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Pilníkovský

mrazivý východ slunce v sadu. Foto J. Pachlová

Čaj o páté se starostou města 
středa 13. 1. 2021 od 17:00 h 

 měÚ Pilníkov
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liga proti nevěře
čtvrtek 11. 2. 2021 od 19:00 h 

sál restaurace slunce
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Masopust  
sobota 13. 2. 2021 od 13:30 h 

náměstí v Pilníkově

Sportovní ples  
pátek 19. 2. 2021 od 20:00 h 

sál restaurace slunce 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Městský reprezentační ples  
pátek 5. 3. 2021 od 20:00 h  

sál restaurace slunce
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dětský maškarní karneval   
neděle 7. 3. 2021 od 13:30 h 

sál restaurace slunce

MDŽ 
sobota 13. 3. 2021 od 17:00 h 

sál restaurace slunce 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Velikonoční rocková zábava  
pátek 2. 4. 2021 od 13:30 h 

sál restaurace slunce

konání akcí bude upřesněno  
s ohledem na nařízení vlády.

zpravodaj
Vánoční



= 2 =

Pilníkovský z p r avo d a j

Tento rok byl pro mě zvláštní, byl uspě-
chaný, plný nervozity, zákazů a příkazů, 
plný změn, omezení a očekávání, co bude. 
Byl také plný ztrát blízkých lidí a kamará-
dů. Přece jen nám tato divná doba něco 
přinesla. Více tolerance, více vzájemné 
lásky, pochopení a porozumění. Byli jsme 
nuceni zrušit spoustu tradičních a oblí-
bených akcí, plánovali jsme divadla, vítá-
ní občánků, posezení se seniory, besídky, 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí, 
vánoční školní trhy. A tak bych mohl po-
kračovat. Přeji si, aby ten následující rok 
byl lepší a my jsme se mohli opět společ-
ně setkávat.

Jsem moc rád, že i přes nepříznivou dobu, 
kterou si nikdo z nás nevybral, se nám 
podařilo dokončit výstavbu kanalizace 
a ČOV. Aktuálně jednáme o nastavení 
stočného, které se bude hradit od dru-

hého pololetí příštího roku. Určitě vás 
již dnes zajímá cena, která nám vychá-
zí do 60,-Kč vč. DPH za m³.  Určitě tedy 
neváhejte na jaře s napojením. Dále se 
nám v letošním roce podařilo provést 
umytí fasády budovy zdravotního stře-
diska, navýšit kapacitu kontejnerů nejen 
na kovy, ale také zlepšit vzhled sběrného 
dvora a sběrných hnízd v ulicích Hradčín 
a K Táboru (v tomto trendu postupného 
úklidu chceme i nadále pokračovat). Po 
čtvrtstoletí jsme vyměnili havarijní a již 
dlouhodobě poruchové plynové kotle 

v základní škole a zrekonstruovali jsme 
dva nové byty v č.p. 58. Pracujeme také 
na nových projektech, stále je tedy co 
opravovat a vylepšovat, toto je nekoneč-
ný příběh. Musím vás poprosit, mějte tr-
pělivost, vše nejde hned, a tak postupuje-
me dle finančních možností a potřebných 
priorit. Snažíme se prostě nezahálet. Zá-
roveň jsou také stavební práce, které se 
nám nepodařilo dokončit v plánu z důvo-
du nepříznivého počasí jako např. nový 
chodník na Hradčíně. Dávejte prosím 
v tomto zimním období pozor při jeho 
používání a raději využívejte pro chůzi 
novou komunikaci, hned z jara, jak jen to 
půjde, se do opravy chodníku pustíme.

Práce starosty mě prostě díky všehochuti 
stále baví, děkuji za spolupráci všem, kte-
ří mi pomáhají a kteří se snaží podpořit 
dobrou myšlenku a dobrý nápad zkrášle-
ní a zlepšení žití v našem městě.

Rád bych vám všem upřímně popřál klid-
né prožití vánočních svátků, do nového 
roku vše jen to dobré, pevné zdraví, hod-
ně lásky, elánu a optimismu.

Příjemné čtení a úspěšný rok 2021

 váš starosta Josef červený

Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a jsou před námi opět 
Vánoce a s nimi také poslední letošní číslo 
Zpravodaje. Když jsem vám vloni sliboval 
spousty akcí a setkání, ani ve snu mě nena-
padlo, co nás za pár měsíců čeká.

dům číslo 58. po rekonstrukci. Foto t. voborník

RekonstRukce 2. 
nadzemního podlaží 
objektu č.p. 58
V letošním roce jsme pokračovali 
v plánované rekonstrukci 2. nadzemní-
ho podlaží vytvořením dvou garsonek 
o velikosti 1+kk. Město Pilníkov získalo 
od Ministerstva financí ČR z programu 
„Podpora výstavby, obnovy a provozo-
vání komunální infrastruktury“ dotaci 
ve výši 2 064 243,10 Kč. 

Rekonstrukce byla dokončena dne 
30.11.2020 a tím byla splněna podmínka 
podpory Ministerstva financí ČR – do-
končit akci do konce roku 2020.

Touto cestou bych rád poděkoval Sta-
vební společnosti s.r.o. Hostinné, ze-
jména stavbyvedoucímu panu Danieli 
Bečvářovi za jeho profesionální vedení 
stavby, a všem stávajícím nájemníkům – 
Jiřině Mužíkové,  Miladě Homolkové a Ji-
římu Peitzkerovi za jejich trpělivost při 
provádění rekonstrukce. 

ing. tomáš voborník
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zpRávy z města 

dokončení kanali-
zace v pilníkově, 
část viii.
A je hotovo … Na tuto větu jsme 
čekali dlouhých 26 měsíců. Pokud 
se podíváme zpět, vidíme, v jakých 
bolestech se celá akce rodila – na 
začátku přes 40 změn projektu, vět-
šina souvisela se záměnou tlakové za 
gravitační kanalizaci s nutností pro-
hloubení kanalizačních stok a zrušení 
10 lokálních čerpacích stanic.

Další změny se týkaly gravitačního odka-
nalizování více nemovitostí do centrální 
čerpací stanice a tím zrušení 22 domov-
ních čerpacích stanic. A to vše se pro-
mítlo do změn stavby před dokončením 
odsouhlasené odborem životního pro-
středí v Trutnově za projektové podpory 
300 000,- Kč z dotačního programu Krá-
lovéhradeckého kraje.

Po dlouhém dvouměsíčním čekání dne 
25. 6. 2018 Ministerstvo životního pro-
středí ČR rozhodlo o poskytnutí dotace 
ve výši téměř 95 miliónů korun na vý-
stavbu kanalizace a čistírny odpadních 
vod v Pilníkově. Další 3 miliony korun 
byly poskytnuty z fondu Královéhradec-
kého kraje. 

Za účasti advokátní kanceláře PELIKÁN 
KROFTA KOHOUTEK byl ve výběrovém 
řízení dne 30.7.2018 vybrán dodavatel 
stavebních prací. Vítězem se stalo sdru-
žení firem: Společnost BAK a PDV Stavby 
– Pilníkov s nabídkovou cenou téměř 181 
miliónů korun bez DPH. Smlouva o dílo 
byla podepsána starostou Miroslavem 
Klapkou dne 12. 9. 2018.

Ve stejný den, 12.9.2018, byla ve výbě-
rovém řízení vybrána banka na zajištění 
investičního úvěrového rámce ve výši 
60 miliónů korun. Vítězem se stala Ko-
merční banka, a.s.

Dne 1.10.2018 město Pilníkov předalo 
staveniště dodavateli stavebních pra-
cí. Z pohledu zahájení výstavby „se šlo 
do zimy“ – než zhotovitel stačil nasadit 
v plné míře svou výrobní kapacitu, přišly 
deště a potom mrazy. Následovaly prv-
ní nepříjemnosti pro občany města – od 
zimy do léta jen prach nebo bláto a časté 
havárie vodovodního potrubí. Projevila 
se tak naplno nevýhodná poloha měs-
ta v zavodněném podloží pilníkovských 
potoků a tím vyvolané potíže se spodní 
vodou u výkopů v hloubce 4 metrů v uli-
cích Nádražní, Hradčín a při zakládání 
čistírny odpadních vod. Během výstavby 
bylo provedeno 54 změn oproti projek-
tové dokumentaci ve výši 8 350 000 Kč. 
Dne 26.8.2020 odbor životního prostře-
dí v Trutnově povolil zkušební provoz 
kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Následně probíhá napojování kanalizač-
ních přípojek objektů občanů. S prove-
dením nového chodníku v ulici Hradčín 
počítáme do května příštího roku. Ani na 
občany mimo centrum města nezapo-
mínáme. Plánujeme výstavbu lokálních 
čistíren odpadních vod, například „koře-
nových čistíren“.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům města Pilníkova, a především 
jejich zastupitelům za jejich správné 
rozhodnutí vybudovat ve městě kana-
lizaci, protože veřejná kanalizace patří 
do základní infrastruktury, která bude 
sloužit několika následujícím generacím 
a bez které se nemůže rozvíjet investiční 
příprava staveb na území města. 

ing. tomáš voborník

nové pRojekty, 
žádosti o dotace 
a Realizace akcí 
v Roce 2021 
V příštím roce bychom rádi zrea-
lizovali projektové dokumentace 
– areál sběrného místa v lokalitě 
stávajícího sběrného dvora a pro-
dloužení vodovodního přivaděče od 
Kolkovny po vodojem včetně zvýše-
ní kapacity vodojemu. 

Navážeme na studii rekonstrukce 
objektu základní školy č. p. 35 na 
náměstí předprojektovými prace-
mi – sondy pro statické posouzení, 
geodetické zaměření, hydrogeolo-
gický průzkum a radonový posudek 
pro následný projekt pro stavební 
povolení.

Podáme žádosti o dotace na výstav-
bu nové mateřské školy, vodovodní 
přivaděč, areál sběrného místa, re-
konstrukci objektu základní školy 
č.p.35 a chodníky III. etapy (kolem 
komunikace I/16, procházející cent-
rem Pilníkova a následně od objektu 
bývalé váhy směrem na Chotěvice). 
Opakovaně budeme žádat o dotace 
na rekonstrukci požární zbrojnice, 
výměnu krovu nad restaurací Slunce 
a zrestaurování božích muk v ulici 
Kocléřovská. V lednu příštího roku 
se bude rozhodovat o dotaci na vý-
měnu krytu štěrkových cest s cílem 
vytvoření bezprašnosti místních ko-
munikací. 

Na objektu bývalé váhy plánujeme 
výměnu střešní krytiny včetně zří-
zení nové vodovodní přípojky a ná-
kup vysokého kontejneru na BIO 
odpad. V návaznosti na dokončení 
kanalizace chceme porušené místní 
komunikace opatřit asfaltovým ná-
střikem.  

V důsledku celosvětové pandemie 
COVID-19 se pro obce v roce 2021 
předpokládá snížení státního pří-
spěvku. Jelikož velké akce město 
Pilníkov není schopno realizovat 
z vlastních zdrojů, budeme se snažit 
maximálně využít dotací za státních 
a evropských fondů. 

ing. tomáš voborník

interiér čov po rekonstrukci. Foto t. voborník

oprava komunikace na Hradčíně. Foto J. červený
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zpRávy z města 

obnova kostela nejsvětější tRojice v pilníkově 
Drazí přátelé!

Dominantou každého města nebo vesnice je kostel či kaple. Je to jejich architekturou, funkcí i zvláštní atmosférou. Když 
člověk zajde do kostela, bez ohledu na to, zda je, nebo není věřící, zažije něco zvláštního, zakusí posvátno. Kostel je zna-
mením víry našich předků a připomíná křesťanskou tradici v dějinách národa. Je to dědictví, které je nám svěřeno. Ne vždy 
se s tímto dědictvím dobře zacházelo. V dnešní době stojí nemalé úsilí to napravit. A to platí i o kostele Nejsvětější Trojice 
v Pilníkově. Proto dovolte, abychom vám trochu přiblížili práce na obnově tohoto kostela.

Rok 2014
V roce 2014 se pokračovalo ve výměně 
střešní krytiny nad hlavní lodí a presby-
tářem kostela. Stávající střešní krytina 
v havarijním stavu (bobrovka) byla de-
montována, tesařské konstrukce byly 
zkontrolovány. Poté začala průběžně 
probíhat montáž nové krytiny (bobrovka) 
na latě. Původní, dosluhující klempířské 
prvky z pozinkovaného plechu byly de-
montovány a nahrazeny novými, z mě-
děného plechu. Práce probíhaly od již 
vyměněné části na hlavní lodi směrem 
k presbytáři kostela.

Rok 2015
V roce 2015 byla dokončena výměna 
střešní krytiny a začaly práce na obnově 
zřícené klenby. Byla provedena výmě-
na střešní krytiny nad sakristií včetně 
klempířských prvků, dále byly dokon-
čeny klempířské prvky na presbytáři 
kostela. Na věži byly nově oplechovány 
římsy, které byly v havarijním stavu a je-
jichž opadávající části ohrožovaly okolí 
kostela. Na celé střeše byl nainstalován 
hromosvod včetně uzemnění. Další prá-
ce probíhaly v interiéru kostela v místě 
zřícené klenby. Zbylé části stávajících 
kleneb byly očištěny, nesoudržné části 
byly odstraněny. Byly proškrábnuty spá-
ry a provedlo se vyspárování zdiva. Poté 
došlo na vyznačených místech k injektá-
ži trhlin a začalo se s aplikací helikální 
výztuže.

Rok 2016
Práce v roce 2016 navázaly na práce pro-
vedené v roce 2015, kdy se začalo s ob-
novou zřícené klenby. Bylo dokončeno 
stehování zdiva kleneb v místě zřícené 
klenby. Poté byl zhotoven podpůrný sys-
tém z lešení a ramenátů, který podpírá 
samotnou konstrukci obrubního pasu. 
Bylo provedeno celkové spodní vybedně-
ní obrubního pasu, následná výztuž, boč-
ní vybednění, napojení na projektovaná 
žebra klenby a betonáž obou příčných 
pasů. Práce byly technologicky velmi 
náročné a probíhaly ve velkých výškách 
a špatně přístupných prostorech.

stav kostela před zahájením prací v roce 2020

opravená střecha nad lodí a presbytářem

dokončená střecha nad sakristií kostela 

dokončená oprava říms na věži

dřevěné ramenáty pod obrubními pasy

výztuž obrubního pasu klenby
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2017
Bylo dokončeno provedení podélných 
obrubních pasů kolem zřícené klenby 
(výztuž, betonáž, odbednění, demontáž 
podpůrné konstrukce) a poté byly zahá-
jeny práce na samotné obnově zřícené 
klenby. Pod klenbou byl proveden pod-
půrný systém z lešení, nové stojky byly 
velmi obtížně vkládány do stávajícího 
lešení. Na toto zesílené lešení byla udělá-
na podpůrná konstrukce z dřevěných ra-
menátů a na ní byla provedena samotná 
montáž bednění klenby.

2018
Byla dokončena obnova zřícené klenby 
kostela Nejsvětější Trojice v Pilníko-
vě. Nejprve se provedla montáž výztuže 
klenby a klenebních pasů, poté byla rea-
lizována betonáž klenby. Následně byla 
uskutečněna montáž bednění klenebních 
pasů a jejich betonáž. Tím byla dokon-
čena obnova zřícené klenby. Dále byly 
zahájeny práce na obnově klenby nad 
presbytářem. Pod klenbou byl proveden 
podpůrný systém z lešení. Byla vysekána 
spárovací hmota a nově vyspárováno zdi-
vo pomocí aktivované malty. Poté byla re-
alizována injektáž zdiva. Do sanovaného 
zdiva byla dodatečně vlepena nerezová 
betonářská výztuž. Dále byla provedena 
sanace trhlin obvodového zdiva pres-
bytáře. Byla vysekána spárovací hmota 
poškozeného zdiva, nové spárování bylo 
provedeno pomocí aktivované malty. Po-
škozené prvky zdiva byly přezděny. Byla 

uskutečněna injektáž trhlin a sanace zdi-
va pomocí dodatečně vlepené výztuže.

2019
V roce 2019 pokračovaly práce na obno-
vě klenby nad presbytářem kostela, které 
byly zahájeny v roce 2018. Bylo prove-
deno statické zajištění zdiva klenby pod 
obvodovými pasy (vyklínování, chemic-
ké kotvy), byla dokončena montáž pod-
půrného systému z lešení a ramenátů, 
která sloužila jako podpora při betonáži 
klenbových pasů. Bylo uděláno bednění 
obrubních klenbových pasů, dále výztuž 
včetně napojení výztuže na již provedený 
pas kolem nové klenby. Po převzetí vý-
ztuže projektantem následovala betonáž 
zpevňujících příčných a podélných pasů.

2020
V roce 2020 byla obnova klenby presby-
táře dokončena. Bylo dokončeno statické 
zajištění zdiva klenby pomocí helikál-
ní výztuže a chemických kotev. Poté byl 
vybudován podpůrný systém z lešení a 
ramenátů pro zesílení žeber. Dále bylo 
provedeno bednění, výztuž a betonáž 
ztužujících žeber klenby. Poté bylo de-
montováno bednění obrubních pasů, 
ztužujících žeber klenby a podpůrná kon-
strukce klenby z lešení a ramenátů. Tím 
byla práce na statickém zajištění klenby 
presbytáře dokončena.

V nejbližší době budou pokračovat práce 
na statickém zajištění třetí klenby, aby 
mohlo být z kostela demontováno lešení. 
Doufáme, že se tyto práce podaří co nej-
dříve dokončit a kostel se stane přístup-
ným pro věřící i širokou veřejnost.

Závěrem chceme vám všem popřát po-
žehnané vánoční svátky, aby byly pro kaž- 
dého i v této těžké situaci časem pokoje 
a radosti.

iclic. thlic. Ján kubis, arciděkan 
ing. Jiří vágner, stavební technik

celkový pohled na výztuž podélného pasu 

dokončené bednění klenby

výztuž nové klenby 

Pohled na novou klenbu po dokončení

výztuž pasů klenby nad presbytářem

dokončený podélný obrubní pas

Betonáž ztužujících žeber klenby 
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nejen vánoční anketa pRo zastupitele 
1 | Co vám udělalo v roce 2020 největší radost?
2 | Co bylo velkým překvapením?
3 | Dáváte si novoroční předsevzetí?
4 | Díváte se o Vánocích na pohádky, a pokud ano, kterou máte nejraději?

Petr Jirásko
místostarosta
1 | 
Největší radost mi udělala rodina a přá-
telé, že dorazili na naši svatbu a společ-
ně nám pomohli si tento den, který byl 
nás velmi důležitý, navždy zapamatovat 
a užít.
2 | 
Na nic, co by mě vysloveně překvapilo, si 
nevzpomínám.
3 | 
Nedávám. Když chci něco změnit, tak se o 
to snažím hned.
4 | 
Čas během vánočních svátků trávím spíše 
navštěvováním rodiny a přátel, takže se 
moc na televizi nedívám. Ale pokud bych 
měl jmenovat jednu pohádku, tak by to 
byla S čerty nejsou žerty.

Hana Blažková
předsedkyně sociálního výboru
1 |
Letos to asi bylo to, že syn úspěšně od-
maturoval.
2 |
Překvapením? Asi nepříjemně dlouhá 
doba kolem covidu-19, ale o tom je toho 
všude plno.
3 |
Ne, novoroční předsevzetí si opravdu ne-
dávám.
4 |
Pohádky mám moc ráda už od dětství, 
takže se na ně dívám i o Vánocích. Nej-
raději mám Pyšnou princeznu a Tři oříšky 
pro Popelku.

Petr Pěchoč 
předseda kulturního výboru
1 |
Radost mám především z toho, že se měs-
to vrací do normálního žití bez bláta po 
stavbě kanalizace. Myslím, že v každé uli-
ci si každý občan užil své, ale ulice Hrad-
čín byla dlouhodobě rozkopaná a teď už 
je v rámci možností v pořádku. Potěšila 
mě pomoc dobrovolných švadlen při šití 
roušek pro další občany a také pomoc 
všech, kdo nějakým způsobem pomohl v 
těžkém období letošního roku! Dále ná-
vštěvnost na akcích, které město Pilníkov 
mohlo uspořádat, byla nadměrně vysoká 
– moc díky.

2 |
Překvapením bylo určitě to, jakým způso-
bem se nás všech dotkla situace s pande-
mií covid-19, každému to ovlivnilo urči-
tým způsobem život.
3 |
Nedávám, ale přeju si, ať se následující 
rok vždy ve zdraví všichni sejdeme. To 
přeju všem lidem. Zdraví je to nejdůleži-
tější na světě. 
4 |
Ano, dívám se a mám rád českou klasiku 
– S čerty nejsou žerty, Byl jednou jeden 
král, Popelka a tak dále. 

Miroslav Klapka 
předseda kontrolního výboru
1 |
Jednoznačně je to narození vnoučat. 
Vloni jsem oženil oba syny a letos se mi 
odvděčili vnoučaty. Míra má už druhého 
potomka a tím je moje vnučka Anička a 
Tomáš má prvorozeného Jáchyma. Už se 
těším, až budou hraví jako Mírův prvoro-
zený, jak jinak, než také Míra. Je již 5. Mi-
roslavem v pořadí. Je s ním ukrutná sran-
da a těším se, že bude i s těmi ostatními. 
2 |
Nevím, z jaké oblasti je otázka myšlena. 
Pokud se týká zdraví, tak je to samozřej-
mě celá záležitost s koronavirem. Je to 
příliš dlouhé a unavující. Překvapilo mě, 
že se může stát, že nebudete moci nic 
dopředu plánovat, že vám někdo zakáže 
sportovat, slavit a cestovat. Divná doba. 



= 7 =

1 8 .  r o č n í k  /  p r o s i n e c  2 0 2 0

3 |
Ale jo. Málo, ale dávám. Většinou to ale 
splním v úplně jinou dobu, než kterou 
jsem si v tom předsevzetí stanovil. Takže 
to nakonec nejsou novoroční předsevzetí. 
4 |
Moc se na pohádky nedívám. Možná to 
bude s těmi vnoučaty, až povyrostou, 
jiné. Ale pohádky mám rád. Třeba tako-
vou pohádku od pana režiséra Zemana 
Byl jednou jeden král mohu vidět opako-
vaně. Je výborně herecky obsazena a Já 
První mi často připomíná reálné postavy 
ze života. Ale mám vlastně jednu pohád-
ku nejraději. Je to pohádka od Cimrmanů 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký ještě v pů-
vodním obsazení s panem Čepelkou, Hra-
bětou, Rumlenou, Bruknerem, Weiglem 
a Smoljakem. Je to krásný humor.

Josef Červený 
starosta
1 |
Z pracovního pohledu splnění zadaných 
úkolů, mezi ty nejdůležitější patří dokon-
čení výstavby kanalizace a ČOV. I přes 
různá omezení vydařené kulturní a spo-
lečenské akce, které měly velkou účast 
Pilníkovanů a krásný vánoční strom na 
náměstí. V soukromém životě to byla 
svatba dcery Elišky, nikdy jsem si nemys-
lel, že to bude tak emotivní den.
2 |
Výstavba kanalizace a vyvíjený tlak ne-
spokojených občanů byl, zdá se, vrchol-
nou metou, vůbec jsem si nemyslel, že 
může přijít ještě něco jiného a on přišel 
covid-19, zavírání škol, obchodů a dalších 
zařízení. Z postu starosty se stala obra-
tem rozvážková služba, která zajišťovala 
roušky, dezinfekci, léky a nákupy. No a to 
největší překvapení, že jsem byl mezi 
prvními s pozitivním testem. 
3 |
Nedávám, takové to klasické – chtěl bych 
zhubnout, jenže miluji dobré jídlo a ku-
chařské a cukrářské umění mojí manžel-
ky, u kterého se novoroční předsevzetí 
nedá nikdy dodržet.

4 |
ANO, na pohádky koukám celoročně, je 
v nich spousta vtipného moudra. K Vá-
nocům ale neodmyslitelně patří Mrazík, 
Popelka, Pyšná princezna a Princezna se 
zlatou hvězdou na čele a moje oblíbená 
Šíleně smutná princezna.

Libor Luňák
předseda bezpečnostního výboru
1 |
Když dcerka Ema řekla svoje první slovo 
- koník
2 |
Zjara mě překvapila při první vlně nemo-
ci covid-19 veliká solidarita a ohledupl-
nost mezi lidmi.
3 |
Nedávám, když přijde situace, řeším ji.
4 |
Ano, dívám se moc rád. Hlavně na S čerty 
nejsou žerty a Krakonoš a lyžníci.

Dušan Hanuš
předseda stavebního a památkového  výboru
1 |
Největší radost mi udělaly a dělají děti 
ve škole, protože se v této těžké a divné 
době učí na jedničky. Po pravdě řečeno, 
syn nemá lehké toho dosáhnout.

2 |
Největší překvapení na mě čeká každý 
den, za 20 let práce s lidmi jsem vždy ně-
čím překvapen, a to si vždy myslím, že už 
mě nic nemůže překvapit.
3 |
Novoroční předsevzetí si už nedávám, 
protože se mi nikdy nepodařilo, abych 
vydržel celý rok, anebo okolnosti života 
vše změní.
4 |
Na pohádky se samozřejmě díváme celá 
rodina. Mně se nejvíce líbí O statečném 
kováři a Vánoce bez Mrazíka nejsou Vá-
nocemi. 

Markéta Gábrišová
předsedkyně finančního výboru
1 |
Rok 2020 byl všeobecně velmi zvlášt-
ní a jiný pro všechny z nás. Já ho měla 
také jiný a hodně radostný, protože se 
mi v létě narodil můj druhý syn, Max. To 
byla nejradostnější událost v životě naší 
rodiny. 
2 |
Letos jsme všichni více pobývali doma, 
tak se moc překvapení alespoň u nás 
nekonalo. Překvapením bylo, když jsme 
se dozvěděli, že do rodiny přibude další 
kluk. A nejvíce jsme byli zvědaví (jako 
všichni nastávající rodiče), jak bude náš 
očekávaný vypadat. 
3 |
Kdysi jsem si předsevzetí dávala, nyní už 
ne. Pokud člověk chce cokoliv ve svém 
životě změnit, může to udělat kdykoliv. 
Měl by o této změně být přesvědčen a do-
kázat ji dotáhnout do konce, k čemuž je 
potřeba vůle. A na to není potřeba začá-
tek roku.
4 |
Ráda se dívám na pohádky. Nejvíce miluji 
české hrané pohádky, jako je Princezna se 
zlatou hvězdou na čele, Pyšná princezna, 
Šíleně smutná princezna apod.
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Schválení rozpočtu bylo jedním z bodů veřejného zasedání dne 17. 12. 2020.

Příjmy Položka kč

Daňové příjmy 1xxx  16 740 000    

Nedaňové příjmy 2xxx  3 806 300    

Kapitálové příjmy 3xxx  50 000    

Přijaté dotace 4xxx  611 700    

› z toho

neinvestiční přijaté transfery 4112  351 700    

Fond pro obnovu vodovodu 4134  260 000    

Příjmy celkem  21 208 000    

výdaje   

Běžné výdaje 5xxx 16 508 000

› z toho

Příspěvky spolky 5xxx 339 000

ZŠ – příspěvek 5331 2 000 000

opravy 5171 5 135 000

kapitálové výdaje 6xxx 4 700 000

výdaje celkem 21 208 000

saldo (příjmy - výdaje) 0

Financování 8xxx

Zdroje minulých let - stav na BÚ 8115 30 000 000

splátky úvěru 8124 -3 000 000

Financování celkem 27 000 000

návRh Rozpočtu na Rok 2021

označení svozovou
známkou
Vážení spoluobčané,

od pondělí 7.12.2020 je možno v úřed-
ních hodinách vyzvednout na Měst-
ském úřadu v Pilníkově vaši „chytrou“ 
svozovou známku, kterou si prosím 
vylepte na svoji odpadovou nádobu. 
Vzor nalepení je na obrázku. U plecho-
vé nádoby je to zhruba na stejné místo 
jako u plastové, plastová i plechová 
nádoba je na známce uvedena jako 
120 l. Nádoby bez známky nebudou od 
1.1.2021 vyváženy.

zpRávy z města 

Opustili nás

věra veselá

miroslav mrštík

danuše sejkorová

Jaroslav lelek

Bohumíra Juklíčková

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

společenská 
kRonika

Blahopřejeme  
k významnému  

životnímu jubileu

Bohuslav dušánek

alena Procházková

marie Zachovalová

eva Břízová

Hana Hrdinová

anna matějcová

marie nosková

Jiří novotný

Josef sedlmajer

miloslava sedlmajerová

stanislava sokolovičová

miroslav Škoda

Jaroslava chocholová

Helena Pecinová

vlasta Škodová

zpRávy z výboRu

označení popelnice. Foto J. červený
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Dne 17. 9. 2020 jsme poskytli technic-
kou pomoc v obci Chotěvice, kdy spadl 
vzrostlý strom do kolejiště a bylo zapo-
třebí jej odstranit. 

Dne 18. 9. 2020 jsme v Pilníkově zasa-
hovali v ulici Náměstí, kde došlo k roz-
lití penetrace lepidla z dodávkového 
vozidla, které mělo špatně zabezpeče-
ný náklad. 

Dne 13. 10. 2020 jsme vyjeli s naší ta-
trou k hlášenému požáru elektrické 
rozvodny v budově základní školy v Pil-
níkově. Nakonec šlo o požár malého 
rozsahu v hlavním elektrickém jističi 
a naštěstí nevznikly další velké škody. 

Po vyhlášení nouzového stavu v ČR 
jsme odložili plánované výcviky a ško-
lení, které měly být v měsíci říjnu a lis-
topadu. Po dohodě s panem starostou 
se podařilo pořídit ozonový generátor, 
který se v této složité době používá 
k dezinfekci prostorů. Proto je i další 
činností hasičů dle domluvy se zřizova-
teli dezinfekce prostorů např. mateřské 
školy, zdravotního střediska, obchodu 
s potravinami, městského úřadu a dal-
ších veřejných prostor. Bohužel jsme 
letos na konci září nepořádali naši 
každoroční soutěž v požárním útoku, 
a to jak z důvodu zhoršující se situace 
ohledně nemoci covid-19 v ČR, která se 
nás všech nepříjemně dotýká, tak i kvů-

li vyjetým kolejím od vozidel na louce, 
kde probíhá běh a kde by mohlo hrozit 
zranění soutěžících hasičů. Budeme se 
těšit v roce příštím, až si společně za-
závodíme. 

Děkuji kolegům hasičům za společnou 
práci v roce 2020 a městu Pilníkov za 
podporu. 

Všem bychom chtěli popřát krásné Vá-
noce a mnoho zdraví a pohody v roce 
2021. 

libor luňák,  
velitel Hasičů města Pilníkov

podzimní ohlédnutí hasičů 
Dobrý den, vážení čtenáři,

v následujících větách opět trochu přiblížím činnost hasičů Pilníkov od minu-
lého vydání tohoto zpravodaje. K datu 30. 11. 2020 u naší jednotky požární 
ochrany evidujeme celkem 51 výjezdů k různým typům událostí. 

tatra. Foto l. luňák

dezinfekční sada. Foto l. luňák někde tam je Pilníkov. Foto d. Hanuš

nebuďte lhostejní, 
udělejte Radost
Už několikrát jsem si všiml při pro-
cházkách po Pilníkově, že se u popelnic 
povalují zbytky jídla, které by udělalo 
radost zvířátkům.  

Zbytečně se vyhazují chleby, rohlíky 
a jiné pečivo. Přitom stačí málo. Pokud 
vám zůstane doma toto pečivo a není 
plesnivé, přineste ho na myslivecký srub 
v pondělí a pátek mezi 8.30 a 9.00 h nebo 
zavolejte na tel. 777 259 746 (p. Hanuš). 
Pečivo si usušíme a v nadcházející době 
zimy ho budeme s dětmi z kroužku dávat 
zvěři do krmelců. Uděláte radost nejen 
zvěři, ale dětem ukážete, že každá věc se 
dá zužitkovat i po svém prvotním účelu. 

Děkují pilníkovští myslivci. 

ze života spolků
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Letošní rok bohužel našim aktivitám moc 
nepřeje, protože velkou část roku jsou 
v platnosti různá omezení i vyhlášený 
nouzový stav, což naši činnost výrazně 
komplikuje, až téměř znemožňuje. Pro-
to jsme letos nemohli uspořádat tradiční 
setkání se seniory ani přivítat všechny le-
tošní nově narozené občánky. Stihli jsme 
zorganizovat pouze jedno vítání občánků, 
a to 23. února 2020, a protože jsem v té 
době byla nemocná, úspěšně mě zastou-
pila Pavlína Pechanová. Letos jsme tak 
přivítali pouze tři děvčátka a dva chlap-
ce. Ostatní děti bohužel musí počkat, až 
skončí protiepidemická opatření a vítání 
bude možné opět pořádat. Doufejme, že 
opatření skončí dříve, než letošní novo-
rozenci budou běhat. Ale zase by mohlo 
být vítání s pobíhajícími vítanými občán-
ky zajímavé, nemyslíte?

Z uvedených důvodů jsme letos hlavně 
navštěvovali naše jubilanty. Všem jsme 
popřáli a předali dárkové balíčky, i když 
v některých případech a obdobích jsme 
jim mohli popřát jen na dálku – přes plot 
– a balíčky jsme jim položili u branky či 
u dveří, abychom se s nimi moc nese-

tkávali. Takto jsme navštívili celkem 52 
našich seniorů. Z toho bylo 31 žen a 21 
mužů. Zajímavé je, že letos je nejstarší-
mu muži 90 let, zatímco nejstarší ženě je 
krásných 99 let. Přitom ve věku 90 a více 
let je pouze jeden muž, ale hned sedm 
našich spoluobčanek. Ženy tu prostě vy-
drží déle!

Kromě uvedené činnosti již od samého 
počátku pravidelně organizuji anketu 
Pilníkovský pelikán. Letos se konal již 
šestý ročník a jeho výsledky byly vyhláše-
ny na městských slavnostech 5. září 2020.

Letos jsme také vykonali několik míst-
ních šetření pro účely soudu a správy 
sociálního zabezpečení. O většině našich 
aktivit jste se již mohli dočíst na interne-
tu nebo v minulých číslech Pilníkovského 
zpravodaje. Ale co ještě nevíte, je to, že 
na příští rok chystáme, když to tedy ko-
ronavirová situace dovolí, oslavu MDŽ. 
Pokud to dobře dopadne, sejdeme se 13. 
března 2021 na sále.

A nezapomeňte, když nám řeknete o va-
šem výročí, rádi vás navštívíme! Vaše 
výročí bohužel nemůžeme zjistit z měst-
ských evidencí. Děkuji.

Těšíme se na vás!

Hana Blažková, 
předsedkyně sociálního výboru

zpRávy z výboRu

sociální výboR  
v Roce 2020 
Hlavní náplní sociálního výboru je se-
tkávání s našimi, pilníkovskými spo-
luobčany, převážně seniory. Dále za-
jišťujeme a organizujeme společenské 
akce a blahopřání našim spoluobča-
nům k významným životním jubileím 
nebo i společným jubileím, jako jsou 
například výročí svateb. K našim milým 
povinnostem samozřejmě patří vítání 
nových občánků.

společné foto z jarního vítání občánků. Foto J. Blažek

v sále restaurace slunce. Foto J. Blažek

Posezení se seniory 2019. Foto J. Blažek
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světýlka a první sníh. Foto m. Pachl

instalace vánočního stromu. Foto J. Šída

vánoční strom s kostelem. Foto m. Blažek

vánoční stRom 2020
Ve středu 25. listopadu pracovníci společnosti Lesy-voda, s.r.o.,  
postavili na Náměstí vánoční strom.

Strom – smrk pichlavý – stříbrný – 
pochází z městského parku ze stro-
mů určených k odstranění při rekon-
strukci parku. 

V parku pan Dušan Hanuš uvázal 
lano jeřábu na vršek stromu a Jan 
Šída ho odřízl od pařezu.

Následně jej jeřáb firmy MEPO z 
Kunčic nad Labem vyzdvihl a přenesl 
postupně na Náměstí.

Zde jsme ořezali oddenek stromu 
tak, aby se vešel do otvoru pro uko-
tvení stromu.

Potom jej jeřáb zvedl a za pomoci 
pana Jana Anděla a Jaromíra Krejčíka 
usadil na místo.

Ve čtvrtek a v pátek Dušan Hanuš 
s Jaromírem Krejčíkem strom ozdo-
bili z vysokozdvižné plošiny od firmy 
DZ Servis.

Společnost Lesy-voda, s.r.o. přeje 
všem občanům města Pilníkov krás-
né Vánoce, spoustu štěstí, zdraví 
a úspěšný rok 2021.
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Po uvolnění 1. vlny proběhly turna-
je MSVČ, kde Eva Koštálová získala už 
sedmý titul (2. v řadě) a celkově obsa-
dila v absolutním pořadí 3. místo v SVČ. 
Klub Fekobe Pilníkov v letní přestávce 
trénuje a připravuje se ve spartakovské 
hospůdce, kde se snaží udržet co nejlep-
ší formu, ale podle mého názoru je stej-
ně důležité, aby hráči trénovali i vztahy 
mezi sebou, hlavně když se herně nedaří. 
Víme, že v Pilníkově o našem působení 
v šipkařském světě moc nevědí, nevědí, 
jak těžké je hrát na vyšší úrovni a udr-
žet si celoroční formu, protože i v našem 
kraji je mnoho skvělých šipkařů, kterým 

se musíme vyrovnat, pokud chceme 
něco dokázat tak, jak jsme to dokáza-
li v minulosti. Proto se snažíme hledat 
hráče pro budoucnost klubu, abychom 
ho udrželi na této úrovni. Jako v každém 
sportu hráči přicházejí a odcházejí, tak 
i nás potkala menší změna, kdy od nás 
odešli Martin Petr a Michal Kozaňák ml. 
do jiného klubu a my jim touto cestou 
přejeme co nejvíc úspěchů. Oproti tomu 

městský Rybník 
Každý asi ví, že se ve městě vyskytuje 
pár menších rybníčků, které jsou bohu-
žel všechny v soukromém vlastnictví až 
na jeden. Městský, tzv. Mrštíkův ryb-
ník se nachází za rybníkem pana Žižky 
v ulici Za Tratí. A kdo by se o náš ryb-
níček mohl lépe starat než naši rybáři? 
Proto jim zastupitelé svěřili náš rybní-
ček do rukou, aby na něm hospodařili.

šipkaři Fekobe  
pilníkov 
V důsledku koronavirové krize jako 
všechny sporty i šipkařské soutěže byly 
zrušeny. V první koronavirové vlně po 
odehrání základní části se Fekobe Pil-
níkov v extralize umístilo na 3. místě 
(play off bylo zrušeno-SEVER versus 
JIH). 

Rybáři tak opět vrátili život nejen pod 
vodní hladinu vysazením mnoha druhů 
ryb, ale také se starají o několik ptačích 
budek, které jsou nad vodní hladinou, 
a tak je zde k vidění i mnohé ptactvo.

Rybníček tedy láká k návštěvě všech mi-
lovníků přírody.  Přál bych si, aby toto 
krásné místo sloužilo k odpočinku od 
dnešního shonu a k procházkám celých 
rodin. I proto plánujeme vybudovat na 
okraji rybníčku lavičku a naučnou tabu-
li a vytvořit zde opravdu krásné místo 

pro odpočinek, když půjdete třeba domů 
z hub.

Rybáři zde také pořádají závody v lovu ryb 
pro naše nejmenší rybáře, o které se sta-
rá, dovolím si tvrdit, pilníkovská rybářská 
legenda – pan Ladislav Paděra. Jeho ruka-
ma prošla většina zdejších rybářů. A také 
proto věřím, že se na tomto místě bude 
udržovat čistota a pořádek.

V dnešní těžké době je procházka v příro-
dě nejlepší lék na všechny špatné nálady. 

Vezměte pejska, i on bude mít určitě ra-
dost, a vyrazte. 

Na závěr bych chtěl všem popřát krásné 
prožití vánočních svátků, bez shonu této 
doby a po boku milující rodiny a přátel. 
Do nového roku hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti. 

Děkuji za pozornost a těším se na shledá-
ní s vámi nejen na městském úřadě.

Petr Jirásko

rybníček. Foto P.  Jirásko

černý sup starý rokytník a Fekobe Pilníkov  
před zápasem. Foto J. věchet

na stupních vítězů. Foto J. věchet

k nám nastoupil Michal Kozaňák st. 
V tomto ročníku jsme stihli odehrát 4 li-
gové zápasy a v průběžném pořadí jsme 
na 5. místě. Jelikož máme zavřené hrací 
místo, hráči se musí připravovat indivi-
duálně, to znamená, že každý z nás má 
doma terč nebo hrací automat, kde může 
trénovat. Za všechny hráče a ty, kteří 
nám fandí, přejeme všem hodně zdraví.  

Jiří věchet, předseda klubu

ze života spolků
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Lékařů, sestřiček a dalšího zdravotnického 
personálu je na trutnovském covidovém 
oddělení více než sedmdesát. „Zdravotní-
ci se kromě povzbuzení nebo poděkování 
od dětí mohou těšit i na malou pozornost. 
Každý z nich dostane poukaz v hodnotě 
sto dvaceti korun na doplnění ubývající 
energie v trutnovské Cukrárně a kavárně 
Promenáda,“ slibuje ředitel pořádající or-
ganizace Jan Balcar.  Poukaz financuje MAS 
i zmiňovaná cukrárna.

Výzva organizátorů měla velký ohlas, 
k akci se v Podkrkonoší připojily desítky 
školek. „Dobrý nápad jsme rádi podpořili. 
Poslali jsme pár fotografií jako poděková-
ní všem, kteří se snaží přispět ke zvládnutí 
pandemie. Snad je dětské úsměvy povzbu-
dí a dobijí pozitivní energií. Přidali jsme 
k tomu i několik obrázků a dárků, které je 
možné předat i pacientům s přáním brzké-
ho uzdravení,“ prozrazuje Dana Kultová, 
ředitelka Mateřské školy Suchovršice. Po-
zadu nezůstali ani předškoláci z Trutnova. 
„Pořadatelům patří velká pochvala za úžas-
ný nápad. Děkujeme za něj a všechny nás 
těší, že můžeme někomu dalšímu udělat 
radost,“ neskrývá svou spokojenost ředi-
telka mateřských škol v Trutnově Vladimí-
ra Priputenová. Zdravotníky v „první linii“ 
podpořily také školky v Úpici, Rtyni v Pod-
krkonoší, Havlovicích, Batňovicích, Žacléři, 
Dolní Olešnici nebo Chvalči. Míra zapoje-
ní předškoláků a jejich učitelek pořadatele 
mile překvapila. K předání dětských vzka-
zů a poukazů hlavní sestře trutnovské ne-
mocnice Tereze Dudáčkové došlo ve středu 
11.  listopadu ve 13 hodin. 

Akce se koná v rámci projektu Místní akční 
plán Trutnovsko II, který se v regionu snaží 
přispět ke zvýšení kvality vzdělávání. Cel-
kem je do tohoto projektu aktivně zapoje-
no 46 mateřských, základních, základních 
uměleckých nebo speciálních škol.

Bližší informace: 

Mgr. Petr Záliš, manažer maP trutnovsko ii
místní akční skupina království – Jestřebí 
hory, o.p.s.

v podkRkonoší to covidu osladili!
Covidu to osladíme! Tak se jmenuje 
právě probíhající akce na podporu 
zdravotníků z trutnovské nemocnice, 
kterou organizuje Místní akční skupina 
(MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Osloveny byly děti z mateřských škol na 
Trutnovsku, aby pro lidi bojující s pan-
demií nakreslily obrázek, vyrobily dárek 
anebo třeba poslaly vzkaz. 

mŠ Žacléř – třída myšiček. Foto místní akční skupina království – Jestřebí  hory

mŠ delfínek trutnov, robinek
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kultuRa v Roce 2020
Vážení spoluobčané města Pilníkov, 

kulturní dění v našem malebném městečku ovlivnila bohužel situace ohled-
ně nemoci covid-19 a nebylo možné některé akce uspořádat. Začátek roku 
se nesl v duchu divadelních vystoupení na sále restaurace Slunce a účast 
byla nad očekávání hojná. 

První větší akcí byl masopust, který se 
letos uskutečnil na místním náměstí 
a navštívilo ho téměř 300 návštěvníků. 
Dobrá nálada vygradovala živým orlojem 
v podání manželů Pachlových, starostou 
města panem Červeným a jejich pomoc-
níky. 

Ples města Pilníkov a dětský karneval 
proběhl opět na sále restaurace Slunce 
a sál, jak se říká, praskal ve švech. Bo-
hužel co čert nechtěl, další akce Blešák 
musela být zrušena a také let čarodějnic 
se musel odložit. Zaparkovaná košťa-
ta jsou jistě připravena na příští rok. Po 
rozvolňování vládních opatření se mohla 
uskutečnit pilníkovská pouť a dětský den, 
o které byl letos enormní zájem, v okolí 
totiž moc poutí neproběhlo. V kapkách 
deště si jistě každý návštěvník svou účast 
na pouti užil.

Po prázdninách se nám podařilo reali-
zovat největší akci letošního roku, a to 
městské slavnosti. Celému kulturnímu 
výboru vyrazila dech návštěvnost na akci 
– podle lístečků do tomboly to bylo 900 
osob. Na slavnostech bylo možno vidět 
mnoho známých osobností, hudebních 
skupin a pouťových atrakcí.  

Podzim ale opět ovlivnila situace s šíří-
cí se nemocí covid-19 a musela se zrušit 
divadelní představení, strašidelné odpo-
ledne a mikulášská besídka s rozsvícením 
stromu na náměstí. Moc mě mrzí, že ně-
která z akcí nemohla proběhnout, dýní 
na strašidelné odpoledne bylo dostatek 
–minimálně na rok nechci dýňovou po-
lévku ani vidět. Peklo, které mělo být le-
tos v parku pod kostelem, bude příští rok, 
čerti už se moc těší. 

Závěrem chci poděkovat všem, kdo po-
mohli na všech uskutečněných akcích, ať 
už jsou to stálice manželé Soblovi, Pat-
rik a Světlana Onodi, Hanka Moravcová 
s Adamem Bakošem, Míša Jankovičová, 
Martin Soukup, Tereza Kňourková, Ingrid 
Sagasserová, nebo nováček Lukáš Prouza. 

Díky sportovcům TJ Spartak Pilníkov 
a místním hasičům. Velké poděkování 
patří panu starostovi Červenému, který 
dává všem akcím zelenou a nechává nám 
volnou ruku při realizaci.

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné 
prožití vánočních svátků a pevné zdraví 
v roce 2021.

Na viděnou v příštím roce. 

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru města Pilníkov

dětský den, pohádkové postavy. Foto P. Pěchoč

dětský karneval 2020. Foto P. Pěchoč masopust 2020. Foto J. Blažek Pouť 2020. Foto P.  Pěchoč

Pilníkovská pouť. Foto P.  Pěchoč

kultuRa
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Jarní cyklovýlet čaj o páté

druháci na náměstí

Pozdravy z městských slavností

Přípava vánočního stromu

setkání starostů, zleva: Jiří Haken, Josef červený, František Hubáček
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Legenda o Vánocích 
Finsko, 2007, rodinný, fantasy, drama,  
čsFd 78 %

Legenda o Vánocích je finský příběh o ob-
darovávání. Ve snímku nechybí zasněžená 
krajina, pohádková výprava a romantika 
na saních, ale tuhle nálož také dostatečně 
vyvažuje trocha drsnosti jednoho nerud-
ného řezbáře, tajemné noci severu a dob-
rodružství. Chlapec, který vinou neštěstí 
přijde o rodinu a je odkázaný na pomoc 
sousedů, se každým rokem dostává pod 
novou střechu. Svou vděčnost a přátelství 
vyjadřuje vždy malým dárkem a to se stá-
vá celým smyslem jeho života. Je možné, 
že jste věrnými vyznavači Ježíška a příbě-
hům, ve kterých se prohání Santa a jemu 
podobní hrdinové, se vyhýbáte, ale tohle 
je něco jiného. Je to pohádka, která se 
možná mohla trochu stát a vánoční nála-
du může jedině vylepšit.

Cesta do fantazie
Japonsko, 2001, 124 minut, pohádka,  
fantasy, animovaný, čsFd 86 %

Pro tento japonský „animák“ by se dala 
použít slova nezvyklý, nevšední, origi-
nální. Jak také může japonská kultura 
v našich končinách působit jinak? Je to 
doslova vodopád scén, které v klasických 
pohádkách zahlédnete jen stěží, a divák, 
zhýčkaný americkými komediemi, může 
okusit, zač je toho sushi. Třeba mu ne-
zachutná, ale třeba si ho zamiluje. Nic se 
nebojte, i když možná někde v koutku za-
hlédnete cosi, co se podobá Pikačú, i ten-
to tvor bude mít ve fantazii svou doko-
nalou roli. A potom po dvou hodinách, co 
budete na tento příběh nevěřícně zírat, si 
řeknete, tak na tohle nezapomenu. A to 
by se mělo o Vánocích stávat. 

Kouzelná tykev
vybrala a volně přeložila věnceslava 
Hrdličková, ilustroval Jaroslav Šerých,  
lidové nakladatelství 1981 / 205 stran

A když už budete v té fantazii, můžete se 
rovnou vrhnout k pohádkám bez televize, 
ovladače a možná i bez elektřiny, neboť 
jsou knižní a ani ty by neměly o Vánocích 
chybět na programu svátečního času. 
V knize najdete čtvrt stovky pohádek, 
které si už od pradávna vyprávějí Tunka-
ni, malý národ žijící ve střední Asii, v Kir-
gizii a Kazachstánu. Užijete si tak alespoň 
trochu cestování, kterého se letos bylo 
třeba vzdát, a příběhy plné orientálního 
kouzla, v nichž dračí králové spravují svá 
kouzelná podmořská panství, bílé lišky se 
v nich mění v krásné dívky a těm s kaž-
dým slovem splývá ze rtů růžová perla. 

Není nač čekat, pohádka, hrnek s teplým 
čajem a vyhřátá pohovka mají sílu vás 
přenést kamkoliv.

Oblastní charita Trutnov se zapojí do 
Tříkrálové sbírky již po jednadvacáté, 
tentokrát bohužel trochu jinak. Tříkrálo-
vé koledníky můžete potkat u vánočního 
stromečku na Krakonošově náměstí 6. 
ledna 2021 od ranních do podvečerních 
hodin, kde zazpívají svou koledu a vy mů-
žete darovat do zapečetěné kasičky svůj 
dobrovolný příspěvek, odměnou si odne-
sete malý kalendář, cukříky a požehnání 
vašemu domu s nápisem K+M+B 2021 na 
samolepce. 

V Pilníkově najdete jednu ze zapečetě-
ných  kasiček na radnici u pana starosty 
Josefa Červeného a druhou u paní Ive-
ty Bubeníčkové. Také pro vás bude vždy 
připravena odměna a požehnání. Pokud 

budete chtít přispět dobré věci, navštivte 
je, nebo je do 24. ledna 2021 kontaktujte. 
Rádi se s vámi domluví. Další zapečetěné 
kasičky spolu s dárečky najdete od 1. do 
24. ledna na veřejně dostupných místech, 
jejich seznam bude vyvěšen nejpozději do 
Vánoc na webu www.trutnov.charita.cz.  

Dalším způsobem, jak přispět do Tříkrá-
lové sbírky, je zaslat peníze do ONLINE 
kasičky na číslo účtu: 66008822/0800 
pod variabilním symbolem: 77705026, 
k platbě můžete využít QR kód, ve své 
mobilní aplikaci si darovanou částku 
upravte dle svého přání.

 Výtěžek letos bude použit na dostavbu 
půjčovny zdravotních a kompenzačních 

pomůcek, jelikož skladovací prostory pro 
uskladnění zdravotních pomůcek jsou 
dlouhodobě nevyhovující. Další část pe-
něz poslouží k nákupu nového sterilizá-
toru pro službu Domácí zdravotní péče, 
ke sterilizaci chirurgických nástrojů 
a převazového materiálu.

Děkujeme všem štědrým dárcům a koled-
níkům za pomoc.

Přejeme vám klidné a požehnané Váno-
ce! V novém roce 2021 hodně štěstí, lásky 
a hlavně zdraví! 

linda Paterová, 
koordinátor sbírky za oblastní charitu trutnov  

tel.: 737 333 665 

tip na pohádku
Ke svátkům, které se právě blíží a které netrpělivě očekávají hlavně děti, patří pohádky. To je snad ta nejdůležitější 
ingredience atmosféry, která přetrvá a kterou si můžeme dopřávat i v dospělosti. Chtěli bychom vám nabídnout pár 
tipů na pohádky, které možná neznáte a třeba doplní váš seznam osvědčených titulů. 

tříkRálová koleda zazní i v pilníkově!
Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehná-
ní do roku 2021 chtějí koledníci předat vašim domovům i navzdory koronaviro-
vým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví vaše i našich koledníků je pro nás na 
prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu 
virtuální od 1. do 24. ledna 2021.

zajímavosti
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V areálu fotbalového hřiště proběhly le-
tos různé kulturní i sportovní akce, od 
pálení čarodějnic, přes Rockové hřiště, 
Kamion s nadějí, Pilníkofest až po lou-
čení s prázdninami, městské slavnosti 
a drakiádu.  Všechny akce byly velice po-
vedené a doufáme, že budou mít čím dál 
více diváků a účastníků. 

Přesto, nebo možná i právě proto, že se 
v této době areál fotbalového hřiště vyu-
žívá v minimální míře, jsme se pustili do 
obsáhlé rekonstrukce celého objektu. Vše 
začalo bouráním omítky pro následné 
podřezání kabin staré budovy. Uskutečni-
li jsme několik brigád, jejichž výsledkem 
je rekonstrukce kabin dorostu, kde chlapi 
pracují na obložení stěn dřevotřískovými 
deskami, na novém osvětlení, kazetovém 
stropu, nové podlaze. Probíhá částečná 
rekonstrukce sprch mužů (zrušení kotle 
na tuhá paliva, zakoupení nového boileru 
na ohřev vody), realizujeme nové rozvody 
elektřiny v celém objektu. Vytápění všech 
kabin plánujeme přenosnými přímotopy. 
Provádět se bude v nejbližší době výměna 
všech hlavních vchodových dveří. Také 
jsme kvůli nově zakoupené výsledkové 
světelné tabuli přivedli proud mezi fot-
balové střídačky, kde je tato tabule umís-
těna. V příštím roce bychom chtěli zkva-
litnit také hrací plochu, do které nebylo 
již delší čas investováno, a zapískovat ji. 
V plánu je i úprava – zastřešení udírny 
a rekonstrukce nohejbalového travního 
hřiště.

Pracujeme tady svépomocí (samozřejmě 
dle nařízení vlády v omezeném počtu), 
ale také za dohledu Policie ČR, která nás 
na jedné naší brigádě navštívila. Je vidět, 

že se o nás někteří místní spoluobčané 
stále pečlivě starají.  

Nesmíme zapomenout poděkovat za vel-
kou pomoc, kterou nám ve formě spon-
zorských darů a práce zdarma poskytují 
kamarádi Spartaku, v čele s Pavlem Haj-
ným, vedoucím party Mírou „Ťopem“ 
a naším slaboproudařem Pepou Pro-
kopcem, kteří zde tráví v poslední době 
spousty hodin. Je to pro nás velká pomoc, 
které si moc vážíme. Samozřejmě že jsou 
tu i naši členové výboru, kteří zde pra-
cují, a věrní fanoušci Spartaku, kteří se 
účastnili předchozích brigád. Ještě jed-
nou děkujeme. Náš plán je jasný – lepší 
a kvalitnější zázemí pro hráče a také sa-
mozřejmě pro naše fanoušky a veřejnost 
(kterou tímto také moc zdravíme). Závě-
rečný kabát celému objektu navlékneme 
doufejme v roce 2021 v podobě zateplení 
a fasády.

Tato rekonstrukce a vlastně i akce na hři-
šti jako takové by se neobešly bez čerpání 
dostupných státních, firemních i soukro-
mých dotací, kterých bohužel ale moc 
není.

Spartak se snaží zabezpečit svůj chod 
i příjmem peněz z občerstvení na růz-
ných společenských akcích, výběrem 
členských příspěvků, výběrem vstupného 
na fotbalové zápasy apod.

Na činnost mládeže nám přispívá také 
město Pilníkov, kterému také moc děku-
jeme. 

Toto vše bychom chtěli stihnout během 
roku 2021, aby i veškeré akce, nejen ty 

spartakovské, probíhaly v příjemném 
prostředí. 

Bohužel tyto akce a různé aktivity v na-
šem areálu s sebou přinášejí i věci ne-
příjemné, v podobě různých stížností. To 
nás velice mrzí a za občasný nadměrný 
hluk se omlouváme. Ale kdo nic nedělá, 
nic nezkazí a měli bychom si rozmyslet, 
zda chceme, aby se v Pilníkově na hřišti 
něco dělo, nebo zda chceme Pilníkov bez 
kulturních, hudebních a sportovních akcí 
konaných na hřišti. 

Tolik ke shrnutí činností na našem fotba-
lovém hřišti v letošním roce a tímto vám 
všem přejeme pohodové a klidné Vánoce, 
dětem, aby našly pod stromečkem všech-
ny dárky, které si přály, a fotbalu v Pilní-
kově hodně vítězství a gólů v soupeřově 
síti. V novém roce 2021 nám všem pře-
jeme pevné zdraví a hlavně, abychom se 
všichni už společně konečně setkali zase 
tak, jak jsme byli zvyklí.

Za tJ spartak Pilníkov, z.s.
František Bartůněk, místopředseda

Petr mihálka, předseda

Práce na rekonstrukci budovy v areálu fotbalového hřiště probíhají svépomocí. Foto: P. mihálka

rekonstrukce kabin dorostu. Foto: P. mihálka

spoRt

Fotbalisté se těší na opRavené zázemí pRo hRáče i diváky,  
pRo hosty i účinkující
Blíží se nám konec roku 2020, kdy na-
stává čas bilancování nad uplynulým 
rokem. Bohužel rok 2020 ve velké míře 
poznamenal covid 19, kdy byly zrušeny 
sportovní soutěže jak na jaře, tak i na 
podzim a v podstatě i veškeré kulturní 
dění. Z podzimní části sezóny bylo 
odehráno zhruba 9 zápasů, kdy i díky 
trenérům jsou aktuálně naši muži na 
6. pozici, dorost na 8. místě a mladší 
žáci pod hlavičkou Staré Buky/Pilní-
kov na 7. místě. Uvidíme, jak a kdy se 
povede restart sezóny.
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simona huRdálková 
– silačka nebo  
baletka 
Jak se od klasického tance, který byl 
jejím hlavním koníčkem od dětství, 
dělá skok do světa činek? Jak trávila 
rok 2019, kdy přišlo několik úspěchů 
v té části silově trojbojařské, a rok 
2020, kdy jsou posilovny často za-
vírány, povyprávěla mladá slečna 
z Pilníkova, kterou možná znáte jako 
sousedku nebo jako baletku z taneč-
ních vystoupení trutnovské ZUŠky.

tvůj táta se dlouho věnuje posilování, si-
lovému trojboji a mma, takže není těžké 
vystopovat, kdo tě do těchto vod přivedl, ty 
sama ses ale od dětství věnovala klasické-
mu tanci, takže jak a kdy přišel zlom a zača-
lo tvé „zvedání“?

To jsem jednou přišla z tanečního trénin-
ku a byla jsem hodně utahaná a stěžovala 

jsem si na bolest. Táta tehdy řekl, že to 
ještě nic není, ať jdu někdy s ním do posi-
lovny a zkusím činky. Takže mě vyprovo-
koval takhle on.

kolik ti bylo, když jsi poprvé závodila, a kde 
se závody konaly?

Bylo mi 14 a závody byly v Trutnově.

Jaký máš s odstupem času na ten zážitek 
vzpomínky?

Byla jsem hodně nervózní, což jsem 
vlastně stále.  Bylo to úplně něco jiného, 
myslím, že jsem si to ale zároveň hodně 
užila a ještě víc mě to začalo bavit. Po-
znala jsem spoustu nových lidí. Překva-
pilo mě, že byli hodně milí, pomáhali mi 
a podporovali mě, nepoznala jsem moc 
takovou tu sportovní rivalitu.

máš na poli trojboje nějaké ženské vzory?

To nemám, spíš mužské. 

ty jsi začínala v kategorii dorostenek a jsi 
v ní stále. ne že by tento sport byl dívkami 
nedotčený, ale konkurence určitě není ta-
ková jako v mužských kategoriích. máš ně-
jakou sokyni, která tě donutí k lepším výko-
nům, nebo jsou rekordy otázkou vlastního 
vyhecování?

Rekordy vznikají hlavně kvůli tátovi 
a většinou se snažím překonat hlavně ten 
svůj.

nemůže uškodit, když člověk vyzkouší pár 
nabídek, které život přinese. co bys řekla o 
propojení tance a síly? Já si představím, jak 
tanečník zvedá partnerku, to je taková kla-
sika. Hodilo se ti už někdy v této oblasti, že 
máš „naposilováno“?

To se mi hodilo. Při párové akrobacii při 
hodinách tance v ZUŠ Trutnov, kde budu 
příští rok absolventkou. Myslím, že to 
rozhodně není na škodu. 

Jaké vystoupení se souborem chystáte?

Snad se to povede kvůli koronaviru, 
chystáme Sirotčinec slečny Peregrinové.  

radost z vítězství

nejsme soupeřky, ale kamarádky. naše duo simča a simča. Foto paní rančevová
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Když vše půjde dobře, zvu na představení 
do Uffa.

Jak teď zvládáš zavřené posilovny?

Teď hodně odpočívám, nejsou žádné zá-
vody. Do konce roku je všechno zrušeno. 
Ale abych pravdu řekla, moc mi to nevadí, 
odpočinek je potřeba. 

Jsi typ dívky, která svou účastí určitě udá-
losti kolem silového trojboje zdobí. Je to 
tak i naopak, může drobnou štíhlou doros-
tenku okrášlit sport, který staví na chlap-
ských schopnostech?

Cítím se líp, hlavně mám radost, že něco 
dělám a jde mi to, nemyslím si, že to pře-
háním, ještě pořád jsem ve fázi, kdy to 
zdraví neškodí. Myslím si, že ženy dokáží 
být také hodně silné, i když na to třeba 
nevypadají. 

a jak je to s výbavou k tomuhle sportu?

Objednáváme kvalitní vybavení, které 
je na mezinárodních závodech i kontro-
lované kvůli zranění anebo proto, aby si 
soutěžící, pokud padají rekordy, svou vy-
lepšenou výbavou nepomáhali nadmíru, 
například u bandáží rukou.

a jak se takové sportování slučuje 
se školou?

Dobře, ze školy mě pouštějí. 

a jedna předvánoční otázka. Jakou roli hra-
je v přípravě silové   trojbojařky jídlo? Jak 
si u tebe stojí cukroví a další prosincové 
dobroty?

Tuhle otázku jsem čekala, sladké a cuk-
roví mám ráda, to bych si asi nedokázala 

odepřít a před závody se dá hodně shodit 
a já mám štěstí, že kila ani moc řešit za-
tím nemusím.

děkuji za rozhovor. 

Jana Pachlová

víte, že…

v březnu roku 2019 se simona 
Hurdálková účastnila v trutno-
vě mezinárodního mistrovství 
čr v silovém trojboji (PWl) 
a dřepu (dŘ). soutěž byla orga-
nizována pod hlavičkou Fede-
race českého silového trojboje 
(Fčst) a pořadatelským klubem 
byl domácí spartak Powerlif-
ting trutnov. v roce 2019 v ma-
ďarsku ve městě tiszakécske 
na mistrovství evropy v silovém 
trojboji se jí podařilo vytvo-
řit nejen evropské rekordy, ale 
i  jeden světový rekord (bench 
press). Během léta 2020 soutě-
žila v Holešově na mezinárod-
ním mistrovství české republi-
ky v  benchpressu  a začátkem 
podzimu 2020 se zúčastnila 
trutnovského poháru v mrtvém 
tahu 2020. spolu s poděková-
ním za reprezentaci byla také 
nominována na sportovce roku 
města trutnova 2019.

tanec k mému životu také pořád patří. 
Foto: k. Hebelková 

Bez mamky by to nešlo.  
Foto: P. Hurdálek

Představení v Uffu „Umění nás mění“; tady se síla hodila. Foto: m. Šálek 
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tak nám znovu  
zavřeli školu
Od středy 14. 10. 2020 se opakoval 
v našem státě stejný scénář jako na 
jaře. Zase nám Ministerstvo zdra-
votnictví ČR a Vláda ČR na základě 
špatné situace s pandemií covid-19 
zavřely školy v ČR. Jev nevídaný a ne-
příjemný pro všechny strany. Učitelé, 
žáci a jejich rodiče byli opět vhozeni do 
velmi těžké doby, kterou si nikdo z nás 
nevybral, ale všichni se s ní museli 
a musíme popasovat. 

Opět zpřeházený režim každého člověka, 
opět různá operativní řešení v životě ro-
din žáků, v životě rodin učitelů. Z učitelů, 
rodičů a žáků se museli stát „parťáci“. Bez 
této vzájemné spolupráce by přerušení 
prezenční výuky a realizace distanční 
výuky nebyly možné. Aha, najednou se 
objevily zase pojmy jako distanční výuka, 
online výuka, videohodina, výuková plat-
forma Microsoft Teams, kombinovaná 
hodina, synchronní, asynchronní a mno-
ho dalších pojmů. „Pomóóc, co to všech-
no znamená? Jak se v tom mám vyznat?“ 
řekne si běžný občan ČR. A je to pravda. 
Pojďme si říci velmi stručně a laicky, co je 
distanční výuka a co je online výuka. Po-
vědomí u veřejnosti v celé ČR je o těchto 
pojmech velmi zkreslené, nepřesné.

Distanční výuka

distanční výuka = výuka bez účasti žáka ve 
škole, výuka na dálku.

online výuka = způsob vzdělávání na dál-
ku, který probíhá zpravidla prostřednic-
tvím internetu. 

kombinace různých forem výuky pomoci 
internetu a digitálních technologií:

• videohodina – společná pro třídu, sku-
pinu,

• videohodina – výuka jeden na jednoho 
(učitel x žák),

• videohodina – konzultace jeden na 
jednoho.

Tyto formy výuky probíhají na tzv. plat-
formách – v ZŠ Pilníkov je to platforma 
Microsoft Teams. Dále probíhají na Sky-
pe, Messenger, WhatsApp, prostým hovo-
rem z mobilu.

další formy výuky se uskutečňují pro-
střednictvím: e-mailu, pracovních listů, 
chatováním.

k výuce je potřeba:

• technické vybavení ICT školy, kvalitní 
ICT pracovník školy, dovednosti ICT 
pedagogů, technické vybavení ICT 
v rodinách, kvalitní internetové připo-
jení, dovednosti ICT žáků a rodičů;

• vztah k výuce a zodpovědnost každé-
ho žáka připojit se na hodinu, plnit za-
dané úkoly, být samostatný,

• spolupráce s rodiči, vzájemná komuni-
kace pedagog – rodič, pedagog – žák, 
rodič – žák.

offline výuka = vzdělávání na dálku, kte-
ré neprobíhá přes internet. Jde o plnění 
úkolů z učebních materiálů, samostudi-
um, plnění praktických úkolů.

Podle manuálu MŠMT se mají všechny 
formy distanční výuky kombinovat a být 
v rovnováze a výuka má být přizpůsobena 
podmínkám dítěte v rodině.

Pokud nemá rodina možnost připojení 
nebo má problémy technické, probíhá 
distanční výuka vytištěním materiálů, 
které si žák může vyzvednout ve škole 
a vypracované zase ve škole odevzdá.

Povědomí veřejnosti v ČR o distanční 
výuce je mylné. Lidé myslí, že distanční 
výuka se rovná odvysílané videohodině. 
To není správné, to je chybné vysvětlení. 
Další omyl veřejnosti je ten, že se běžný 
rozvrh školy rovná jeho překlopení do vy-
sílaných hodin. Podle manuálu MŠMT se 
doporučuje na I. stupni jedna online ho-
dina, na II. stupni max. tři online hodiny.

Myslí se hlavně na zdraví žáků a na indi-
viduální přístup. 

Důležitou otázkou je, jak je celá distanční 
výuka efektivní ve srovnání s prezenční. 
Víme, že formy a metody distanční výu-
ky stejně nenahradí výuku prezenční. To 
znamená, když chodí žáci do školy, mají 
pravidelný režim a pravidelné návyky 
a jsou spolu v sociálním kontaktu, zaží-
vají běžné, reálné situace. 

Žádný pedagog v České republice nemá 
titul ze studia distanční výuky.  Věřte, že 
nám všem v této těžké době jde o stejnou 
věc. Snažili jsme se a snažíme se posta-
rat o výuku všech žáků naší školy se svým 
nejlepším vědomím a svědomím a pracu-
jeme ze všech svých sil. Daleko více hodin 
vyučující tráví přípravou výuky a výukou 
samotnou, než je jejich běžný rozvrh (i 13 
a více hodin denně a práce o víkendu).  
Pokud měl a má kdokoliv z rodičů a žáků 
problém, může okamžitě komunikovat 
se svým učitelem nebo s vedením ško-
ly. A tato běžná společná komunikace je 
velice důležitá. Celá tato doba je hodně 
šílená, psychicky velmi náročná. Všichni 
lidé se dostávají do většího a většího ner-
vového vypětí. 

Nejdůležitější ze všeho je používat zdra-
vý rozum, být zdraví, šťastní, a především 
žít své životy ve světě reálném a ne vir-
tuálním. 

Všem vám učitelům, žákům a jejich rodi-
čům děkuji za zvládnutí celé situace, za 
vzájemnou spolupráci, komunikaci a po-
chopení. Přeji vám všem hodně sil a pří-
jemných dnů v roce 2021. Přejme si všich-
ni, ať rok 2021 je „normálnější“ a podobá 
se předchozím rokům, které jsme žili.

mgr. i. skořepová, ředitelka školy

vánoční výzdoba školy. Foto i. skořepová
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boj s covidem-19 v mš
Doba je skutečně zvláštní až nepochopitelná. Měsíc říjen byl prubířským kamenem pro všechny zaměstnance mateřské školy, 
rodiče i děti. Zažili jsme krušné chvíle v souvislosti s covidem-19. 

Prodloužená karanténa nařízená Kraj-
skou hygienickou stanicí v Hradci Krá-
lové nás postihla v říjnu celkem dvakrát. 
Vyzkoušela jsem si práci traséra, trpělivé 
jednání s různými institucemi hygieny, 
bobříka odvahy v ředitelně ve 23,30, kdy 
jsem ještě pracovala a posílala SMS ro-
dičům. Zážitky mi přinesl i telefonický 
hovor s kanceláří ministra školství ČR. 
V kurzu bylo nejvíce používané slovo 
„operativně“. Toto slovo je v kurzu vlast-
ně pořád, zvláště v současné době. 

Díky spolupráci s panem starostou jsme 
při rychlém zařizování obou karantén 
zrychlili trasování a testování vždy o tý-

den. Podruhé se panu starostovi podařilo 
objednat tým z trutnovské nemocnice na 
provedení testů do Pilníkova. Rodičům 
patří poděkování za to, že situaci zvládli, 
za pochopení organizace, za dodržování 
přísných hygienických podmínek a za to, 
že své dítě posílají do školky zdravé. Jako 
ve filmu Krotitelé duchů zapracovali na 
řádném vydezinfikování všech prostor 
MŠ pilníkovští hasiči. Panu L. Luňákovi 
a ostatním hasičům děkujeme za ochotu 
a  práci o víkendu. 

Hned v říjnu jsme zavedli distanční vý-
uku pro předškoláky a děti ze Sluníček. 
Paní učitelky Aneta a Nikola pravidelně 

každý týden posílaly rodičům zábavné 
pracovní listy na rozvoj grafomotoriky 
a tvořivé aktivity pro rodiče a děti. Jsme 
velmi potěšeni, že rodiče posílali listy 
i výrobky vypracované. To je skvělé.   

Chod MŠ je obnoven od 9. 11. a pevně 
doufáme, že nás covid-19 opět neskolí 
a paní učitelky se budou moci plně věno-
vat rozvoji dětí. Děkuji ještě jednou všem 
za to, že jsme situaci s covidem-19 v MŠ 
s vypětím sil zvládli.

mgr. i. skořepová, ředitelka školy

Školka děkuje. Foto: i. skořepová

poděkování

Rády bychom poděkovaly rodičům 
dětí z mateřské školy za sponzorské 
dary, ať už se jedná o koupi vánoč-
ních dárků pro děti, či výtvarné po-
třeby k tvoření. Velice si vašich darů 
vážíme a děkujeme za ně.

Učitelky mŠ Pilníkov



= 22 =

Pilníkovský z p r avo d a j

škola

Vážení učitelé, paní ředitelko,

dovolte mi, abych vám touto cestou na konci tohoto zvláštního roku 
poděkoval za dobře odvedenou práci a snahu nabídnout co nejlepší 
vzdělání našim dětem, navzdory potížím s technikou, časové nároč-
nosti a rychle se měnícím podmínkám. Po opětovném přechodu na 
distanční výuku jsem několikrát řešil poznámky některých rodičů. 
Vím, že to mnohé z vás trápí.

Poděkování patří také vedení školy za to, že operativně přistupuje  
k zadaným úkolům a řešením dílčích překážek.

Věřím, že pro nás všechny bude tento rok v budoucnu pouze vzpo-
mínkou na zvláštní časy. Věřím také, že studenti s postupem času 
doženou učivo a všechny nás tato doba posílí.

Děkuji vám všem za ochotu spolupracovat a společně hledat cesty 
tam, kde se může zdát, že žádné nejsou. Děkuji vám, vážím si vás.

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

červený Josef, starosta města

nápad „ajťáka“  
pilníkovské  
základky
Pan Zbyněk Koláčný je základním 
„ajťáckým“ mozkem na naší ZŠ. Jeho 
každodenní mravenčí práce ve virtu-
álním světě je nepostradatelná a jsme 
velice rádi, že ho ve škole máme. 

On již hned na jaře zavedl platformu 
Microsoft Teams, všem 165 žákům naší 
školy zařídil přístupy, opravuje rodinám 
notebooky do pár hodin, pokud potřebují, 
aby mohli žáci absolvovat videohodiny, 
umisťuje učivo na web školy. Zrealizoval 
také nápad, kterým jsme ušetřili desítky 
a desítky tisíc korun. Podařilo se mu vy-
myslet náhradu za vizualizér. 

Vizualizér je zařízení, které slouží ke sní-
mání obrazu ve fyzické podobě a převádí 
jej na podobu digitální. Připojí-li se vizu-
alizér k počítači, lze obraz z papíru pro-
mítnout na další digitální plochy, např. 
na další monitory nebo interaktivní ta-
buli. Takový vizualizér stojí 12 000,- a je 
neocenitelným pomocníkem pro učitele 
při videohodině. 

A jak to pan Koláčný celé vymyslel jinak 
a čím vizualizér nahradil? Použil mobily, 
do kterých instaloval speciální aplikaci 
a mobilní telefon potom slouží jako vi-
zualizér. Díky tomu jsme schopni žákům 
pomocí aplikace Microsoft Teams a mo-
bilního telefonu názorně zobrazovat po-
můcky a učivo, které nejsou v elektronic-

ké podobě. Mobil si učitel upevní do selfie 
tyče s funkcí stativu. Názorně vidíte vše 
na fotografii, konkrétně při využití video-
hodiny chemie. 

mgr. i. skořepová, ředitelka školy

nové notebooky pRo učitele

Ze státní dotace 20 000,- na učitele ZŠ 
jsme získali celkem 240 000,- na zakoupení 
nových notebooků. Dvanáct učitelů naší 
základky pracuje nyní na nových noteboo-
cích značky DELL.  

vizualizér při distanční výuce. Foto i. skořepová

Škola má také nové plynové kotle. Foto J. červený
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Jiné výročí proběhlo 16. srpna letošního 
roku, tento den uběhlo totiž 200 let od 
jedné události, která zapříčinila to, že se 
roku 1820 musela v domě č.p. 22 zřídit 
jedna provizorní učebna školy.

Velké riziko může nastat i při oslavách 
Vánoc, které,  to vám prozradí tajenka. 
Zůstaňte ve střehu i ve dnech svátečních 
a pohodové chvíle ať vás přenesou i do 
nového roku 2021. 
  vaše redakce

1 | kolik hráčů se přihlásilo do mládež-
nické kategorie 31. vánočního tur-
naje ve stolním tenise v roce 2019? 
(poradí vám Zpravodaj 1/2020)

2 | Jak se jmenuje architektonický ateliér, 
který zpracoval studii revitalizace 
centra Pilníkova? (poradí vám Zpra-
vodaj 4/2019)

3 | Jaké je příjmení současného velitele 
Hasičů města Pilníkov?

4 | kterou veřejnou organizaci spravuje 
paní Jana Podlipná?

5 | který potok se v ulici novoměstská 
vlévá do starobuckého potoka?

6 | Jak se jmenuje pták, který vévodí pil-
níkovské kašně, a také ocenění, které 
se již po šest let v Pilníkově uděluje?

7 | Jak se jmenuje olympijská ví-
tězka, se kterou se mohli setkat 
žáci naší školy v květnu 2015? 
(poradí vám Zpravodaj 1/2015)

8 | Jaké má příjmení pilníkovský foto-
graf a současný kronikář města Pil-
níkova?

9 | Jaké je číslo popisné jednoho pilní-
kovského domu, který v současnosti 
prochází rekonstrukcí a jehož maji-
telé nám o něm i o jeho opravách 
poprvé napsali ve Zpravodaji 3/2019.

10 | Jakou zkratku používá skupina or-
ganizátorů a hudebních nadšenců 
pořádající již šestým rokem rockové 
hřiště Pilníkov?

tajenka k malému jubileu zpRavodaje v novém kabátu
Je to tak, už uběhlo pět let, co se Zpravodaj opět začal pravidelně objevovat ve vašich schránkách.  
S naší tajenkou si budete moci nejen trochu zalistovat těmi pěti lety, ale prvních pět luštitelů může opět 
vyhrát ceny města Pilníkov, které jsou pro vás nachystány na radnici.

1
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Pilníkovský z p r avo d a j

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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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

vstupem na akce města Pilníkov 
souhlasíte s pořizováním fotografií 
a audiovizuálních záznamů vás i va-
šich 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 

histoRie 
v obRazech
Myslím, že už je nenávrat-
ně pryč doba, kdy jste mohli 
pravidelně najít v poštovní 
schránce papírovou kartičku 
s pozdravem z cest, k svátku, 
k Vánocům nebo jiným důle-
žitým oslavám. Přestože jsou 
pohlednice a poštovní známky 
ohroženým druhem, zůstávají 
v kartotékách sběratelů, a jak 
roky běží a čas dovolí, můžete 
nad jejich obrazovou i psanou 
částí vzpomínat na místa, 
která se změnila a budou se 
měnit i dál. Tak jako tomu je 
i na pohlednicích pilníkovského 
náměstí a Kolkovny z archivu 
Jiřího Hakena.

‹ 
Pohled na dolní část 
náměstí, vpravo příjezdová 
cesta ke kostelu, vlevo 
kašna s původní sochou 
pelikána s mláďaty. Upro-
střed se nachází parkoviš-
tě pro auta. Pohlednice je 
z 30. let 20. století, autor 
je vyznačen vpravo dole, 
málo čitelné.

‹ 
Pohled na dolní část ná-
městí s parkem a kostelem 
nejsvětější trojice, v pozadí 
měšťanské domy s podlou-
bím. Pohlednice z 50. let 20. 
století byla vydaná nakla-
datelstvím orbis Praha, foto 
Zd. menec.

‹ 
na dobové pohlednici z 1. re-
publiky je zobrazena východ-
ní část náměstí s kostelem od 
domu č.p. 75. nakladatelství 
není známo.

‹ 
na historické pohlednici je 
zobrazena podoba areálu vý-
letní restaurace s venkovním 
posezením a vodním náho-
nem v období 1. republiky. 
Původně zde stávala valchov-
na, později pila, od které se 
vytvořil název Brettmuhle. od 
r. 1898 se připomíná oblíbe-
ná restaurace, která zanikla 
za 2. světové války. název 
kolkovna vznikl od městské-
ho hajného Františka kolka. 
Pohlednici zhotovil Photo- 
graph Patzelt, trautenau


