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přehled
plánovaných akcí
Čaj o páté se starostou města
středa 3. 7. 2019 od 17:00 h
MěÚ Pilníkov

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

Letní nohejbalový turnaj
sobota 13. 7. 2019 od 9:00 h
sportovní hala Pilníkov

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

Letní tenisový turnaj

sobota 20. 7. 2019 od 8:00 h
sportovní hala Pilníkov

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

Půlení prázdnin

pátek 26. 7. 2019 od 16:00 h
myslivecký srub

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

Rockové hřiště Pilníkov
rockový koncert
sobota 10. 8. 2019 od 20:00 h
fotbalové hřiště

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

Pilníkovský písničkář

7. ročník muzikantské sešlosti
sobota 24. 8. 2019 od 12:00 h
fotbalové hřiště

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

Ukončení prázdnin

pátek 30. 8. 2019 od 16:00 h
fotbalové hřiště

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

Zahájení školního roku
pondělí 2. 9. 2019 od 8:00 h
náměstí

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

Městské slavnosti

sobota 7. 9. 2019 od 13:00 h
fotbalové hřiště

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

Hasičská soutěž
O štít města Pilníkov

sobota 21. 9. 2019 od 12:00 h
louka za koupalištěm

Milí čtenáři,
vítám vás u pololetního vydání Pilníkovského zpravodaje. Sluníčko svítí, kytky
kvetou, jahody se červenají, a tak prázdninové volno, koupání a opalování na
sebe nenechají dlouho čekat. Prostě vše
běží tak, jak má. Chvíli to na jaře vypadalo, že letos nezaprší, ale příroda to nakonec zase zařídila a dodala dostatečnou
vláhu. Jsem životní optimista a vím, že
příroda to vždycky nějak zařídí a to na ní
obdivuji. Sleduji, jak nám přibývají metry
kanalizace. Cítím, že napjatá atmosféra
a ponurá nálada některých občanů při
výstavbě stále panuje. Chápu vás, hlína,
bláto, rozježděné komunikace a prach se
nelíbí nikomu z nás. Přesto je dobré vědět,
že máme téměř 40% stavby za sebou. Podmínky výstavby jsou nelehké, proto děkuji
za vaši velkou toleranci a také shovívavost
při občasné havárii vody nebo plynu.

li máme již hotovou studii, přáním je
spojit oba stupně dohromady a tím zabezpečit vyšší komfort nejen dětem, ale
také učitelům.

Mám obrovskou radost ze setkávání nejen mého s vámi, ale také vás občanů
Pilníkova navzájem. Pokud jsem si před
svým zvolením něco přál, tak právě setkávání a společné klábosení byly hlavní
cíl. Tímto vyzdvihuji poslední kulturní
akce, společné stavění májky, pálení čarodějnic, blešák a také pouť s dětským
dnem, plnou vás občanů, kteří nechtějí
jen sedět doma.

Pololetní úkoly mám splněny nad rámec
povinností. Koše, pytlíky pro pejskaře
i sloupky pod městským úřadem zbořené bláznivým řidičem jsou zpět na svém
místě. Chystá se odstranění části betonových svodidel pro bezpečnější chůzi.
Plánuji také vylepšení veřejné zeleně.
I nadále pracuji na některých rozpracovaných projektech předchozího vedení
radnice, práce je tedy opravdu spousta.

Obrovskou radost mám také z klubu
našich seniorek. Nejenže se staly hlavními distributory Pilníkovského zpravodaje, ale rozhodly se naši obec udělat
květinovou výzdobou krásnější a to vše
z vlastního přesvědčení a bez jakékoli
odměny. Jak se říká, když se chce, všechno jde a dámy jsou nám všem zářným
příkladem.

V září nás čekají městské slavnosti, které jsou plánovány na sobotu 7. 9. 2019
od 13:30 hod., a všichni jste srdečně
zváni. Můžete se těšit na tradiční vyhlášení Pilníkovského pelikána, moderátora Karla Hynka s partou bavičů,
přítomnost fotbalového internacionála
Ládi Vízka, odpoledne plné prodejních
stánků, kolotočů a hudební zábavy,
včetně dechové hudby skupiny Mrákotinka a kapel Sansaband nebo Vaťáků.
Těšte se také na tombolu.

Naši deváťáci řádně dokončili svou pouť
základního vzdělání a po prázdninách
je čekají nová životní dobrodružství. To
platí i pro předškoláky, kteří se mohou
v září těšit do nově zmodernizovaných
a vymalovaných učeben vylepšené budovy 1. stupně. Pracujeme na přestavbě
základní školy na náměstí, v tuto chví=1=

Přeji vám všem pohodové léto a buďte
šťastní, neb jak píše francouzský básník
Voltaire, budete také zdraví.
Váš starosta Josef Červený

Pilníkovský zpravodaj

DAR MĚSTU S GARANCÍ 300 LET
Během života dostane člověk spousty dárků, někdy jsou měkké, jindy zase tvrdé,
někdy jsou voňavé a chutné, můžou být také veselé, ale občas se stává, že jsou
nečekané. Stalo se vám již někdy, že jste dostali nečekaný dárek? Mně ano.

Celé to začalo neformální návštěvou
pro mě v tu chvíli neznámého, dnes již
mohu říci, že profesionálního umělce a
pilníkovského občana p. Kamila Kempfa,
který přišel s opravdu nečekaným darem
pro Pilníkov, jímž mě ve vteřině ohromil.
Jedná se o obraz Lev, s poznámkou malíře – se zárukou 300let – ve velikosti 130
x 80 cm, doplněný historickým erbem
města Pilníkova z roku 1513. Lev je pro
mě králem zvířat, symbolem Čech. Lev
představuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu. Často se zobrazuje při skoku s vytasenými drápy, čímž malíři zdůrazňují a demonstrují sílu této cizokrajné kočkovité
šelmy a strach z ní. Lev je kromě síly také
znamením odvahy, královského rodu
a ochrany. V duchovních textech a malbách je symbol lva znázorňován například jako znamení ostražitosti a bdělosti.
Český lev se odlišuje od ostatních lvů
používaných jinými státy především tím,
že má dva ocasy. Původ druhého ocasu
se mezi historiky široce diskutuje a prozatím neexistuje na věc jednotný názor.
Český lev se po staletí objevuje na erbech
českých panovníků a později také na zna-

ku českého státu, kde představuje moc
a svrchovanost. Symbol lva používají také
další země. Například v Bavorsku nalezneme znak černého lva ve žlutém poli,
v Benátkách zlatého okřídleného lva sv.
Marka, lev s korunou na hlavě zdobí také
kostel v Jeruzalémě a zlatý lev s korunou
na hlavě a mečem v tlapě nese znak Finska. Symbol lva používají také Švédsko
a Srí Lanka.
Jak se exotická šelma ocitla na erbu české
země? Z historie se dochovala legenda,
která vypráví příběh o získání lva do českého erbu. Je to báje o knížeti Bruncvíkovi, jehož příběh sepsal i známý český
dramatik, prozaik a politik Alois Jirásek.
Legenda hovoří o tom, jak se Bruncvík,
který zdědil po svém otci do rodinného
erbu znak orlice, vydal se svojí družinou
na odvážnou výpravu po světě. Při své
cestě zachránil život lvu, kterého chtěl
zabít drak. Lev s ním poté putoval věrně po jeho boku a stál při něm v těžkých
bitvách. Po návratu do své země nechal
Bruncvík vymalovat lva do svého erbu, na
branách města a na zemské korouhvi.

Pan Kamil Kempf daroval Pilníkovu
obraz lva. Foto J. Červený

Popřejme tedy tomuto dárku, za který p.
Kempfovi ještě jednou děkuji, aby nám
Pilníkovanům také přinášel sílu, odvahu,
ochranu, ostražitost a bdělost. Jeho čestné místo bude v zasedací místnosti městského úřadu. Přijďte se na něj podívat.
Váš starosta

Činnost Centra společných služeb
Projekt Centrum společných služeb (CSS) na území dobrovolného svazku obcí
Společenství obcí Podkrkonoší byl spuštěn 1. července 2016 za účelem zajistit
obcím odborné poradenství v různých oblastech. Nositelem projektu je
Svaz měst a obcí ČR.

Od zahájení činnosti Centra se podařilo
zpracovat rozvojové dokumenty, například Plán rozvoje sportu, který musí mít
zpracovaný každá obec a je povinnou
přílohou žádosti o dotaci ve sportovní
oblasti. Dále vznikla Krizová karta, což je
dokument, který obsahuje nejdůležitější
kontakty a seznam technického vybavení
napříč Společenstvím obcí Podkrkonoší
i jeho sousedním Svazkem obcí Jestřebí
hory a městem Úpice. Pomoci může například při zasažení území přírodní ka-

tastrofou. Nabízí starostům metodickou
pomoc při vyplňování různých oznámení, jejichž povinnost vyplývá ze zákona,
jako například střet zájmu nebo organizuje školení.
Samozřejmě Centrum pomáhá i s dalšími aktivitami, jako je správa svazkového
webu www.podkrkonosi.info, administrace Dotačního programu pro nestátní
neziskové organice nebo zajištění akce
Podkrkonošská Sněženka pro děti ze zá-
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kladních škol. V loňském roce se také díky
projektu CSS podařilo zajistit pověřence
na GDPR pro obce, MŠ a ZŠ v území.
K 30. 6. 2019 projekt končí v rozsahu,
v jakém byl dosud nastaven. Přestože
v následujícím roce nebude nabídka služeb CSS tak rozmanitá, i nadále se bude
snažit plnit úlohu, pro kterou vzniklo.
Markéta Demešová
Centrum společných služeb
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Mapy nejen Pilníkova v nové knize
Euroregion Glacensis a historický atlas také pro Pilníkov
Cílem euroregionu je mezinárodní sdružení obcí, kde jde především o podporu
a realizace společných projektů. Euroregion byl založen podpisem smlouvy
o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne 5. 12. 1996 v Hradci
Králové.

Sídlo sdružení je v Rychnově nad
Kněžnou, kde také působí sekretariát české části euroregionu. Veřejně známé aktivity jsou například
organizace projektu Cyklobusy do
Orlických hor nebo budování nových rozhleden na česko-polské
hranici. Více informací o činnosti
najdete na internetových stránkách www.euro-glacensis.cz
Pilníkovu a jeho obyvatelům přinesla v minulosti tato organizace
několik vydařených akcí (např. Na
společné cestě, Posilujeme své přátelství, Přátelství nezná hranic).
Další projekt, který spatřil světlo
světa pod záštitou Euroregionu
Glacensis, je nově vydaná publikace „Historický atlas Euroregionu
Glacensis aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“, ta je k
dispozici v naší knihovně a také
kdykoli k zapůjčení na MěÚ. Atlas
map je také zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách
www.euro-glacensis.cz

Akce v Polsku
Partnerské město Marciszów připravilo
pro rok 2019 tyto kulturní akce, na které
jsme srdečně zváni, je tedy na nás, zda
vyrazíme:

Otevřená ulice
v Pilníkově
V roce 2017 se po vzoru některých
českých měst uskutečnila otevřená ulice i v Pilníkově. Byla to
akce, které se zúčastnilo několik
nadšenců z ulice Hradčín a jejímž
cílem bylo pobavit a pohostit se
navzájem nejen slovy a jídlem, ale
i dalším doprovodným dobrovolným programem. Tak se vám toho
chladného 23. září mohlo přihodit
hodně nevšedních zážitků (zavzpomínat si můžete ve Zpravodaji č. 4/2017 str. 18).

Červenec
6. 7.

Rodinný den – SĘDZISŁAW
(Dětský den, Den matky)

6. 7.

Dny obce – Vítězná – Partnerská
spolupráce – ŚWIDNIK

13. 7.

Rodinný piknik – DOMANÓW,
PUSTELNIK, NAGÓRNIK

Srpen
3. 8.

Folklorní zábava – WIEŚCISZOWICE

24. 8.

Rodinný den – CIECHANOWICE

24. 8.

Spartakiáda – PZEiR MARCISZÓW

31. 8.

Jarmark nad Świdną – ŚWIDNIK
(Den mléka Kamienna Góra)

Září
7. 9.

Dožínky – Návrh pro obec SĘDZISŁAW

14. 9.

Obecní běhání – PUSTELNIK

20. 9.

Úklid světa – území celé obce
MARCISZÓW

22. 9.

Obecní běhání – WIEŚCISZOWICE

Říjen
5. 10.

Den pečené brambory – MARCISZÓW

14. až
15. 10.

Den národního vzdělání –
MARCISZÓW ( DK ) Dny papežské

19. 10.

Den seniora – PZEiR MARCISZÓW

Tehdy se plánovala pilníkovská
otevřená ulice jednou za dva roky,
aby nebylo akcí moc. Je rok 2019
a otevřená ulice opravdu je. Kam se
podíváte, tam se rozestupuje asfalt
a prohlédnout si můžete ulice hodně do hloubky. Stavba kanalizace
pokračuje, a ač se část „realizačního
týmu“ otevřené ulice sešla a probírala možnosti, jak, kdy a kde akci
rozjet, po zralé úvaze jsme to dali
k „ledu.“
To ovšem neznamená navždy. Až
budou pilníkovské ulice zase krásné, zasypané a vyvoněné, bude
i otevřená ulice jako odměna pro
všechny, kdo se budou chtít zúčastnit. Můžete se přidat také s ochutnávkou, tancem, zpěvem, výrobou,
hrou, výstavou a dalšími kousky,
které vás napadnou. Přihlásit se
můžete už nyní na redakce@pilnikov.cz zn. Otevřená ulice.
JP

Listopad
8. 11.

Den nezávislosti – MARCISZÓW (DK)

23. 11.

„Ondřejovka” – MARCISZÓW

Prosinec

Nová kniha se starými mapami
nejen o Pilníkovu. Foto. J. Červený

7. 12.

Mikulášská zábava – MARCISZÓW,
WIEŚCISZOWICE, DOMANÓW
PUSTELNIK, NAGÓRNIK

14. 12.

Jarmark + betlémy – MARCISZÓW
(DK)

31. 12.

Silvestr – MARCISZÓW

* Uvedené termíny pro kalednářní rok mohou
být pozměněny.
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Plavba na potoce – zkouška
na otevřenou ulici, léto 2017.
Foto T. Pachlová

Pilníkovský zpravodaj

Pilníkovský pelikán
2019
Myslíte si, že je ve vašem okolí někdo,
kdo by si zasloužil ocenit? A již jste ho
navrhli na udělení ceny Pilníkovský
pelikán?

Pro usnadnění nominace, jsem pro vás
letos připravila také možnost nominovat
pomocí Facebooku - stránka se jmenuje
Pilníkovský pelikán.
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,

ČOV a kanalizace II.
Pilníkov je rozkopaný, ale kanalizaci i ČOV stavíme dál! Někdy s menšími, někdy s většími problémy, ale to již u takto rozsáhlých staveb bývá.
Občas je některá ulice neprůjezdná, ale to bývá obvykle jen na jeden až
dva dny a zatím to bylo vždy hlášeno včas, i když nakonec ohlášené termíny někdy plněny nejsou. Viz asi naposledy ulice Ke Hřišti, která podle
rozesílané SMS měla být neprůjezdná 5. a 6. června, ale ani v neděli 9. se
do ní vjet nedalo.
Vodovodní řad také občas praskne,
ale protože je na to pan Hanuš připravený, opravy jsou v rámci možností provedeny, co nejrychleji to
jde. Jednou byl problém i s přetrženým plynovým potrubím, ale i ten se
podařilo celkem rychle vyřešit. Naštěstí již nemrzlo…

3. nominovat na tuto cenu může pouze
občan Pilníkova starší 18 let,

V minulém čísle Pilníkovského zpravodaje jsem psal o historii příprav
výstavby kanalizace a slíbil další informace o kanalizaci. V únoru jsem
odeslal e-mail Ing. Geislerovi a starostovi města s dotazy k výstavbě
ČOV a nyní mám zpracované odpovědi. Technické dotazy zodpověděl
referent Ing. Tomáš Voborník ve spolupráci s dodavatelem stavby.

4. v nominaci musí být uvedeno jméno a adresa bydliště nominovaného,
případně nějaký kontakt na něho (email, telefon),

Nejprve obecné informace
o ČOV a kanalizaci

2. nominován může být kdokoli bez
omezení věku,

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

V minulém čísle Pilníkovského zpravodaje jsem psal převážně o historii
projektu ČOV a kanalizace a nyní
se zaměřím na aktuální informace,
které mi poskytl referent Ing. Tomáš
Voborník, za což mu děkuji.
Cena kanalizace a ČOV byla spočítána na 183 034 966,43 Kč bez DPH.
Náklady na aktuální projekt byly
1 424 680 Kč bez DPH.
Dotace, když budou přiznány v předpokládané plné výši, budou od Královéhradeckého kraje 3 000 000 Kč
na ČOV a 300 000 Kč na projektovou
dokumentaci, ale nejvýznamnější
dotace přijde od Operačního programu Životního prostředí (dále OPŽP)
a to 91 056 865,06 Kč. Termín dokončení projektu ČOV a kanalizace je
srpen 2020. Pokud by se stalo, že by
kanalizaci dodavatel nestihl dodělat
ve stanoveném termínu, je možné
požádat o jeho prodloužení, ale jen
do konce roku 2023, kdy dotační titul končí a tedy dále dotace nebude
možné proplácet. Pokud by byla žádost řádně zdůvodněna, nedošlo by
ke krácení dotace.
Čistička, která se u nás buduje, se
skládá ze dvou částí a je projektová=4=

na na 1400 ekvivalentních obyvatel
(dále EO). V první fázi se počítá s připojením 1 248 EO, což je 1 022 skutečných obyvatel (co je EO, vysvětlím
dále). Uvedená dotace OPŽP tedy pokryje 42,6 procenta celkových nákladů včetně DPH. Pro zajímavost ještě
dodávám, že k 1. 1. 2019 žije v Pilníkově 1269 obyvatel a jejich počet
se jen velmi mírně zvyšuje. A s námi,
tedy s Letnou, se po odstoupení Vlčic
od společného projektu nejspíš už
ani reálně nepočítá.
Výše dotace i kapacita ČOV se počítá
na ekvivalentního obyvatele. Co to
ale je? EO je vlastně průměrný obyvatel, který každý den vyprodukuje 150
litrů odpadních vod se znečištěním
60 g BSK. BSK je biochemická spotřeba kyslíku, což je nepřímý ukazatel
množství biologicky rozložitelných
organických látek v odpadní vodě,
prostě a velmi (opravdu hodně) zjednodušeně to znamená, kolik ve vodě
rozpuštěného kyslíku je potřeba na
vyčištění vody. Takže to vlastně nepřímo vyjadřuje míru znečištění odpadní vody. Přitom se do EO počítají
nejen obyvatelé s trvalým pobytem,
ale i zaměstnanci firem s kanalizací,
děti ve škole apod. Zaměstnanec je
ale jen 0,5 EO. Proto je tam ten rozdíl
1 248 EO x 1 022 obyvatel.
Každého obyvatele určitě zajímá, co
bude stát provoz. Takže začneme s
provozními náklady. Ceny uvádím
bez DPH.
Podle informací od projektanta vodohospodářských inženýrských služeb
se náklady na provoz ČOV počítají
podle množství čištěných odpadních
vod. U typu ČOV, která bude v Pilníkově, by to mělo být v rozmezí 10 až
25 Kč/m3, takže při teoretickém denním průtoku 210 m3/den (po připojení všech obyvatel, kde se dnes kanalizace buduje) budou roční náklady
na provoz mezi 1,53 a 1,91 mil. Kč/
rok. K tomu je potřeba připočíst ještě
náklady na čištění ČOV, které při stávajících cenách budou cca 5 000 Kč
ročně.
Důležité pro pořizovací a hlavně provozní náklady je také to, že byl výrazně snížen počet čerpacích stanic,
konkrétně z 16 na 6. Někde najdete
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číslo 21 stanic, což platilo pro připojení
Vlčic. Pro zajímavost ještě doplním, že
energetická náročnost všech šesti přečerpávacích stanic dohromady bude přibližně 110 tisíc kWh/rok, takže i energetická
úspora snížením počtu přečerpávacích
stanic bude dost výrazná, nemluvě o dalších nákladech. Protože nemám podklady k nerealizovaným čerpacím stanicím
(každá stanice obsluhuje jiné množství
EO, tak mají i různou spotřebu), tak jen
velmi hrubým odhadem může být úspora elektrické energie v rozmezí 600 tisíc
až jednoho milionu korun ročně. A to již
není zanedbatelná částka! A když už jsme
u nákladů, ještě něco o nákladech na domácí čerpací stanice. Majitel připojené
nemovitosti hradí provoz stanice, což je
závislé na množství odpadních vod, které vyprodukuje. Energetická náročnost
je 0,5 kWh/m3, takže pokud EO počítá se
150 litry na jednu osobu, 1000 litrů vy-

Výkopy v ulici Hradčín patří k nejhlubším.
Foto Martin Blažek

produkují čtyři osoby teoreticky za více
než jeden den. V současných cenách
elektrické energie to bude cca 2,5 Kč/m3,
což přibližně odpovídá 550 Kč/rok. Čerpací stanice jsou sice bezúdržbové, ale je
doporučeno jednou až dvakrát ročně je
ostříkat vodou. Servis záruční i pozáruční
by měl být zajištěn do 24 hodin od nahlášení závady, ale je možné, že bude i vyškolen servisní technik u nás v Pilníkově,
takže by odpadlo dopravné a platili by se
jen vyměněné díly. Podrobnosti o servise
budou ve smluvních podmínkách o zajištění servisu.
Aby čerpadlo nemuselo běžet trvale, je
jeho součástí betonová akumulační jímka
s objemem na jeden až dva dny pro čtyřčlennou rodinu. Toto vyřeší i případné
poruchy na čerpadle a prodlouží životnost čerpadla. Čerpadla by měla vydržet
při běžném provozu osm let a následná

výměna opotřebovaných dílů bude stát
kolem 1 500 Kč. Vše ale také záleží na
tom, co se do odpadní vody vylévá a hází.
A nyní k životnosti celé stavby. Stavební
část by měla vydržet 60 až 80 let, technologie ČOV 20 let. Toto je počítáno podle
odpočtů, ale je reálný předpoklad, že to
bude i déle. Kanalizace je z kameniny,
která by měla vydržet sto a více let, čerpadla v čerpacích stanicích 10 až 15 let
a nutné nádrže u čerpacích stanic cca
30 let. Pak bude nutná jejich oprava či
obměna.
Další je otázka náhradních dílů. Jejich dodávky nejsou součástí smlouvy o výstavbě a musí je s dodavatelem dojednat zástupci obce nebo spíše zástupce správce
kanalizace, kterým bude firma Lesy-voda,
s.r.o. Obdobně musí zastupitelstvo dořešit vlastnictví domácích čerpacích stanic,
ale to snad bude v příštím díle.

Statistické údaje

Nyní

V roce 2013

Gravitační kanalizace má délku

6 622 m

5 991 m

Tlaková kanalizace

1 684 m

7 426 m

Přeložka vodovodu (původně plánovaná)

810 m

Přeložka dešťové kanalizace

1 180 m

Maximální hloubka uložení kanalizace

Hradčín: 4,20 m
Nádražní ulice: 4,50 m

A co na to starosta?
K vyjádření názoru na současný stav
výstavby a několik dalších věcí jsem
oslovil starostu města Josefa Červeného:
Co říkáš aktuálnímu postupu výstavby?
Myslím, že vzhledem k nelehkému terénu jde vše dle plánu, obdivuji, v jakých
hloubkách stavebníci pracují a že to ještě
na některých úsecích nevzdali.
Postupuje stavba podle časového harmonogramu?
ANO, vše pokračuje dle harmonogramu,
který je ale samozřejmě velmi napjatý.
Zatím je se stavbou řada problémů, nedodržují se nahlášené uzavírky ulic (například
Ke Hřišti), což komplikuje život obyvatelům.
Jak to řešíte?
Nenazýval bych to problémy. Myslím,
že o stavbě kanalizace víme všichni poměrně dlouho, schází mi tedy někdy od
občanů větší tolerance a shovívavost.
Jsou tu ale i tací, kteří stavebníkům dělají
svačiny, vaří kávu a chápou, že se stavba musí dokončit. Vždy se snažíme najít
alternativu. Takže se jedná především o
běžné stavební problémy, a pokud si někdo myslel, že při stavbě za 180 milionů
bez DPH a v hloubkách dosahujících téměř pěti metrů bude vše růžové, musím
ho zklamat! Bydlíme v Pilníkově a pod-

loží je jedna velká písčito-blátivá kaše.
Do toho nám ještě moc nenahrává starý
vodovodní řad. Co se týká řešení, pokud
je nahlášena uzavírka a bohužel se v termínu nestihne, vždy se připraví náhradní
trasa. Prosím buďme tolerantní, práce ve
výkopu není opravdu jednoduchá.
Kdy se k ČOV budou připojovat první obyvatelé?
První obyvatelé se budou moci připojit
od druhého čtvrtletí roku 2020, nejdříve
ale musíme vše dokončit a odzkoušet.
Jsi spokojen s postupem prací?
ANO. Kdo mě zná, ví, že mám rád vše
hned, nic neodkládám. Nejsem ale stavební inženýr, od toho tu mám stavební,
technický i autorský dozor, navíc stále každý den komunikujeme s projektantem,
jsou tu od občanů stálé změny a v neposlední řadě je vše pod dohledem referenta investic našeho města a koordinátora
stavby Ing. Tomáše Voborníka. Vše tedy
zkoordinovat je velká fuška. Jsem ale především také starostou města a to přináší
také další povinnosti, proto nemohu být
celý den jen na stavbě.
Doma provozujete domácí čističku, kolik
vás stojí její provoz?
Začněme tedy od začátku, a to pořizovací
cenou a vyřízením povolení. Pro rodinu
čtyř- až šestičlennou počítejme s cenou
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domovní ČOV, instalací a spuštěním minimálně okolo 50 000 Kč, poté je ČOV
napájena elektrickým proudem pro probublávání a správnou funkci se spotřebou
okolo 6 Kč denně. Dále berme v úvahu
odvážení vzorků, občasné přikrmení bakterií a příležitostné vyvezení kalů anebo
mírnou generálku čerpadla nebo spínacích hodin. Když to všechno sečtu, ročně
mě stojí provoz do 5 000 Kč. Je ale pravda,
že na výtoku by se z toho dalo uvařit pomyslné kafe. Pokud spočítám pořizovací
náklady a aktuální rodinnou spotřebu
a vydělím náklady na provoz, velice rád
se připojím na novou kanalizaci.
A na závěr – ptát se, zda se připojíte ke kanalizaci, je tedy zbytečné?
No jistě že ano, odpadnou mi veškeré starosti a ve výpočtu stočného zaplatím jen
o něco málo navíc. Ovšem pozor, ušetřím
spousty starostí se vzorkováním a údržbou. Stávající ČOV použiji po vyřazení
pro zadržování dešťové vody na zalévání zahrady, manželka ji totiž miluje rozkvetlou.
Děkuji za rozhovor a doufám, že vše půjde
dobře až do úplného dokončení kanalizace.
Je jen škoda, že u nás na Letné kanalizace nebude. Snad alespoň budeme moci do
ČOV vyvážet žumpu a že město bude mít
fekální vůz, aby bylo čím.

Pilníkovský zpravodaj
Jakou roli hrálo sdružení
První Pomoc Pilníkovu o. s.?
Na to jsem se zeptal Ing. Jiřího Geislera, jednoho ze zakladatelů PPP.
Na podzim roku 2013 jste založili občanské
sdružení První Pomoc Pilníkovu o. s., co vás
k tomu tehdy vedlo?
Ke konci roku 2013 mě navštívilo několik
spoluobčanů a ptali se, zda vím, že se na
vesnici bude stavět centrální kanalizace,
která má mít okolo 21 přečerpávacích
stanic. O technických věcech jsem nevěděl nic, ale zjistil jsem, že vše proběhlo
legislativně v pořádku a na připomínky
občanů je již pozdě. Tlak od občanů se
však zvyšoval, a proto jsem požádal o nahlédnutí do projektové dokumentace. Kanalizaci jsem nerozuměl, ale i absolutní
laik musel poznat, že není něco v pořádku. V řezech jednotlivých stok bylo vidět,
že kanalizace stoupá se zároveň klesajícím terénem, splašky nutíme téct do kopce, a to i když to není třeba atd.
Je však třeba spravedlivě říct, že projektová dokumentace byla zpracována podrobně a precizně, ale chyba byla v projektu a zadávacích podmínkách. Proto
jsme založili občanské sdružení, které má
přeci jenom větší možnosti vstupovat do
přípravného a stavebního řízení, než je to
u jednotlivce. Naše sdružení začalo usilovat o změnu zadávacích podmínek a tím
i k radikálnímu snížení počtu přečerpávacích stanic.
Když jste spolek zakládal, obcházeli jste
celý Pilníkov, ale nyní dáváte informace pro
občany do poštovních schránek jen obyvatelům kolem náměstí. My z Letné jsme ale
také Pilníkov a situace nás také zajímá, proč
se na nás zapomíná? Nebo jsou informace
někde na internetu?
Pilníkov nás tehdy obcházelo víc, ale to
bylo hlavně s podpisovými petičními archy. Co se týká informací, ty jsme prezentovali občanům vždy písemně a hlavně
vždy v období, když se stalo něco zlomového. A co se týká toho, kdo byl, nebo nebyl informován, je vaše informace pro mě
překvapující a slyším ji poprvé. Z období
mého předsedování ve Spartaku Pilníkov jsem věděl, že pozvánek na ples jsme
měli okolo 420 ks, aby se dostaly ke všem
občanům. Proto jsem předával k distribuci 450 ks tiskopisů a roznos byl proveden klasicky jako u letáků. Dodatečně se
omlouvám, pokud se informace k někomu nedostaly. Nebyl v tom žádný úmysl.
A k poslednímu bodu, co se týká internetových stránek. Internetové stránky
máme, ale informace jsme na nich neaktualizovali jednak z časových důvodů
a jednak i z toho důvodu, že se našlo dost
občanů, kteří tento způsob komunikace
nechtěli nebo nemohli využívat.

Kolik obyvatel tehdy podepsalo petici?
Petici podepsalo celkem 524 obyvatel
(1 arch s 22 podpisy, 8 archů s 29 podpisy
a 9 archů s 30 podpisy).
To je celkem dost, uvážíme-li, že v té době
měl Pilníkov celkem 1226 obyvatel. Byla
to vlastně téměř polovina (46%) obyvatel
Pilníkova a mnohem více než polovina dospělé populace. Někde jste uváděl, že máte
podporu 570 obyvatel Pilníkova – to je aktuální údaj, nebo je z doby zakládání PPP,
tedy z roku 2013?
O čísle 570 nevím, ale pokud toto číslo
někde padlo, tak každopádně by muselo
být z roku 2013. Tak jak to je u všech akcí,
počáteční euforie opadne, občané propadnou letargii a nezájmu a ke konci jste
rád, že se o změny alespoň někdo zajímá.
Spousta občanů potom chodí jen ze zvědavosti a očekává, že na jednáních bude
s nadsázkou „veselo“.
A nyní ke kanalizaci. V minulosti jste k ní
měli řadu výhrad a řada z nich byla akceptována v upraveném projektu. Potom jste
se na delší čas (asi dva roky?) odmlčeli
a nyní, když se začala stavět ČOV a bývalý
starosta Miroslav Klapka o tom informoval
na schůzce s občany dne 11. 10. 2018, jste
se následně ozval dopisem do schránek
obyvatel. Co jste si od toho slibovali? Jaký
byl důvod?
Důvodem, proč jsme se odmlčeli, byl
nástup referenta investic Bc. Klímy na
úřad. To, co jsme od prvopočátku chtěli,
byla studie nezávislá na stávajícím projektu. Po dvou osobních rozhovorech
s Bc. Klímou jsem pochopil jedno. Když
jsme toho nedosáhli doteď, tak následně
už vůbec ne. Přestali jsme být zváni na
schůzky a veškerou spolupráci ukončila
schůzka starosty a referenta investic na
sále s občany. Tam jsme také mimo jiné
viděli občany, jak stojí frontu s tiskopisem o připojení, aniž by v té době měli
jakékoliv aktuální informace. A pokud to
občané nechtějí, tak tím ztrácí boj o ještě
lepší kanalizaci jakýkoliv smysl.
A pokud se týká „Otevřeného dopisu starostovi města“, nic dalšího jsem si od něj
nesliboval a důvody byly prosté. Za prvé
to byl můj emotivní, cholerický výbuch
jako reakce na nekompetentní, diletantské a provokativní odpovědi starosty. Jak
se může starosta vyhraňovat vůči některým občanům a vybírat si, kdo a jaké mu
může pokládat otázky? Jak může odpovědět, že neví, proč je kanalizace tak drahá,
protože ji ještě nikdy nestavěl? Za druhé
to byl závěrečný souhrn informací a moje
osobní tečka za pětiletou prací pro lepší
kanalizaci. Člověk nemůže být v životě
maximalista a dosahovat pouze 100%
výsledků. Musím se spokojit s tím, čeho
jsme dosáhli, i když jsme 3 roky slýchali,
že ani toto není možné.
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Na schůzce na sále Slunce 23. 11. 2018 jste
řekl, že bylo chybné zadání pro projekt kanalizace a ČOV, v čem konkrétně?
To se musím vrátit více než deset let
zpět, kdy firma PROVOD měla zpracovat projekt na kanalizaci. Hned v úvodu
projednávání tras budoucí kanalizace
narazil tehdejší starosta na odpor dvou
místních občanů. Pokud se mně podařilo zjistit správné informace, jeden občan
byl zásadně proti trasování přes soukromý pozemek a druhý požadoval za věcné
břemeno horentní sumu. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že tehdejší starosta
požadoval, aby v zadávacích podmínkách
bylo, že se bude jednat o liniovou stavbu
přes obecní pozemky a komunikace. Tím
vznikly stoky tekoucí do kopce.
Nakonec jste dosáhli výrazného snížení
počtu přečerpávacích stanic, což je velmi
zásadní pro cenu provozu kanalizace. Jaké
další změny se provedli na základě vašeho
popudu?
Zrušení přečerpávacích stanic bylo naším
prioritním bodem. Jak už jsem jednou
řekl, povedlo se nám to ale jen částečně,
protože nebyla ani po dohodě politická
vůle pro vypracování nezávislé studie.
Nebyli jsme také příznivci centrální kanalizace. Pilníkov by se dal lépe odkanalizovat celý po několika sekcích. Co
je platné, že bude centrální kanalizace,
která neumožňuje napojení všech občanů naší vesnice? Ti, kteří se v Pilníkově
nenapojí nyní, se nenapojí již nikdy. A od
projektu již dříve odstoupily Vlčice a Staré Buky, které jsou s námi na společných
vodotečích, takže zlepšení nemůžeme
asi očekávat žádné. Neznám toho také
moc o kanalizaci v Chotěvicích, ale vím,
že mají čističku společnou s Hostinným.
Bylo by více řešení, ale setkával jsem se
jenom s tím, že prioritou je „dostat a proinvestovat prachy“ než optimalizovat kanalizaci pro lidi.
Tak to se bohužel týká i nás na Letné. My
jsme byli a jsme stále na okraji zájmu města. Předpokládám, že současný projekt kanalizace máte nastudovaný, a proto bych
se zeptal, jaké máte proti jeho aktuálnímu
znění konkrétní výhrady? Zůstali v projektu
původní chyby či neoptimálnosti?
Jak jsem řekl již dříve, věcí, které by se
ještě mohly změnit, by bylo více. Původní
chyby, případně neoptimálnosti, nemůžete odstranit zcela, pokud upravujete
dokumentaci stále ve vazbě na špatný
projekt a zadávací podmínky. K vypracování studie, a to nezávislé na stávající dokumentaci, se nám bohužel vedení obce
nepodařilo dotlačit.
Na schůzce s občany dne 23. 11. 2018 řekl
dnes již bývalý starosta Miroslav Klapka, že
jste způsobili zdražení kanalizace. V podstatě se jedná nejspíš o to, že cena kanalizace v roce 2014 byla podle Pilníkovského
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občasníku 93 mil. Kč a dnes je dvojnásobná.
Navíc i dotace na kanalizaci jsou dnes nižší,
takže kanalizace bude pro město výrazně
dražší i po odečtení dotací a je otázka, zda
se všechny náklady města (po odečtení dotací) rozpustí do ceny za stočné. Protože to
by stočné výrazně podražilo.
To je jedno z dalších nekompetentních
vyjádření bývalého starosty. Od konce
roku 2013 jsme upozorňovali, ať tento
špatný projekt odpískají hned. Co se však
stalo, přes petici a odpor občanů stále
na veřejných zasedáních hlasovali o pokračování a s radostí nás válcovali. Jak
to dopadlo? Po roce to tehdejší starosta
Jiří Haken nakonec stejně odpískal. Nový
starosta Miroslav Klapka nás opět přesvědčoval, že jako dobrý hospodář musí
v původním projektu pokračovat. Všichni
jsme věděli o tom, že čím víc se záležitost potáhne, tím bude dražší. Nevím, co
zde říct, ale napadá mě jen jediné: „Komu
není rady, tomu není pomoci“.
Dalším aspektem je to, že cena se nedá
tak jednoduše porovnat. Postavit paskvil
za 93 mil. je stejné, jako kdybyste tyto
peníze vyhodil do kanálu. Přemýšlím,
jak udělat ještě jednodušší porovnání. Je
to stejné, jako kdybyste si nechal postavit dům za 5 mil., každý rok do něj vrazil
milion na provoz a po třech letech musel
udělat výměnu všech zařízení za 2 miliony. Druhou variantou by bylo, kdybyste
si nechal postavit dům za 10 mil. a každý
rok utratil 100.000 Kč na provoz a zařízení vyměnil za 15 let. Tak by to bylo asi
s porovnáním u kanalizací. Každopádně
kdyby se po jednání s VÚT Brno začalo
radikálně jednat a 3 roky se jen nespekulovalo, mohli jsme již mít dávno hotovo
a samozřejmě za jiné peníze. Exstarosta
bohužel použil falešný argument a opět
pouze pláče nad svým hrobem. Nejsem
už taky nejmladší a vzpomínám si, že
v případech, kdy byly ve hře dotace, se
zvyšovala neomalenost lobbistů. Je lepší, když člověk neví, kolik peněz se ze
zakázky ztratí a kolik jednotlivců se „napapá“. Vzpomeňte si na přímotopy – tunel s elektřinou, fotovoltaika – tunel se
solární elektřinou, plynofikace obcí atd.
a dnes kanalizační lobby a jejich neomalenost. Politická garnitura vždy najde
způsob, jak vytahat lidem peníze z kapes.
Co říkáte aktuálnímu postupu při stavbě?
To vše samozřejmě ukáže čas. Jsme na začátku. Osobně mě velmi překvapila dlouhá časová lhůta celé stavby, která nepřispěje v obci ke klidu. Mně to však nevadí,
protože za poslední dva roky se brodím
v blátě při budování inženýrských sítí na
stavebních parcelách.
Doma provozujete domácí čističku, kolik
vás stojí její provoz?
Neprovozujeme čističku. Od roku 1983
jsme napojeni na tříkomorový biologický septik BS10. Jeden ze sousedů odebírá

pravidelně vzorky ke kontrole. Dle zpráv
nemáme s výsledky problémy. Mimo jiné,
dle mého názoru, prozatím člověk nevymyslel nic lepšího než je tříkomorový
biologický septik. Éra centrálních čističek
začala, jako vše, u politiků, kteří potřebují vytáhnout z kapes poplatníků peníze
a následně lobbistů, kteří potřebují z našich peněz zbohatnout a navíc obdarovat
své ovečky. Kdyby všechny nemovitosti
v naší obci, hlavně ty z první republiky,
měly septik, měli jsme dnes čistější životní prostředí a žádná centrální čistička by
ho nikdy nezlepšila. Možná, že poslední
mojí iniciativou bude zjistit, kolik stačilo
vyřešit v Pilníkově nemovitostí s odkanalizováním, než budovat toto megalomanské dílo. Bude možná také zajímavé zjistit, kolik je v republice podobných malých
vesnic, které nemusely budovat centrální
kanalizaci a přesto tak dělají. Ale to už je
jiná kapitola a při současné situaci to budou informace už jen pro zajímavost.
A na závěr – připojíte se ke kanalizaci?
Ano, připojím se. Podařilo se mně dokonce přesvědčit i ostatní kolegy, že lepšího
výsledku už nemůžeme dosáhnout. Proto se připojí i oni. V pondělí 18. 02. 2019
jsem však možná odhalil další boudu
exstarosty a tak uvidíme, jak rychlé bude
připojení u nás a kdo ponese důsledky
pomstychtivosti za naše aktivity pro občany. To už je však jiná kapitola a jen naše
interní záležitost.
Děkuji Ing. Geislerovi za rozhovor a je čas
podívat se, jak je na tom Pilníkov s vodou
a vodovodem.

Vodní hospodářství v Pilníkově
A protože se navíc blíží letní vedra
a prázdniny a prý budou letos opět velká
sucha, zeptal jsem se našeho vodohospodáře z firmy Lesy-voda, s.r.o., jak na tom
Pilníkov s vodou i vodovodem vlastně je.
Do vodárny přiteče ročně přibližně 78 tisíc m3, bohužel jak se ukazuje, je problém
s vodovodním řadem. Takže kolik vody
doteče až k nám spotřebitelům?
„Na domácnosti připadá spotřeba přibližně 52 tisíc m3 vody, na hospodářství
asi 4 tisíce m3, takže zhruba 22 tisíc m3
připadá na ztráty ve spojích vodovodního
potrubí, odkalení a odvzdušnění, které
se dělá podle potřeby. Přitom v současné
době kvůli poruchám častěji. A zbytek si
odeberou hasiči do cisterny,“ vysvětlil mi
pan Hanuš a pokračoval: „Vody máme zatím dostatek. Navíc jsme požádali o nové
povolení k odebírání podzemních vod,
kde je jednou z podmínek nový hydrogeologický průzkum. Po jeho dokončení
budeme vědět, jak na tom jsme se zásobami pitné vody do budoucna.“

Do vodárny se voda z prameniště přivádí
potrubím, jehož nejstarší větev je z roku
1929. Se stoupající spotřebou vody bylo
nutné tuto původní větev doplnit ještě
dalším potrubím pro zvýšení kapacity
vodovodu. To proběhlo v šedesátých letech minulého století. Tehdy se všude
hojně používalo potrubí z azbestu, ale
vzhledem k jeho stáří je dnes plně obalené usazeným vodním kamenem, takže
se do vody azbest nedostane. To je také
každých čtrnáct dnů kontrolováno. Rozbory vody pro Pilníkov provádí firma Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., která
k tomu má akreditaci. Při rozborech se
sleduje hlavně množství chlóru, nerozpustné látky, bakterie a další chemické
látky. Zatím se ukazuje, že voda je u nás
kvalitní.
Obdobné je to i s rozvodem vody z vodárny do domácností, ale potrubí je většinou
litinové o průměru 80 až 150 mm. Na Letnou přesto vede od posledního domku
v ulici Za Tratí ještě potrubí azbestové,
snad je také obalené vodním kamenem.
Od sedmdesátých let se používá potrubí
plastové. Než začala výstavba kanalizace,
prováděly se tak tři až čtyři opravy vodovodního řadu ročně, což bylo v penězích
do 150 tisíc Kč. K tomu je ještě dvakrát
za rok prováděna kompletní údržba
a kontrola dvou bazénů ve vodárně o objemu 100 m3. Bazény se vypustí a dojde
k jejich omytí a kompletnímu očištění.
„Nyní při výstavbě kanalizace je havárií
samozřejmě více. K poškození potrubí
dochází většinou z důvodu půdních tlaků, kdy hmotnost zeminy prostě svým
tlakem potrubí roztrhne. Někdy je také
potřeba vodu vypnout a potrubí přeložit,
protože by došlo k jeho kolizi s budovanou kanalizací,“ vysvětlil pan Hanuš aktuální situaci a pokračoval: „Při větších
závadách, jako například v ulici Okružní,
se město rozhodlo zainvestovat do celé
trasy – tedy od ulice Novoměstská až po
křižovatku s ulicí Ke Hřišti. Některé přeložky jsou však již v projektu kanalizace
započítány.“
Nakonec jsem se pana Hanuše ještě zeptal, proč nám často teče bílá voda? „Bílá
voda není způsobena vlivem přechlórování, jak se asi domníváte, ale velkým
množstvím vzduchu, které se do potrubí
dostane při opravách, nebo malou výtočností převážně v okrajových částech
města.“
Když to shrnu, je sice nyní problémů více,
než bývalo dříve, ale po opravách a částečné výměně potrubí za nové by mělo
do budoucna ubýt poruch a snad by mohla poklesnout i ztrátovost vody, která je
dnes cca 28%, takže stoupne ekonomičnost provozu vodovodu.
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
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Ze života pilníkovské základky
Rekonstrukce v budově čp. 50
– 1. stupeň základní školy

a dětmi každou třídu uvedli slavnostně
do provozu. Veškeré výdaje na rekonstrukci jsou hrazeny z investičního fondu
školy a z financí rozpočtu na provoz školy
od zřizovatele města Pilníkov.

„To se nám to bude hezky učit,“ pravili
žáčci druhé a třetí třídy koncem května, kdy se začali učit v nově zrekonstruovaných třídách. V současné době
se budou vracet do svých nových tříd i
prvňáčci a třeťáci.

Žáci a paní učitelky, ať se vám v novém
prostředí krásně „študýruje“ a zažijete
v téhle školičce s novým vnitřním kabátkem spoustu milých chvilek!
Mgr. I. Skořepová, ředitelka školy

A jak jsme začali? V prosinci jsem s panem starostou probírala nutnost zlepšení
stavu prostředí v budově prvního stupně.
Pan starosta J. Červený je velmi nakloněn
rozvoji školy, chápe, že existencí školy
obec žije. Vážíme si, že Zastupitelstvo
města Pilníkov navýšilo dle požadavků
rozpočet školy.
A co je tedy nového v budově prvního
stupně? V březnu jsme nainstalovali
nový bezpečnostní vstupní systém s videotelefony firmy T5 a nové, vysoce kvalitní vstupní dveře zajistil pan Z. Kempf.
Po Velikonocích jsme se pustili do rekonstrukce tříd. Firma Marhold provedla přebroušení a nové lakování podlah,
nalepila koberce po obvodu všech tříd
a PVC na všechny parapety v celé budově.
Pan P. Kozaňák obložil ve všech třídách
okolí umyvadel a provedl nutné zednické
práce. Malířské práce v celé budově zrea-

lizoval pan F. Revay z Trutnova. Velmi rád
a operativně vykonal zednické práce pan
M. Kozaňák. Paní S. Balcarová vždy velmi
ochotně prováděla úklid, aby se vše zase
lesklo čistotou. S úklidem pomohly i paní
kuchařky a paní učitelky prvního stupně. O veškerou ICT techniku se postaral
pan Z. Koláčný. Nebylo úplně jednoduché
skloubit termíny prací tří firem. Ale s trpělivostí a elánem jsme vše zvládli.
Pro budovu čp. 50 je rekonstrukce v tomto rozsahu historicky velmi zásadní. Vážím si práce a vstřícnosti všech, kteří se
podíleli na zlepšení stavu interiéru celé
budovy. Proto jsme s panem starostou

V novém se to bude učit.
Fotoarchiv školy

Děti z pilníkovské základky
pomáhaly při celostátní akci
Ukliďme Česko
Již po čtvrté se žáci pilníkovské základní školy účastnili celostátní akce
Ukliďme Česko. Projektový den se konal 16. 4. 2019 a zapojilo se do něj pod
vedením 15 pedagogů 142 dětí ze všech
devíti tříd.
Po společném zahájení akce na náměstí, kde zúčastněné přivítal pan starosta
a paní ředitelka školy, se skupiny mladých pomocníků rozešly na předem určená místa na trasách v Pilníkově a okolí.
Devátá třída dobrovolně pomohla uklízet
i část území u větrné elektrárny, které patří obci Vítězná.

Žáci sbírali odpad do igelitových pytlů.
Devátá třída se mohla pochlubit „úlovkem“ 13 pytlů odpadu, ostatní třídy v průměru 4 pytle. Celkem to bylo asi 500 kg
odpadu, který byl poté svezen zaměstnanci firmy Lesy-voda, s.r.o., Pilníkov
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traktorem na sběrný dvůr. Touto cestou
posíláme všem úklidotvorným obyvatelům Pilníkova velké díky za účast na této
akci, ale i na dalších podobných.
JP
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Střípky ze školních lavic
*

Víte, že v nově opravené třídě prvního stupně mělo třídní schůzku 17 budoucích prvňáčků?

*

Víte, že u zápisu do mateřské školy
bylo 13 uchazečů a všichni byli přijati?

*

Víte, že všichni žáci školy se společně se studentkami VOŠ zdravotnické
z Trutnova učili, jak resuscitovat člověka?

*

*

Víte, že 15 členů pedagogického
sboru včetně asistentek pedagoga se
také vzdělává? Již dvakrát po dvou
dnech jsme absolvovali semináře na
téma Bezpečná třída a Efektivní komunikace.

ve dřepu 90 kg, bench press 47, 5 kg,
v mrtvém tahu 100 kg. Celkem 237, 5
kg?
*

Víte, že Simona Hurdálková, žákyně
deváté třídy naší školy, se stala několikanásobnou mistryní ČR, Evropy
a vytvořila i světové rekordy v powerliftingu (silovém trojboji) s výkony

Víte, že deváťáci si v projektovém dnu
Škola naruby vyzkoušeli roli učitelů
a všichni učili ve všech třídách školy
a zjistili, co kantorské povolání obnáší?
Mgr. I. Skořepová, ředitelka školy

Škola naruby – v hlavní roli 9. třída.
Fotoarchiv ZŠ

Simona Hurdálková na stupních vítězů.
Foto P. Hurdálek

Putovní medvídek Lumpík navštívil školní družinu v Pilníkově
Školní družina v Pilníkově se zapojila
do putovního projektu „Lumpíkovo cestování družinkami napříč ČR“. Lumpík
vycestoval poštou ze školní družiny
Ostrava – Poruba do Chebu a dále křížem krážem navštěvuje děti ve školních
družinách po ČR.

Lumpíka si předávají paní vychovatelky
osobně, někdy je potřeba zapojit aktivní
rodiče, nebo se přesunuje poštou. Úkolem každé družiny je strávit s Lumpíkem
1 – 2 dny, zapsat nové zážitky do cestovatelského deníku a předat Lumpíka další
družině. Do naší družiny přijel méďa ze
Svobody nad Úpou a od nás pokračoval
do ŠD ve Dvoře Králové nad Labem.

Naše družinka připravila pro Lumpíka speciální překvapení – seznámil se
tu s naší medvědí slečnou Tlapičkou
a byla z toho láska jako trám. Po dopoledním medvědím seznamování přišla na
řadu svatba. A tak se v Pilníkově Lumpík
oženil.
Na své cestě Lumpík poznal kromě své
medvědí lásky také různá města a památky naší země, navštívil hvězdárnu, kino,
chodil s dětmi na výlety a další aktivity
ho ještě čekají. Z letmého nápadu ostravské družiny vyslat malého medvídka
do světa se stala dobrodružná aktivita
pro přibližně 50 školních družin z ČR.
Pilníkovská družina byla puntík číslo 28
na mapě.

Celé putování malého medvídka je v současné době sledováno také porotci z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Možná se podaří vytvořit další originální
rekord, tentokrát v počtu zapojených družinek do společné akce. Pokud vše dobře
dopadne, mohli bychom být součástí dalšího tištěného vydání knihy rekordů.
Soňa Grusová
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stavění máje
a čarodějnice

Třídit odpad je normální

Ve středu 30. dubna 2019 se na
pilníkovském náměstí sešlo mnoho
Pilníkovanů, aby se zúčastnili druhého ročníku obnovené tradice stavění
májky. Po loňské zkušenosti byla letos
májka hlídána.
Chvilku po páté hodině odpolední starosta města Josef Červený krátce přivítal
shromážděné občany města i přespolní
účastníky a předal náměstí pracovníkům
městské firmy Lesy-voda, s.r.o., kteří společně s pilníkovskými hasiči vztyčili vysokou májku a řádně ji upevnili. Potom na
náměstí nastoupilo 16 schovanek a farář
Karel, aby zatančili pásmo lidových tanců. Nato se všichni účastníci přesunuli na
plácek za fotbalovým hřištěm.
U hřiště byla hasiči z SDH Pilníkov postavena hranice, na jejímž vrcholu stála
pěkná čarodějnice, připravená dětmi ze
školní družiny místní základní školy. Pro
děti zde bylo členy kulturního výboru
připraveno několik her a soutěží – hod
koštětem, míchání lektvarů, let na koštěti
a „najdi myšku“. Absolvování soutěže se
vyznačovalo na herní kartičku a po projití
všech soutěží děti kartičku vyměnily za
špekáček, který si mohly hned opéci nad
připraveným ohništěm.
Vrcholem odpoledne bylo podpálení hranice s čarodějnicí před sedmou hodinou.
JB

Třídění odpadu je opředeno mnoha mýty a také výmluvami. Prý to nemá
smysl, říká jeden. Druhý to považuje za módní výstřelek. Další tvrdí, že
třídit nebude, protože platí poplatek za odpad. Přitom oddělování odpadu není rozhodně nic nového. Na třídění odpadů také není nic složitého,
vše ale začíná hlavně ve vaší hlavě. Tak jak jsme se naučili třídit plasty,
papír a sklo, je nejvyšší čas začít třídit také bioodpad, tedy organické
zbytky rostlinného původu.

Právem se říká, že „bioodpad je poklad“, neboť je to cenný materiál, který můžeme proměnit pomocí kompostování v kvalitní hnojivo a vrátit
půdě tolik potřebné živiny. Predikace
sucha a závažná eroze půdy společně s aspekty klimatické změny jsou
aktuálně o to závažnější argumenty,
proč má smysl třídit bioodpad a kompostovat.
Najděte si způsob, který vám vyhovuje. Možností, jak třídit bioodpad
a kompostovat, je hned několik a mohou se lišit v rámci lokalit a obcí.
Všechny obce mají za úkol umožnit
občanům bioodpad třídit, a to od letošního roku dokonce celoročně. Záleží na každé obci, jak sběr bioodpadu
nastaví. V naší obci využíváme velkoobjemový kontejner, je přistaven za
továrnou před železničním přejezdem. Vše ostatní, co vytřídíte, kromě
komunálního odpadu, patří na sběrný
dvůr. Otevřeno je každou sobotu od
9:00 hod do 11:00 hod, od začátku
dubna až do podzimu dle počasí. Domluvit lze také individuální otevření.
Plast, papír a sklo můžete celoročně
třídit na sběrných hnízdech po celém
městě. Dřeviny a větve můžete odvézt
na skládku ke štěrku.

obce zahradní kompostéry zapůjčují. Obec Pilníkov společně s Vlčicemi
jsou úspěšné v žádosti o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
na veřejnou zakázku s názvem „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městu
Pilníkov a obci Vlčice“, kde získáme
kompostéry o objemu min. 600 litrů
v počtu 60 ks, kompostéry o objemu
min. 1050 litrů v počtu 150 ks a 3 ks
kontejnerů na textil. Celková cena
projektu dle výběrového řízení je
654.000 Kč bez DPH, účast dotace na
tento projekt je ve výši 85 %, z rozpočtu města tedy půjde o minimální
náklady. Kompostéry, které budou
přidělovány dle žádostí zdarma, jsou
plastového typu, v nich při dodržování správné skladby můžete vyrobit
kvalitní kompost.
Závěrem chci za město Pilníkov poděkovat všem spoluobčanům, kteří
již odpad aktivně třídí, a přikládám
10 důvodů, proč se třídit vyplatí.
1.

zákonná povinnost
(§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),

2.

zlepšení životního prostředí,

3.

šetření přírodních zdrojů
surovin a energie,

4.

snížení zdravotního rizika
expozicí nebezpečných látek,

5.

opětovné použití odpadových
materiálů,

6.

zmenšení množství odpadů
na skládkách,

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

7.

šetření lesů a zlepšení čerstvého
vzduchu,

8.

finanční úspora za odvoz
odpadu,

Každá správná zahrada má svůj
kompost.

9.

podpora recyklované výroby,

Pokud máte zahradu, není nic jednoduššího než začít kompostovat
v zahradním kompostéru. Některé

						

Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a
keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:

Hasičská hranice pro čarodějnice
a opékání u čarodějnického
ohně 2019. Foto J. Haken
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Postele jsme stěhovali jeřábem
Ráda bych se podělila o jednu z kuriózních situací, se kterými se zde občas
potýkáme. Stále se snažíme zkvalitňovat služby, prostředí a vybavení našeho
domova.
Naši klienti jsou zde doma a my chceme, aby se tu cítili opravdu jako ve svém
domově. Zdravotní stav některých však
již vyžaduje lepší vybavení. Toto vybavení je zároveň přínosem pro personál,
pro který je tato práce velmi fyzicky náročná.
Firmy, které tato vybavení vyrábějí,
stále přicházejí s různými inovačními
technologiemi. Jednou z těchto novinek
je elektrické polohovací lůžko. Oproti
původním lůžkům, kde se polohovala
opěrka hlavy, nohou a lůžka celá se nakláněla směrem k hlavě či nohám nebo
se dala nastavit i výška lůžka od země,
má toto i náklon do obou bočních stran.
Toto zlepšení pomáhá pečujícímu personálu v tom, že při přetáčení klienta
nemusí vynaložit tolik úsilí, a také po-

hyb klienta na takovém lůžku je přirozenější. Díky polohování předcházíme
proleženinám a usnadní se hygiena.
Většina lůžek má délku přes dva metry
a šířku přes metr jeden. Náš výtah je
menší a na schodiště bychom se vzhledem ke všem zatáčkám také nevešli,
navíc jedno lůžko váží 200 kg. Jediným
řešením, jak dostat lůžka do 1. patra, byl
jeřáb. Za spolupráci musím poděkovat
jednateli společnosti Lesy-voda, s. r. o.,
panu Dušanu Hanušovi, který byl velmi
nápomocen.

Nešlo to jinak, než s pomocí jeřábu.
Foto M. Gábrišová

Nová lůžka zvedl jeřáb po jednom nahoru a stará snesl dolů. Jak to vypadalo, se
můžete podívat na následující fotografii.
Mgr. Markéta Gábrišová,
ředitelka DPS Pilníkov

jarní vítání
občánků
Na nedělní odpoledne 7. 4. 2019 připravil sociální výbor spolu s panem
starostou první letošní vítání nových
občánků, a protože je jaro, byla výzdoba sálu v jarním stylu. Ve slavnostně nazdobené zasedací místnosti
na radnici se sešli nejmladší občánci
se svými rodiči i prarodiči a zástupci
města.
Vítání občánků 7. 4. 2019. Foto Jaroslav Blažek

Všechny přítomné nejprve přivítala Hana
Blažková, předsedkyně sociálního výboru, a pozvala žákyně z místní základní
školy pod vedením Mgr. Světluše Pospíšilové, které měly připravené krátké pásmo
písniček a básniček pro děti. Po vystoupení Hana Blažková postupně představila nové občánky starostovi města Josefu
Červenému, který je oficiálně přivítal.

Tentokrát to byla samá děvčata – tři se
narodila ještě loni a jedno letos:
*
*
*
*

Ema Luňáková
Tereza Mihálková
Valentýna Moskalová
Šarlota Matějková

Nakonec byli občánci zapsáni do pamětní
knihy města Pilníkova. Každá maminka
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obdržela květinu a starosta předal rodičům i finanční dárek. Kromě toho děti
také dostaly balíček s osuškou a heboučkými plyšáky. Nakonec si starosta s rodiči
připil na zdraví jejich dětí.
Přejeme dětem šťastný a radostný život
v našem městě.
JB

Pilníkovský zpravodaj

Víte, že…
* pilníkovskou pouť navštívilo
přes 400 návštěvníků?
* se při pouti vypilo 600 piv?
* se snědlo spousty dobrých
klobás, kuřecích steaků, dršťkové polévky?
* se v noci po pouti v Pilníkově
nerozbil žádný městský majetek
a vše proběhlo v klidu ?
* lékařskou pomoc z přemíry radovánek nepotřeboval žádný
z hostů?

A další zajímavosti jsou:
* při nákupu pití pro děti paní pokladní podotkla: ,,To vypadá na
školu v přírodě.“
* letos poprvé se odvážila a přidala se k maskám také Maková
panenka/Míša Jankovičová.
* při stavění stanu a lavic musel
s návodem pomoci Google –
,,a čím je přichytíme, máme přeci
provaz a izolepu.“
* výpadky proudu vyřešila pomoc
pana Kulky, elektřinou nasytil
kolotoč.

Den dětí, pilníkovská pouť
Pilníkovská pouť letos slavila velký úspěch, a ač bylo v širokém okolí ohlášeno
několik lákavých kulturních akcí, návštěvnost byla opravdu vysoká. Pan Petr
Pěchoč ještě s dalšími kostýmovanými aktéry, kteří vystupovali jako pohádkové
postavy, měl o účasti dětí v soutěžích přehled největší a uvedl přibližný počet
soutěžících dětí číslem 240. Ty se opět po roce setkaly se Shrekem a Fionou,
Obelixem, Goofym, makovou panenkou, vodníky, piráty a duchem. O sladké
odměny se soutěžilo téměř do 17 hodin.

Po celou dobu soutěží, které probíhaly
v parku u náměstí, se jen pár metrů opodál, přímo na náměstí roztáčely kolotoče,
nabíjely vzduchovky, točila cukrová vata,
pivo, kolo štěstí a v plném proudu byly
spousty dalších atrakcí.

se najde nějaký jiný zdatný/á pekař/ka či
cukrář/ka.

O velkou účast se na pilníkovské pouti zasloužili nejen místní návštěvníci,
ale i mnoho hostů, kteří pouť (od slova putovati) skutečně podnikli a přijeli
z blízkého i dalekého okolí. Velkou radost
udělalo nejen pořadatelům výborné počasí, při kterém se dobře hoduje, a když
k tomu ještě zahraje živá hudba v podobě skupiny Elka, to se potom poutníkům
s náměstím špatně loučí.

Závěrem chceme poděkovat všem, kdo se
o pouť postarali. Jsou to město Pilníkov
a pan starosta Josef Červený, pilníkovští
hasiči, manželé Soblovi, Martin Soukup,
Míša Jankovičová, Tereza Kňourková,
Adam Bakoš, Hana Moravcová, Patrik
a Světlana Onodi, Tereza a Petr Mihálkovi, František Bartůněk, Jarda Drahotský,
Petr Jirásko, Pavel a Pavla Strasserovi,
Ilona Skořepová, dále všichni sponzoři, město Pilníkov a pan starosta Josef
Červený, pan Ondra Babák, Jakub Včeliš
a místní prodejce Roman.

Nesmíme také zapomenout na soutěž
o nejlepší pouťový koláč, do které se letos přihlásilo 9 soutěžících. Vítězem se
stal pan Milan Šipla a my se tedy můžeme
těšit zase na příští rok, zda obhájí, nebo

Kostýmovaná jednotka po výkonu
u soutěží pro děti. Foto J. Pachlová

Všechny tyto radovánky pomalu utichaly
a pouťoví hosté náměstí opouštěli až se
začátkem nočního klidu a lehce po něm.

Jana Pachlová a Petr Pěchoč

Pouť 2019 v plném proudu.
Foto J. Pachlová
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Školení, zásahy, kulturní akce a kroužek
v podání pilníkovských hasičů
Výjezdová jednotka se během zimního období věnovala odborným školením
dle předepsaného harmonogramu a údržbě techniky a vybavení. Během ledna
cisternové vozidlo Tatra 815 prošlo servisem motoru a také pravidelnou technickou kontrolou. Fotografie z úprav vozidla je možné zhlédnout na webových
stránkách hasičů Pilníkov www.sdhpilnikov.estranky.cz.

Soňa Mrštíková
Stanislav Ježek
Jarmila Viková
Hana Štěrbová
Josef Sobl
Růžena Záleská
Růžena Kašťáková
Vladimír Šádek
Magdaléna Kawecká
Veronika Ševčíková

Začátkem měsíce dubna jsme pomáhali
s likvidací požárů lesů celkem čtyřikrát
v obci Chotěvice a jednou v obci Vítězná
- Záboří, kde zasahovalo dohromady 11
jednotek hasičů z okolí.

Z kulturní činnosti hasičů jsou to tyto
akce: pomoc s pořádáním masopustního průvodu a při stavění májky na náměstí a při pálení čarodějnic, zajištění
občerstvení na bleším trhu a 18. 5. 2019
účast na výstavě vojenské techniky na
Stachelbergu s vozidlem Tatra 815.
Kroužek mladých hasičů se ve spolupráci s mysliveckým kroužkem zúčastnil
17. 4. 2019 zájezdu do aquaparku v Polsku. 4. 5. 2019 děti závodily na trati 60 m
překážek požárního sportu ve Vlčicích
a 19. 5. 2019 opět na trati 60 m hasičských překážek v obci Hajnice.

Blahopřejeme
k významnému
životnímu jubileu
Pavel Čubič

Co se týče výjezdů našich hasičů, evidujeme ke dni 26. 5. 2019 dvacet výjezdů
k různým typům událostí. Z těch zajímavých je to výjezd 8. 3. 2019 k požáru
lesa v obci Prosečné, kde musely všechny jednotky hasičů vzhledem ke kopcovitému terénu vytvořit dálkovou dopravu vody z cisterny do cisterny. K místu
požáru bylo vytvořeno hadicové vedení
přes 550 m dlouhé. Zásah ztěžoval jak
silný vítr, tak i podmáčený terén, kvůli
němuž měly cisterny omezený dojezd.
11. 3. 2019 se přes Pilníkov prohnal silný vítr a od ranních hodin jsme pomáhali s odstraňováním stromů spadlých
přes silnice. Nejvíce práce bylo na silnici
1/16 v úseku od konce ulice Trutnovské
směrem na Trutnov. Zde se musela na
chvíli silnice ve spolupráci s Policií ČR
zavřít. Muselo zde být pokáceno 5 stromů, které bezprostředně hrozily pádem
na vozovku v celé šířce.

V měsíci květnu dne 16. 5. jsme pomáhali se zajištěním místa u úniku plynu,
kde došlo k přetrhnutí potrubí, a v sobotu 18. 5. s transportem zraněné osoby
do sanitního vozidla.

Společenská
kronika

Narodili se
Václav Homolka
Děkuji všem hasičům v Pilníkově za jejich odhodlání, práci, kterou vykonávají,
a také lidem, kteří fandí a podporují je.
Hasiči Pilníkov nabízejí občanům následující: Kdo by se chtěl zbavit železného
šrotu a nevyplatí se mu odvézt ho do
sběrny, je možno kontaktovat hasiče na
tel. 606 405 602, kteří k vám pro šrot dojedou, anebo ho přivézt osobně, pokud
bude hasičárna otevřená.
Závěrem bych chtěl poprosit občany,
kteří by měli zájem sloužit ve výjezdové
jednotce, ať se ozvou na výše uvedené
číslo. Budeme moc rádi, když projevíte
zájem stát se hasičem.
Libor Luňák, velitel hasičů
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Sebastian Kubeš
Matyáš Lomňančík

Opustili nás
Josef Hybner
Vlastislav Jirásko

Pozůstalým rodinám vyslovujeme
upřímnou soustrast

Pilníkovský zpravodaj

Velikonoční hudební výslužka
Na Velký pátek 19. 4. 2019, v den úrody, kdy se hory otevírají a vydávají své
poklady, se jeden našel i v podobě velikonoční zábavy na sále restaurace
Slunce. Nechyběla netradiční tombola, plná věcných cen, občerstvení
a kvalitní muzika.

Benecko zimní soustředění – děti.
Foto P. Kolín

Zimní fotbalové
soustředění
Opět po roce uspořádal Spartak
pro svá mužstva zimní soustředění v Krkonoších. Nejdříve se do
krásného prostředí Benecka na
horskou chalupu Rozárka vydala
naše mládežnická družstva v termínu 15. –17. 3.
Počasí nám pěkně vyšlo, a tak se
všech 18 dětí zúčastnilo venkovních
aktivit, jako byly pohybové hry na
hřišti s umělým povrchem, výběhy
po kopcích a v neposlední řadě hraní fotbalu. Všichni si to skvěle užili
a věřím, že se minimálně v tomhle počtu zúčastní i příští rok.

Od 20 hodin se rozezněly tóny známých i
neznámých rockových skladeb v podání
skupiny Manuál z Hradce Králové u příležitosti velikonoční zábavy. Připraveno bylo příjemné pohoštění, skutečně
netradiční tombola s lákavými cenami,
nechyběla ani patřičná výzdoba sálu. Za
lidovou „stovku“ se přišlo pobavit přes
osmdesát účastníků, kteří kapelu nenechali vydechnout až do pozdních nočních hodin. O vydařenosti večera tedy
není pochyb. „Atmosféra byla opravdu
skvělá, bylo vidět, že všichni zúčastnění si akci užili, bylo nám až trochu líto
těch nevyužitých židlí, na které si během večera nikdo nesedl,“ komentuje
večer s úsměvem jeden z našich organizátorů. Touto cestou jsme chtěli obnovit ducha velikonočních zábav, který by
zase o něco rozšířil různorodost kultury
v Pilníkově. Tímto za tým Rockového
hřiště Pilníkov děkujeme všem zúčastněným a účinkujícím za vytvoření skvělé atmosféry a pohodového večera.
Hudební sezóna však tímto zaručeně
nekončí, připraveny jsou hned 3 večery
plné rockové muziky v režii týmu Rockového hřiště, který začal v letošním
roce spolupracovat i s rádiem Beat. Nejbližším termínem je sobota 29. 6., kdy
vystoupí kapely Metanol, Black Bull

a New Bells. Druhý koncert (13. 7.) bude
ve znamení začínajících kapel, plných
skvělých muzikantů.
Rádi bychom však vyzdvihli i náš poslední večer, kdy přijede zahrát kapela PUMPA z Prahy, která byla vybrána
posluchači rádia Beat jako předkapela
na letenském koncertu kapely AC/DC
v roce 2016.
Poprvé za historii areál hostil také
3. ročník dobročinného festivalu Nadějefest, který uvítal velká jména rockových kapel a jehož výtěžek poputuje na
podporu vážně nemocných dětí Patrika
a Barborky. Navštívit jste mohli kromě
vystoupení kapel jako MOTORBAND,
EUFORY, Morčata na útěku, METALCRAFT, KREYSON MEMORIAL a mnoho
dalších také nepřeberné množství aktivit pro děti, jako byl fotokoutek, malování na obličej, kouzelník nebo vystoupení mažoretek Nemesis z Trutnova,
mistryň světa ve svém oboru.
Tímto bychom vás chtěli pozvat na výše
zmíněné akce a poděkovat všem za dosavadní podporu.
Tým rockového hřiště

O týden později vyjeli zdolávat
horské kopce i naši dospělí. Ubytováni byli na chatě Sněženka také
na Benecku. I mužům počasí vyšlo
náramně, vzali to opět zodpovědně
a každý toho měl po třech dnech
plné zuby.
Chtěl bych poděkovat dětem, trenérům a všem, kdo se zúčastnili a podíleli na tom, že jsme soustředění
mohli opět uskutečnit.
Petr Jirásko,
místopředseda TJ Spartak

Rockové tance a tanečky. Foto Z. Kempf
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Farářovy schovanky
navštívily Tmavý Důl
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 odpoledne si
vyjely Farářovy schovanky i s farářem
Karlem do Tmavého Dolu.
V místním domově důchodců na ně již
čekali. Ne, zatím si je tam nenechali. Měly
zde jen vystoupení na akci Vítání jara.
Vystoupení i přes konkurenci jiných
tanečních skupin sklidilo od diváků mohutný potlesk.
JB

Farářovy schovanky v Temném dole. Foto Josef Červený

Pilníkovský blešák sklízí úspěchy v širokém okolí. Foto J. Červený

Blešák táhne
O velikonočním víkendu proběhl v areálu kryté haly již pátý bleší trh. Tato
akce, která se konala 20. 4. 2019, překonala rekord v počtu prodejců.
Třicet prodejců nabízelo svoje poklady.
Návštěvníci tady mohli nakoupit oblečení, boty, knihy, hračky, nářadí, kola, koloběžky a třeba i čokoládu. Je to tady rok
od roku lepší. Naposledy tady prodávalo
svoje zboží třicet prodejců a zájem o prodejní místo stále roste.

Je milé, že již nyní mají prodejci zájem
o rezervace stolů na podzim 2019. Většina prodejců je z okolí, jako např. z Trutnova, z Vlčic, Dvora Králové, a samozřejmě z Pilníkova. Pilníkovští prodejci nás
těší svojí přítomností, protože se již také
osmělili a je jich víc a víc. Počáteční stydlivost nabízet a prodávat staré zboží je
pryč a radost z toho, že se věci ještě nemusí vyhazovat a že se utrží pár korun,
zvítězila. Pro starého majitele jsou to nepotřebné věci, ale někoho jiného potěší
a mohou se ještě dlouho hodit.
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Je milé vidět děti, které prodávají svoje
starší hračky, oděvy nebo vlastnoruční výrobky. Učí se mnoha věcem najednou. Nevyhazovat staré věci, prodávat,
nabízet, komunikovat s lidmi a těší se
z případného výdělku. Bleší trh je společenskou událostí. Setkáte se s lidmi,
které jste třeba dlouho neviděli, koupíte
si koláč nebo jakoukoliv sladkost, která
se tu také pravidelně nabízí. Občerstvení od místních hasičů je už jen třešnička
na dortu. Už teď se těšíme na podzimní
blešák.
Elena Fajfrová

Pilníkovský zpravodaj

Historie
v obrazech
2000
Poutě se v Pilníkově nekonaly jen
v prostoru náměstí,
ale také v ulici
Hradčín nebo
v prostoru mezi
hasičárnou
a bývalým kluzištěm, viz foto
J. Hakena z r. 2000.

Vzpomínky na léto –
jak bylo před léty
Pan Jiří Haken opět zapátral ve
své sbírce historických fotografií a našel ty, kterými jsme
vám tentokrát chtěli připomenout období jara a léta, jak
si je mnozí pamatujete z dob,
kdy byl nejen Pilníkov o něco
mladší.

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.

70. léta 20. st.
Pionýrský tábor Mír
využíval prostory
bývalého tábora,
postaveného za
2. světové války.
V letech 1957–1966
se zde rekreovaly
děti zaměstnanců
Kary Trutnov-Poříčí
a v letech 1968–1990
děti Tatry Kolín. Foto
R. Hegr, asi 70. léta
20. stol.

Redakce:
Šéfredaktor: Mgr. Jana Pachlová (JP)
Redaktoři: Jaroslav Blažek (JB),
Josef Červený (JČ)
Korektury: Mgr. Světluše Pospíšilová
Foto: Jaroslav Blažek, dopisovatelé,
archiv
Grafické zpracování a zlom:
Bc. Veronika Boumová
Tisk: Tiskárna PRATR a.s.
Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí.
Vaše příspěvky a připomínky
adresujte na vydavatele MěÚ Pilníkov,
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov nebo
na e-mail: redakce@pilnikov.cz,
telefon 499 898 922.
Kontaktní informace: www.pilnikov.cz

1990
Tzv. Pilníkovská lávka
patří mezi velmi
zdařilé akce v našem
městečku, ať ji organizovala osvětová
beseda před r. 1990
– viz foto neznámého
autora, nebo město ve
spolupráci s místními
spolky.
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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

