboru požární ochrany.
Všichni pomohli paní
Šolcové, která doma
upadla a nezůstala
v této situaci sama.

křížovka
s tajenkou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nezáleží na tom, co se vaří, ale s jakou
láskou se to dává dohromady
Přesně tak, jak popsal český spisovatel, publicista a novinář Jaroslav Hašek
svoji lásku ke kuchařskému umu, tak to cítím já i žáci 1. a 2. ročníku Základní
školy v Pilníkově, se kterými se často jako starosta města potkávám při společném obědě a vždy se moc těším, co se zase dozvím nového.
Často s žáky probereme spousty opravdu důležitých věcí, například jak se nám
daří ve škole a co paní učitelka, co bylo
na Vánoce pod stromečkem, jaké máme
doma zvířátko, kam pojedeme na dovolenou, jaký máme rádi sport, ale také co
nás trápí a co bychom si přáli vylepšit.
Učíme se formou hry, které říkáme „bobřík mlčení“ - u jídla nemluvit, pěkně
vše dojídat, pokud nám chutná, přidáme
si a vždy si po sobě pěkně poklidíme.
Samo sebou pořád platí, že se i mezi
školáky někdy objeví nimral nebo šťoural, co nemá rád maso nebo zeleninu,
ale to tak prostě je, do chutí malých dětí
se ne vždy trefíte. S velkou převahou
u dětí vyhrávají tak zvané „kečupovky“,
může se jednat o rajskou polévku s těstovinou, rajskou omáčku s masovými
koulemi nebo třeba pravou boloňskou
omáčku se špagetami.
Zrovna nedávno, vím, že to byl určitě
čtvrtek, den, který mají děti úplně nejraději, protože ten je často zaměřen na
sladké jídlo, nám naše milé kuchařky
připravily výborné bavorské vdolečky,
po kterých se z talířů jen zaprášilo. Je to
přesně tak jako před mnoha lety, když
jsem byl ještě malým školákem, a tyhle dobroty si dodnes dobře pamatuji.
Všichni měli pusy od povidel a tvarohu
a jídlo zapíjeli teplým čajem nebo kakaem. Prostě si společně pochutnáváme.

Tímto chceme za poskytnutou kvalitu
stravování poděkovat vedoucí školní
jídelny Lence Petrákové, která svým
úsměvem naladí každého strávníka
a také řádně dohlédne na správné dojídání, Anně Daliborové, která převážně
zajišťuje výbornou polévku z přírodních
surovin, Aleně Jiřičkové za pestrost kuchyně a naservírování druhého chodu
i přesto, že nám spotřební koš nutný
k dodržování správné stravy a skladby
jídel vždy nedovoluje vařit to nejoblíbenější jídlo. Nesmím také zapomenout
poděkovat paní Květoslavě Slavíkové,
která vždy v případě oslabení kuchařského týmu ráda a obětavě pomůže.
Děkuji také učitelskému doprovodu,
který nás, i když se to nemá, nechá společně s dětmi u oběda malinko a potichoučku diskutovat, a my můžeme vymyslet pěknou básničku na to, co máme
zrovna na talíři.
Ta poslední byla při plněných bramborových knedlících se sladkým zelím: Pro
malé školáky a velké jedlíky, dáme si do
bříška bramborové knedlíky.
Musím závěrem přiznat, že se na polední setkání vždy moc těším.
JČ

7.
8.

1. Bílý brodivý pták
2. Nájemné
3. Obuv do deště
4. Nádoba na vodu
5. Používáme ke stolování
6. Produkt včel
7. Pozdrav
8. Zvíře s domovem stále u sebe

Starosta se strávníky a s kuchařkami Foto. T. Voborník
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Ochutnejte
s námi
Kapr po mlynářsku
Jeden z našich nejoblíbenějších
receptů, prostě česká klasika
Potřebujeme:

Schůze rybářů v Penzionu u Skutilů. Foto Jiří Haken

Vyznavači a příznivci Petrova cechu
zasedali
Začátek nového roku je pro rybáře zvláštní období. Pro většinu spíš něco jako
nucená přestávka, se kterou jsme ale dopředu počítali a naplánovali si i další
aktivity. Každopádně začátek roku je období bilancování, plánování a příprav
na novou rybářskou sezónu.

Je to také čas konání výročních členských schůzí. Nebylo tomu jinak ani
u rybářů skupiny Pilníkov. Na konci
měsíce ledna se místní rybáři sešli v příjemném prostředí Penzionu u Skutilů,
aby projednali výsledky uplynulé sezóny. Za účasti padesáti přítomných
členů byla zhodnocena celková činnost skupiny za rok 2018. Byly podány
výroční zprávy související s plněním
hospodářského plánu, o stavu zarybnění revíru, činnosti odboru mládeže
a plnění pracovní povinnosti členů. Při
realizaci jednotlivých akcí odpracovali
místní rybáři více jak 500 brigádnických
hodin. Bylo to především při údržbě
rybníků, slovu potoků, vysazování ryb
a práci s mládeží. Naši nejmenší rybáři
se v průběhu roku zúčastnili rybářské
olympiády mládeže na revíru Dolce,
rybářských závodů Olešnice 2018 a letního rybářského tábora na soukromém
rybníku ve Vítězné. Náklady na zajištění
těchto akcí pro mládež byly převážně
hrazeny z poskytnuté finanční podpory
z rozpočtu města. Za tuto podporu bylo
předsedajícím v průběhu schůze vysloveno poděkování. Jednatel skupiny pak
upozornil na některé změny týkající se

rybářského řádu platné od ledna tohoto roku, podal informaci o počtu členů
místní skupiny a činnosti rybářské stráže. Dle jednacího řádu byla provedena
doplňující volba nových členů výboru
a byl schválen návrh na ustanovení zástupce místních rybářů do funkce rybářské stráže. V průběhu celého jednání
pak bylo možné na místě vyřídit osobní náležitosti, a to zakoupení členské
známky a povolenky k rybolovu.

* jednoho kapra nejlépe
o hmotnosti 2 – 2,5 kg,
* hladkou mouku,
* červenou papriku,
* citrónovou šťávu,
* sůl, česnek, pepř,
* olej na smažení.
Příprava
Vykuchaného a očištěného kapra
naporcujeme na podkovy o šířce
2-3 cm, hlavu, ocas a vnitřnosti
použijeme případně na rybí polévku. Podkovy pokapeme citrónovou
šťávou, lehce potřeme česnekem,
osolíme, opepříme. Hladkou mouku promícháme s paprikou, podkovy ve směsi obalíme (nejlépe 2x)
a smažíme na rozpáleném oleji do
zlatova. Samozřejmě k rybě patří na
zapití také dobré bílé víno.
Miroslav Slavík,
předseda místní skupiny

Na závěr předseda místní skupiny popřál všem členům a jejich blízkým hodně zdraví, pohody a hezkých chvil strávených u vody.

Schůze rybářů. Foto Jiří Haken
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mas Království – Jestřebí hory, o.p.s.
v roce 2018

spleněné
přání
Začátkem února jsem u
nás v Pilníkově naproti
hasičské zbrojnici osobně navštívil na pozvání
nově zkolaudovanou
provozovnu vlasového
a nehtového salonu
„Veronika“, kde mě
mile přivítala majitelka Veronika Vanická
(Vitvarová) a já jsem ji
hned vyzpovídal, co nám
občanům města může
nabídnout.

Veronika se příjemně
rozpovídala a potvrdila mi, že otevření nové
provozovny byl její velký
dětský sen a stál ji také
spoustu úsilí. Velice ráda
stříhá a ráda by, aby dámy
i pánové, holky i kluci
přišli a nechali se hýčkat
šikovnou kadeřnicí. Pro
dospělé je samozřejmostí
dobrá káva, pro děti zase
dětský koutek, kde si budou moci hrát a nechat
rodiče v klidu relaxovat.

Rok 2018 znamenal pro MAS velký krok v její další práci, a to vzhledem
k tomu, že se vyhlásily první výzvy pro žadatele, kteří mohli žádat o dotace
hned z několika možných oblastí.

První výzva pro žadatele byla připravena z Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně se jednalo právě o podporu zaměstnanosti v regionu MAS.
Nakonec byly podpořeny tři žadatelé
(obec Suchovršice, obec Chotěvice a BP
Lumen v celkové výši přes 2 800 000 Kč).
Druhá výzva byla také z Operačního
programu Zaměstnanost, zaměřená na
tzv. prorodinná opatření; bohužel v této
výzvě se žádný žadatel nenašel.
Třetí a čtvrtá výzva se realizovala z Regionálního integrovaného operačního
programu – nejdříve na Infrastrukturu
vzdělávání – jednalo se o investice do
škol a školek v regionu a podpořeny byly
tři projekty (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé
Svatoňovice a obec Velké Svatoňovice
v celkové výši téměř 6 800 000 Kč). Další
výzva pak byla zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku, zde se prozatím
podpořily projekty dvou žadatelů (obec
Havlovice a obec Batňovice – projekty
celkem za více než 2 600 000 Kč).
Poslední výzvou byla výzva z Programu
rozvoje venkova a byly podpořeny tři
projekty drobných zemědělců (Bonafarm, s.r.o., Václav Klecar a MVDr. Tomáš Krejčí v celkové výši 2 044 759 Kč).

Veškeré finanční prostředky, které putují do těchto malých projektů, získala
MAS díky Strategii komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Kromě dotačních možností přes MAS
pokračoval i standardní chod organizace – realizoval se projekt Místní akční
plán Trutnovsko I (pro vzdělávací organizace), MAS uspořádala akci Vlajka
pro Tibet, opět s tibetským čajem a tentokrát s tématem Tibetská lukostřelba a stejně tak zástupci regionu vyjeli
v dubnu do partnerského mikroregionu
Poondavie. Společně s TJ Sokol Havlovice pak MAS organizovala jubilejní
10. ročník Olympiády pro starší a dříve
narozené v Havlovicích a s Havlovickým
svazem malého fotbalu z.s. pak Trojboj Studentského parlamentu MAS. Od
roku 2018 MAS zajišťuje obcím a školám
v regionu služby v oblasti GDPR (ochrana osobních údajů).
Více informací o činnosti MAS naleznete
na www.kjh.cz nebo na Facebooku MAS
– https://www.facebook.com/kralovstvijestrebihory/.
Ing. Kateřina Valdová, manažerka
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Prozradila mi také, že
vzhledem k nečekaně
velkému zájmu je dobré
se předem telefonicky
objednat nebo tam prostě
zajít osobně. Veronika mi
na závěr našeho rozhovoru sdělila, že se ráda přizpůsobí potřebám našich
občanů.
Musím potvrdit, že jsem
rád za tento další krok ke
zlepšení služeb v našem
městě a Veronice Vanické
přeji, ať se jí v podnikání
daří.
JČ
Hod válečkem. Foto M. Demešová
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Divadlo Baf
a jeho Atentát
pobavily více jak sto
diváků z Pilníkova
V pátek 1. února 2019 si dopřálo
nevšední divadelní zážitek téměř
120 spokojených diváků.

Někteří návštěvníci hned po vystoupení se zájmem zjišťovali, zda
se jedná opravdu o ochotnický
soubor a ne ostřílené profesionály.
Divadelní soubor, který je tvořen ze
čtyř šestin herci kantory, předvedl
Atentát už po sedmé. „ Publikum
bylo skvělé a díky za takové diváky.
To vždycky dá naší práci a divadlu
smysl,“ řekl autor textu scénáře,
písní a hudby Luděk Hašek.

DPS Pilníkov. Foto Martin Blažek

Novinky z Domova pro seniory Pilníkov

Chybí jen dodat, že k dobré náladě
pátečního podvečera přispěl i otevřený bar sálu restaurace Slunce,
kde se diváci mohli občerstvit nealko nápoji či vínem a který zdatně obsluhovali pánové Petr Pěchoč
a Martin Soukup. I jim patří díky za
jejich účast na organizaci tohoto
hezkého večera.
JP

Domov pro seniory Pilníkov, sídlící na adrese Trutnovská 176, je příspěvkovou
organizací Královéhradeckého kraje. Zřizovatel má zájem na rozvoji domova.
Proto se nyní chystá výrazné vylepšení ve standardu ubytování.

Nyní jsou v domově dva pětilůžkové pokoje, ale ty budou v brzké době již minulostí. Chystá se totiž přístavba ubytovací části v zadním traktu objektu. Přistaví
se čtyři dvoulůžkové pokoje. Díky tomu
zmizí dva pětilůžkové pokoje a největší
pokoj bude se třemi lůžky. Kapacita celého domova se nám ovšem nijak zásadně nezvýší. Ze stávajících 42 lůžek bude
43 lůžek. Přístavba začala letos v listopadu a ukončena by měla být zhruba
v říjnu 2019. To je ta nejzásadnější akce,
která nás teď čeká. I nadále se budeme snažit vymýšlet a prosazovat různá zlepšení, která by mohla zpříjemnit
pobyt všem našim klientům a pracovní
prostředí našim zaměstnancům.
Naši klienti tu nemají zabezpečeno
pouze ubytování. Pomáháme osobám
zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost s cílem umožnit jim v nej-

vyšší možné míře zapojení do běžného
života společnosti a v případech, kdy
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Připravujeme pro klienty i řadu volnočasových
aktivit nejen vlastními silami. Tímto
bychom rádi poděkovali malým hasičům, dětem ze ZŠ a MŠ Pilníkov a samozřejmě jejich vedoucím a učitelům,
kteří společně s dětmi nacvičují a nám
poté pomáhají zpestřit kulturní dění
v domově.
Nejenom že nabízíme služby seniorům,
kteří mají sníženou soběstačnost, zároveň poskytujeme obyvatelům města
Pilníkov možnost odběru obědů. Naši
kuchaři se snaží vařit především domácí
stravu.
Mgr. Markéta Gábrišová
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Divadlo Baf a Atentát. Foto J. Pachlová
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Historie
v obrazech
Vážení čtenáři,

1946
Žáci osmileté
střední školy
v Pilníkově

Okolo roku

na této stránce Pilníkovského
zpravodaje se budete postupně
seznamovat s dochovanými
fotografiemi a pohlednicemi z
našeho městečka z let 1918 až
2018. Fotografie, které pocházejí ze soukromé sbírky Jiřího
Hakena, budou zachycovat
stavební vývoj města, spolkový
život, místní školství, sport,
kulturu a další zajímavosti.

Hokejové družstvo
Spartaku Pilníkov

Pilníkovský zpravodaj vydává město
Pilníkov, DIČ: CZ00278190, jako
čtvrtletník v nákladu 450 kusů výtisků
a byl zapsán do evidence Ministerstva
kultury jako periodický tisk územního
samosprávného celku dne 16. 7. 2015
pod evidenčním číslem MK ČR
E 22191.
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Spolek činný
v letech

1947 – 1959
Spolek divadelních
ochotníků Pilníkov,
fotografie pochází
z divadelní hry
Pasekáři
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Vstupem na akce města Pilníkov
souhlasíte s pořizováním fotografií
a audiovizuálních záznamů vás i vašich dětí, které mohou být následně
použity na internetových stránkách,
sociálních sítích, v kronice města
a Pilníkovském zpravodaji.
Pravidla pro inzerci v Pilníkovském
zpravodaji naleznete na
www.pilnikov.cz

