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Pilníkovský
zpravodaj

 * * * * * * * * * * * * * * *      přehled plánovaných akcí      * * * * * * * * * * * * * * *

Čaj o páté se starostou města 
středa 14. 4. 2021 od 17:00 h 

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

Stavění máje 
pátek 30. 4. 2021 od 17:00 h 

náměstí v Pilníkově
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lampionový průvod  
pátek 30. 4. 2021 od 17:30 h 

sraz na náměstí

Pálení čarodějnic  
pátek 30. 4. 2021 od 18:30 h 

fotbalové hřiště
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buď moje bejby   
neděle 16. 5. 2021 v 9:00 h 

odjezd od hasičárny
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liga proti nevěře  
úterý 18. 5. 2021 od 19:00 h 

sál restaurace slunce

Pilníkovská pouť 
s dětským dnem  

sobota 5. 6. 2021 od 13:30 h 
sraz na náměstí

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

NADĚJEfest 
festival s otevřeným srdcem   

pátek 18. 6. – sobota 19. 6. 2021 
fotbalové hřiště

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

kozel z kozí farmy ziva. Foto l. zadražil
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Pilníkovský z p r avo d a j

Zprávy Z města 

S jarem nám také na radnici začíná spous-
ta práce. Čeká nás dokončení výstavby 
chodníku na Hradčíně, ve spolupráci 
s dodavatelem stavby terénní úpravy po 
budování kanalizace, vylepšení místních 
komunikací, opravy a vylepšení obecních 
budov, veřejného prostranství a tak bych 
mohl pokračovat. Práce máme hodně, je 
jen škoda, že většinou když něco uhra-
beme, opravíme nebo vylepšíme, nějaký 
nelida nám brzy vše zničí. Po zimních 
měsících je také všude vidět, jak někteří 
pejskaři nepochopili, jak a proč po svém 
mazlíčkovi uklidit. Jako by se v některých 
případech plně vytratil zdravý rozum.

S místostarostou Petrem Jiráskem se za-
mýšlíme také nad možným projektem 
zkrášlení města a výsadby stromové ale-
je. Rádi bychom vás zapojili do projektu, 
kde si bude moci každý občan z řad veřej-
nosti zasadit svůj strom a tím tak získat 
nenahraditelný zážitek a vzpomínku, že 
se osobně zúčastnil budování stromové 
aleje ve svém městě. Tímto vás vyzývám 
k zasílání námětů, zda a kde alej obnovit. 
Typem může být ulice Za Tratí směrem 
na Letnou nebo také pěšina za panem Či-
háčkem směrem do polí či panem Kulkou 
v ulici Okružní anebo třeba také cesta 
k vysílači. Možností je spousta a myšlen-
ku a váš názor na cokoliv třeba i jiného 
stačí vhodit do poštovní schránky ve dve-
řích městského úřadu na náměstí nebo 
zaslat e-mailem na starosta@pilnikov.cz. 

Zároveň bych rád přivítal do redakce 
Zpravodaje novou redaktorku a dopiso-
vatelku Ing. Lenku Kulkovou, která se 
chopila výzvy spolupracovat na našem 
čtvrtletníku. Tímto vás také vyzýváme, 
připojte se k nám a pojďte s námi tvořit 
naše noviny, které jsou pro mnohé z vás 
malou kronikou. Mám radost ze zpětné 
vazby občanů, že si každé číslo doma 
pečlivě archivují. Zároveň vás vyzýváme 
k hledání úvodní fotky do Zpravodaje. 
Krása je všude kolem nás a nemusíte být 
profesionálním fotografem, stačí fotky 
z mobilu. Rádi bychom zachytili a zma-
povali co možná nejvíce koutů našeho 
krásného okolí. Neváhejte tedy fotit 
a zasílat, právě ta vaše fotografie může 
být v příštím vydání titulní. Nyní musím 
také poděkovat za spolupráci Mgr. Janě 
Pachlové, která se mnou od mého nástu-
pu v roce 2018 připravovala Zpravodaj 
a přenos informací do vašich domovů 
a s tímto jarním číslem v redakci končí. 
Jani, děkuji!

Závěrem vás vyzývám k optimistickým 
nápadům a náladám a také k tomu, aby-
chom nezapomněli využít moudrost ze 
známého filmu S tebou mě baví svět: 
„Dobrá nálada vzniká v důsledku dob-
rých zpráv, a protože je dobrých zpráv 
čím dál tím míň, tak je třeba horším 
zprávám dávat úsměvná hesla.“

Přeji vám krásné jarní dny, slunečné ve-
likonoční svátky a těším se brzy na spo-
lečné setkání.

 váš starosta Josef červený

Milí čtenáři,
vítám vás u jarního vydání Pilníkovského zpravodaje. Zima je konečně za námi a díky 
jarní náladě se můžeme těšit, že na svých zahrádkách a při jarních procházkách vytěsní-
me z hlavy stále dokola omílaný covid. Proti stresu z koronaviru a izolace mohou pomoci 
prvky takzvané psychické hygieny. Je vhodné si stanovit pravidelný denní režim, neza-
pomínejte na dobrou stravu, dostatek spánku a dodržování pitného režimu. Věnujte se 
koníčkům, které vám dělají radost, cvičte, procházejte se a užívejte si jarního sluníčka.

nové projekty, 
žádosti o dotace 
a realiZace akcí 
v roce 2021 
V letošním roce bychom rádi zre-
alizovali projektovou dokumentaci 
areálu sběrného místa v lokalitě 
stávajícího sběrného dvora, pro-
dloužení vodovodního přivaděče od 
Kolkovny po vodojem včetně zvý-
šení kapacity vodojemu a rekon-
strukce objektu základní školy na 
náměstí. 

Dokončíme územní rozhodnutí na 
výstavbu 9 rodinných domů nad 
fotbalovým hřištěm, stavební povo-
lení nového bytového domu v místě 
bývalé školní jídelny, chodníků III. 
etapy (kolem státní komunikace I/16 
od objektu bývalé váhy směrem na 
Chotěvice) a rekonstrukce povrchu 
místní komunikace Okružní (od č.p. 
102 po č.p. 106 a od č.p. 154 po č.p. 
442), konec ulice Na Kopečku a spoj-
ku mezi ulicí Novoměstskou a Koc-
léřovskou.  

Podáme žádosti o dotace na výstav-
bu nové mateřské školy a rekon-
strukci povrchu místních komu-
nikací. Opakovaně budeme žádat 
o dotace na rekonstrukci požární 
zbrojnice a výměnu krovu nad re-
staurací Slunce. 

Při realizaci investic bude mu-
set rozpočet města reflektovat na 
přetrvávající dopady pandemie 
covid-19. Poklesem příjmů a plá-
novaným rekordním schodkem stát-
ního rozpočtu v roce 2021 se bude 
snižovat i výše státního příspěvku. 
Ministerstva přerozdělují peníze 
v jednotlivých fondech a zkracují 
termíny pro podávání žádostí o do-
tace. Z výše uvedeného důvodu jsme 
nebyli úspěšní při žádosti o dotaci 
na projekt vodovodního přivaděče 
a na zrestaurování Pauerova kříž-
ku v Kocléřovské ulici naproti ulici 
Mlýnská a Stiedelova kříže na nároží 
Trutnovské a Starobucké ulice.

ing. tomáš voborník
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Změny v autobusové 
dopravě
Od neděle 7.března 2021 dochází k vý-
znamné změně v provozování regionální 
autobusové dopravy na území Králové-
hradeckého kraje. Zásadní novinkou je 
změna dopravců, kteří vzešli z výběro-
vého řízení. Vítězní dopravci podepsali 
s krajem smlouvy na zajištění dopravní 
obslužnosti na dobu deseti let. 

jak pokračuje dál příprava opravy 
státní komunikace i/16 v pilníkově
Po dvou odkladech provedlo Ředitelství silnic a dálnic výběrové řízení na zhoto-
vitele oprav státní komunikace I/16 v Pilníkově. 

Do konce měsíce března se uskuteční 
předání staveniště a od poloviny dubna 
do konce října bude centrum Pilníkova 
opět jedno velké staveniště. 

Oprava krytu komunikace a přilehlých 
chodníků se bude týkat úseku od odboč-
ky Kocléřovská přes centrum až po že-
lezniční přejezd zastávky Vlčice. Město 
Pilníkov nabídlo zasedací místnost ke 
konání kontrolních dnů, takže budeme 
mít přehled o postupu prací a budeme 
moci okamžitě reagovat na vzniklé pro-
blémy. O průběhu výstavby budeme naše 
spoluobčany pravidelně informovat ve 
zpravodaji města.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem ob-
čanům města Pilníkova za jejich trpě-
livost při dopravním omezení v centru 
města.

ing.tomáš voborník

Dopravu v kraji budou zajišťovat doprav-
ci – Busline (Jičínsko, Královédvorsko, 
Hradecko), CDS Náchod a P-transport 
(Náchodsko a Broumovsko) a sdružení 
Transdev/Audisbus (Novoměstsko, Rych-
novsko, Trutnovsko). V oblasti Trutnov-
ska, která zahrnuje především dopravní 
obslužnost Krkonoš (Špindlerův Mlýn, 
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou) a dále 
linky v okolí Trutnova, Žacléře, Svobody 
nad Úpou, Vrchlabí a Hostinného, bude 
dopravu zajišťovat také dopravce KAD 
Vrchlabí.

Pro cestující budou největší změnou 
nové moderní autobusy s bohatou výba-

vou. Všechny autobusy budou nízkopod-
lažní, takže usnadní přepravu maminkám 
s kočárky i osobám se zhoršenou pohyb-
livostí. Mezi další prvky výbavy autobusů 
patří klimatizace, světelné informační 
panely nebo moderní odbavovací zaříze-
ní umožňující platbu bankovní kartou.

Změny se týkají také jízdních řádů. Na-
příklad ranní spoje z Pilníkova do Trut-
nova se nemění, ale dopoledne dochází 
k posunu odjezdu do Trutnova z 10:02 na 
11:02. Změny jsou také u spojů v odpo-
ledních hodinách. Podrobnější informace 
o odjezdech jsou trvale na internetové 
stránce idos.cz. Mění se také název po-

slední zastávky směr Hostinné z Pilníkov, 
u kovárny, na Pilníkov, čerpací stanice.

Další informace o veřejné dopravě po-
skytuje organizátor společnost IREDO, 
která nabízí rozšířený informační servis 
pro cestující. Na telefonním čísle 491 580 
333 získáte informace o jízdních řádech, 
včetně přestupů a návazností, aktuální 
situaci ve veřejné dopravě nebo zpoždění 
autobusů či vlaků.

Call centrum IREDO má provozní dobu 
v pracovní dny od 6:00 do 21:00 hod. 
a v ostatní dny od 8:00 do 19:00 hod.

Jiří Hofman

bUs transdev. Foto J. Hofman

rozbitá silnice. Foto J. červenýdočasné opravy. Foto J. červený
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Zprávy Z města 

odpady 
Vážení spoluobčané, 

jak jste zaznamenali, máte na popelnicích nálepky se svým číslem popisným 
a čárovým kódem, který je potřeba k legalizaci popelnice a jejímu vyvezení. 
Jak jsem zjistil po rozmluvě s některými občany, neustále přemýšlí, jak to bude 
fungovat, když já si svou popelnici naplním nebo nenaplním a dám si odpad 
k někomu jinému? Budu platit více, nebo méně, však on to za mě někdo zapla-
tí. Bohužel se pro tyto „vykuky“ bude dělat zatím vše jinak. 

Svozová firma nám každý týden váží 
kompletní svoz z města, který ukládá 
a předává na skládku do Bohuslavic. 
Zde nyní platíme každou uloženou 
tunu odpadu ve výši 800,-Kč. V letoš-
ním roce uplatňujeme nárok na slevu 
za ukládání komunálního odpadu na 
skládku, a nepřekročí-li váha dnešních 
200 kg/občan/rok, platíme za uložení 
500 Kč/t. Jakmile váha vyprodukova-
ného odpadu překročí výše uvedenou 
hodnotu, automaticky stoupne na pů-
vodních 800,-Kč za uloženou tunu. 
Proto třiďte, má to smysl, ať nemusíme 
v budoucnu zdražovat poplatky za svoz 
komunálního odpadu, na který město 
doplácelo v roce 2020 z rozpočtu přes 
167.000 Kč. Nejvíce je na hmotnosti po-
pelnic znát sklo a BIO odpad, jako jsou 
slupky od brambor a zeleniny, ovoce, 
posekaná tráva nebo plevel apod.; toto 
patří do kompostérů nebo na hnojníky. 
Do této váhy se počítají i odpady vyve-
zené ze sběrného dvora, který někteří 
z vás hojně využívají. Je tedy na nás 
všech, jak se k odpadům zachováme. 

Od opětovného otevření sběrného dvo-
ra, zřejmě v dubnu, závisí to na počasí, 
nebudou přijímány pneumatiky a velké 
objemové přívěsy za auta nebo trak-
tory. Pokud si někteří myslí, že vyhodí 
odpady někde ve městě nebo v horším 
případě v lese, do příkopu u silnice, nic 
se tím nevyřeší. Tyto budou pracovníci 
Lesy-voda, s.r.o., ukládat do kontejnerů 

na sběrném dvoře, odkud se opět zapo-
čítají do celkové sumy odpadů. Další 
výdaje budou v placení pracovníků, 
které budou městu vyúčtovány, a věřte 
mi, že za rok to není malá částka. Ať se 
to líbí, nebo nelíbí některým z vás, fo-
topasti, které máme nyní k dispozici, se 
přesouvají po cestách nebo místech ve 
městě. Budeme nakupovat další, které 
budeme moct dát na výjezdové cesty 
z  města. Není to sledování občanů, jen 
ochrana těch poctivých, kteří si zaplatí 
kontejner od společnosti Marius Peder- 
sen z Trutnova, protože mají doma to-
lik odpadu, že se jim to vyplatí víc než 
být odmítnutí na sběrném dvoře a vy-
hození odpadu někde na jiném místě 
a zesměšnění před ostatními občany. 

V dnešní těžké době toho máme všichni 
opravdu moc, ale proč vyhazujete po-
užité roušky nebo respirátory po ven-
kovních prostorech? Můžete tím naka-
zit i nevinné lidi. V první řadě ty, co 
musí po čunících uklízet, a dále i okolo- 
jdoucí občany. Covid-19 opravdu není 
chřipečka, jak si někteří z vás myslí, ale 
optejte se někoho z blízkého okolí, kdo 
měl těžší průběh.    

Spoluobčané, neberte to jako nějaké 
vyhrožování, ale berte to jako poučení 
hlavně pro ty, kteří nevědí, jak se cho-
vat k odpadům, které vyprodukují. 

dušan Hanuš

nabídka palivového 
dřeva
Společnost Lesy – voda, s.r.o., nabízí do-
dávku smrkového palivového dřeva v ku-
láčích různé délky a průměru.

Cena 575 Kč za prm včetně DPH (500 Kč 
bez DPH). Cena je v Pilníkově a ve Sta-
rých Bukách včetně dopravy.

Do vzdálenějších lokalit je možné se do-
mluvit na dodávce s příplatkem na do-
pravu.

dodávky je možné si domluvit na telefon-
ním čísle 499 898 923 u paní Jiráskové 
nebo na čísle 777 259 747 u hospodá-
ře lesů, popřípadě na e-mailové adrese: 
lesy@pilnikov.cz.

Jan Šída, hospodář lesů

Pozvánka  
na divadelní představení  
18. 5. 2021 od 19 hodin 
sál restaurace Slunce 

liga proti  
nevěře

Komedie  
s detektivní  
zápletkou

Pozor! veroniku arichtevu  
(mateřská dovolená) bude  

alternovat miluše bittnerová.

odkaz nepořádných spoluobčanů. Foto l. vitvar
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tuky, hadry a neroZpustný odpad do čov neposílejte 
Nová čistička dostává zabrat od neukázněných uživatelů

V říjnu loňského roku byla spuštěna centrální čistička odpadních vod v Pilníkově. Po dvou letech strastiplné výstavby se ji po-
dařilo spustit s menšími porodními bolestmi, které postupně odstraňujeme. Je to velká složitá mašina, s kterou se pracovníci 
Lesy-voda, s.r.o., snaží sžít, aby byla ku prospěchu všem, kteří se na ni už v uplynulých měsících připojili nebo v následujících 
připojí. 

Od spuštění do začátku března protek-
lo přes čistírnu 13.136 m3 vyčištěných 
odpadních vod. Na grafech, které máme 
díky technologii k dispozici, je krásně vi-
dět, kdy naši spoluobčané perou nebo kdy 
se při této těžké a nelehké době zdržují 
doma. Samozřejmě největší nátok je ve 
večerních hodinách od 18. do 23. hodiny 
a od pátku do neděle. Snad nám to brzy 
covidový stav dovolí a budete moct na-
vštívit čističku, abyste viděli proces čiš-
tění od nátoku z čerpacích stanic až po 
výtok z čistírny do potoka. 

Vše bude poctivě fungovat, když se vy ob-
čané budete chovat tak, aby nedocházelo 
k problémům, které máme u přečerpávací 
stanice na Hradčíně. Do napsání tohoto 
článku jsme museli už dvakrát řešit čer-
padlo ucpané hadrem na nádobí. Bohužel 

toto vše budete platit ve stočném, proto-
že se kvůli neukázněným občanům práce 
pracovníků vyúčtuje. Cena stanovená za 
hodinu práce pro letošní rok je 250 Kč, 
vlezení do přečerpávací stanice, rozmon-
tování a smontování čerpadla zabere 
dvěma pracovníkům ½ hodiny. Dvakrát 
už to za vás tedy zaplatilo město, ale od 
spuštění plného stočného od července le-
tošního roku si vše zaplatíte sami. Abych 
vás uklidnil, víme, z které splaškové vět-
ve hadry připlouvají, jen nám chybí ještě 
zjistit od koho, ale to není problém. Po-
kud toto zjistíme, zaplatí si čištění čer-
pací stanice tento neukázněný uživatel. 
Jen nám tímto zbytečně přiděláváte prá-
ci, kterou bychom mohli dát do jiné části 
města a která by byla ku prospěchu všem. 
Dalším problémem jsou tuky z kuchyně. 

Po městě jsou popelnice na tuky, kde by 
měly být tyto uloženy v nepropustných 
obalech a ne poslány přes odpad do čis-
tírny. Kolik nám toho hospodyňky poslaly 
ve splaškách, je bohužel vidět na čes-
lech rozdělovací a čisticí bedny. Jedná se 
o kousky velikosti menšího kamene. Po-
sledním problémem jsou vlhčené ubrous-
ky, igelity z dámských vložek nebo někdy 
i samotné hygienické vložky. 

Proto vás prosím o opravdu čisté splách-
nutí, vše, co nám pošlete do čistírny, se 
poté promítne do stočného. Pokud se 
však budete chovat dle pravidel, nemusí 
se stočné několik let měnit k horšímu. 
Cenu stočného zveřejníme na plánova-
ném veřejném zasedání v dubnu. 

dušan Hanuš

kresba Jiří Grus
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Zprávy Z města 

pilníkovský domov 
pro seniory v covi-
dovém roce 
Za poslední rok se nám všem život změ-
nil. A týká se to i seniorů, kteří kvůli vy-
sokému věku a dalším nemocem jsou 
nejrizikovější skupinou, která se může 
nakazit onemocněním covid-19.Všich-
ni zaměstnanci dělají vše proto, aby-
chom ochránili klienty našeho domova. 
Vládou jsou daná různá nařízení, která 
mají ochránit průnik nákazy do zaříze-
ní. Zaměstnanci nosí respirátory, tes-
tují se co pět dní. Kdo projevil zájem, je 
už oočkován oběma dávkami vakcíny. 
Návštěvy jsou za přísných hygienic-
kých podmínek, pouze po předchozím 
telefonickém objednání a otestováním 
antigenním testem (v případě prodělá-
ní nákazy stačí potvrzení).

Ačkoliv jsou daná pravidla, stejně se 
k nám nákaza v prosinci dostala. Sebelep-
ší připravenost ve finále neodvrátí průnik 
nákazy za zdi domovů. Žádný domov asi 
dnes nečeká, zda se to stane, ale kdy.

Všichni jsme byli zvyklí při kontaktu po-
užívat nejen mluvená slova, ale i gesta 
a mimiku. A právě toto je nyní odepřeno. 
Ačkoliv se třeba při pozdravu usmějete, 
bohužel to není pod respirátorem vidět. 
Byly chvíle, kdy jsme museli zrušit i sku-
pinové aktivity. Naše pracovnice realizo-
valy aktivity individuální, tudíž jsme se 
nemohli plně věnovat našim klientům 
a vyplnit jim volný čas, jak byli zvyklí. 
Někdy bylo potřeba vypomoci se základ-
ními činnostmi při jídle a hygieně, a to 
teprve šly aktivity stranou. Bohužel jiná 
možnost nebyla.

Klienti se těší na návštěvy svých blízkých 
za normálních okolností a že se budou 
moci obejmout. Všichni si přejeme někam 
vyrazit ať už s našimi aktivizačními pra-
covnicemi, nebo blízkými našich klien- 
tů třeba na procházku nebo do kavárny či 
cukrárny.

Blíže se o covidové nákaze v zařízení ro-
zepsala moje kolegyně zástupkyně ředi-
telky Bc. Ivana Medelská, která krizové 
řízení v době, kdy se nákaza dostala do 
zařízení, zvládla skvěle.

markéta Gábrišová, ředitelka dPs v Pilníkově

Nákaza v zařízení poprvé  
... jak to všechno bylo

Je listopadová, předdušičková neděle. 
Zvoní telefon, dostávám informaci od ve-
doucí zdravotního úseku o první potvrze-
né nákaze covid-19 u jedné z našich kli-
entek. Přijíždíme do zařízení, snažíme se 
uklidnit vystrašený personál, který fak-
ticky přišel poprvé do kontaktu s pozitiv-
ním klientem, byť máme zpracované růz-
né manuály, realita se vždy liší od teorie. 
Začínáme se prakticky sžívat s ochranný-
mi prostředky, vnímáme jejich nepohod-
lí i fakt, že nás klienti v těchto oblecích 
nepoznávají, sami máme občas problém 
identifikovat, kdo z kolegů se v obleku 
ukrývá. Obcházíme klienty a snažíme se 
jim vysvětlit nastalou situaci a elimino-
vat kontakty klientů mezi sebou.

Začíná testování klientů, abychom je sta-
čili otestovat v co možná nejkratší době, 
dvě z našich všeobecných sester se ve 
svém volném čase jedou zaškolit na tes-
tovací místo do trutnovské nemocnice.

Po testování PCR testy se nákaza projevi-
la pouze u několika našich klientů, kteří 
jsou okamžitě izolováni do oddělených 
prostor tak, aby se nákaza nerozšířila 
mezi zdravé klienty.

Tentokrát se nám podařilo nákazu zdolat, 
po opakovaných testech již další nakaže-

ní klienti nepřibývají. Nakažení klienti 
si onemocněním prošli bezpříznakovým 
nebo velmi lehkým průběhem. Žádný 
z  klientů nepotřeboval lékařskou péči.

Máme pocit, že máme vyhráno…

Nákaza v zařízení podruhé  
... jak to všechno bylo

Začíná prosinec, pro většinu z nás měsíc, 
na který se po celý rok těšíme. I v našem 
domově se začínáme připravovat na vá-
noční svátky, přibývá výzdoba i slavnost-
ní nálada. 

Klienti začínají pokašlávat, jedná se o vi-
rózu, nebo o něco horšího? Z preventiv-
ních důvodů uzavíráme společné prosto-
ry, snažíme se omezit pohyb klientů po 
budově, zaměstnanci začínají pracovat 
v kompletních ochranných prostředcích.

Po domluvě s praktickou lékařkou a Kraj-
skou hygienickou stanicí začíná postupné 
testování všech klientů a zaměstnanců, 
výsledky z testování jsou zdrcující, vět-
šina klientů je covid pozitivní. Přibývají 
pokoje označené nápisem covid zóna, 
postupně je covid zóna téměř celé zaří-
zení. Na zařízení je Krajskou hygienickou 
stanicí uvalena karanténa.

Nákaza se začíná projevovat nejen u za-
městnanců přímé péče, ale i u provozních 

domov pro seniory. Foto J. červený
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testování v Pilníkově. Foto J. červený

zaměstnanců. Péče o klienty se zaměřuje 
pouze na základní péči (hygiena, stravo-
vání…), na víc nejsou síly ani zaměstnan-
ci. Aby se zachoval aspoň základní provoz 
v zařízení, najeli jsme na systém „všichni 
dělají všechno“ (úklid pomáhá v prádel-
ně, prádelna na úklidu, technický pracov-
ník na prádelně, aktivizace na přímé péči, 
v prádelně a v kuchyni, při rychlé ranní 
kávě skládáme všichni prádlo…). Vše se 
organizuje podle toho, jak zaměstnanci 
postupně odcházejí do izolace nebo na-
řízené karantény. Někdy to vypadá, že 
již o klienty nebude mít kdo pečovat, ale 
vtom do dveří vstupují děvčata z přímé 
péče se slovy „kdybys potřebovala, vez-
meme směny navíc“ a hned je ten den 
snesitelnější.

Všichni máme obavy a strach ne o zdraví 
své, ale o zdraví našich klientů a samo-
zřejmě i o zdraví našich blízkých, neboť 
se každodenně vracíme z rizikového pro-
středí do svých domovů.

Zdravotní stav klientů je jako na houpač-
ce, radost střídá smutek a beznaděj podle 
toho, zda se zdravotní stav klientů lepší, 
nebo horší, oproti listopadové nákaze 
převažují klienti se středně těžkým sta-
vem. U některých klientů nejsme schopni 
zvládnout péči, a je tedy nutná hospita-
lizace na covidovém oddělení trutnovské 
nemocnice. Žádného klienta nám k hos-
pitalizaci neodmítli a za to jim patří velký 
dík. Většina klientů se z nemocnice vráti-
la do zařízení v uspokojivém zdravotním 
stavu, někteří to štěstí neměli. 

S nákazou jsme v zařízení bojovali téměř 
měsíc. Velké poděkování patří všem za-
městnancům domova za jejich obrovské 
pracovní nasazení a velké úsilí „ten“ co-
vid porazit.

Snad se podařilo. Klienti i naši zaměst-
nanci, kteří projevili zájem, jsou již na-
očkovaní druhou dávkou vakcíny na co-
vid-19. 

Třetí vlna 
... proč dodržovat opatření

A je tady jaro a s ním i třetí vlna pande- 
mie, zmutovaná, rychlejší, zákeřnější. 
Nemocnice už nejsou jen na hraně svých 

kapacit, ale volná lůžka pro covidové pa-
cienty napříč okresy už prostě nejsou. 
Pojďme se všichni spojit a zkusit dodržo-
vat nařízení vlády a ne je obcházet nebo 
nedodržovat, třeba zafungují a nákaza se 
zpomalí nebo úplně zastaví. Neboť nedo-
držování nebo obcházení opatření není 
hrdinství, ale bezohlednost, sobectví 
a  hazardování se životy a zdravím ostat-
ních lidí. 

Proč? ProtoŽe si moC PřeJeme, aby 
v   naŠem zařízení ŽádnÉ PočtvrtÉ 
nebylo a abyCHom se vŠiCHni moHli 
z  PlnÝCH PliC nadeCHnoUt.

bc. ivana medelská

testování
na náměstí
Dne 16. Února 2021 byla v odpoledních 
hodinách na sále restaurace Slunce 
v Pilníkově nabídnuta občanům mož-
nost bez nutnosti objednání, nechat 
se zdarma otestovat antigenními testy 
na covid – 19. Toto testování využilo 
57 občanů Pilníkova.

domov pro seniory. Foto m. Gábrišová
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setkání starostů aneb oslava 
Františkových naroZenin
V únoru letošního roku oslavil pan František Hubáček (starosta Pilníkova v letech 
1994–2010) krásné 75. narozeniny. Za město Pilníkov mu přišli poblahopřát nejen 
zástupci sociálního výboru, ale také současný starosta Josef Červený a bývalý staros-
ta Jiří Haken a předali mu věcný dar. 

Poté nastala diskuze na různá témata, jako 
např. kdy a kde se seznámil se svou že-
nou, kolik má dětí a vnoučat, který sport 
ho nejvíce baví. Málokdo také ví, že právě 
František Hubáček v mládí vždy vzorně 
reprezentoval město Pilníkov a z různých 
nejen atletických závodů přivezl několik 
cenných medailí. A jelikož rád cestuje, vy-
právění pokračovalo na téma, ve kterých 
zemích byl a zda v Norsku také chytal ryby. 
Současně se také prohlíželo rodinné foto-
album.

Pana Červeného také mile překvapilo lite-
rární dílo nazvané „Ze zápisníků Františ-
ka Hubáčka“ z r. 2007, ve kterých jsou za-
znamenány výsledky z atletických závodů 
a fotbalových zápasů od roku 1958 na růz-
ných úrovních.

Františkovi přejme do následujících let 
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Jiří Haken

V jeho čele stojí Věra Janotová, která ob-
držela mimo jiné i za svoji práci v tomto 
klubu cenu Pilníkovský pelikán 2020. Nyní 
klub navštěvuje třináct místních žen. Sku-
tečně pouze žen. Muži, senioři se sice na 
akcích, kterých se klub účastní nebo je 
i sám organizuje, podílejí samozřejmě 
také, ale členy klubu přímo nejsou.

Klub se schází pravidelně každé druhé 
pondělí v klubovně v sokolovně. Kromě 
vlastního programu se zapojují i do akcí 

pořádaných v Pilníkově. Například se zú-
častnili pilníkovského masopustního ve-
selí na náměstí nebo se aktivně zúčastnili 
dvanáctého ročníku Olympiády pro starší 
a pokročilé v Havlovicích. Do Havlovic je 
doprovodila i početnější skupina dříve na-
rozených místních mužů a žen a společně 
tak utvořili jednu z nejpočetnějších výprav 
na loňské olympiádě, která čítala 25 lidí! 
Společně tak úspěšně reprezentovali měs-
to Pilníkov.

bývalý starosta slavil narozeniny. Foto J. Haken

Zprávy Z výboru 

Ze života spolků
Opustili nás

libuše Havlíčková

věra veselá

eliška červinková

Jarmila Jandíková

lenka věchetová

Hana němečková

František rosenbaum

Jana kolínová

Jiří Štěrba

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

společenská 
kronika

Blahopřejeme k významnému  
životnímu jubileu

libuše Havlíčková

olga Cascinová

František Hubáček

ida Jeníková

zdeněk Chlad

emilie sedlmaierová

Jiří lelek

Jiří kuřík

Jaroslava malá

svatopluk němeček

Narodili se

barbora voženílková 

karolína voženílková

emily Prokopová

malvína Hejlová

i letos náměstí roZkvete
Dnes již asi všichni v Pilníkově vědí, že zde funguje mimo jiné spolky také klub seniorů. 
Založen byl již za starosty Františka Hubáčka v roce 2009, takže dnes má za sebou 
více než dvanáctiletou historii. 
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Požáry byly celkem 4 a byly malého roz-
sahu kromě jednoho, což byl požár gará-
že a skladu v obci Staré Buky. Dvakrát se 
vyjelo i k dopravním nehodám. Dvakrát 
došlo k úniku ropných produktů – zde 
jsme asi 1 týden zachytávali a monito-
rovali mazut z Pilníkovského potoka, 
který unikl z areálu bývalé kotelny ZVU 
Pilníkov. Celkem 6x jsme provedli dezin-
fekci prostorů či budov z důvodu výskytu 
nemoci covid-19. Co se týkalo výcviku 
v  roce 2020, ten se také podařil i s vládní-
mi nařízeními uskutečnit a hasiči si stá-
le udrželi svou odbornou připravenost. 
Ke konci roku 2020 se povedlo díky pří-
spěvkům od obce Chotěvice a Staré Buky 
v hodnotě 70 000 Kč pořídit další nové 
vybavení. Jednalo se o průmyslový vysa-
vač, který pomůže při sání vody a bláta 
po povodních, novou elektrocentrálu pro 
umístění do vozidla Tatra 815, aku ná-
řadí pro technické zásahy, dále ozonový 
generátor pro dezinfekci prostorů a míst-
ností jako ochranu před nákazou nemoci 
covid-19 v exponovaných místech. Vyba-
vení jednotky hasičů přibývá a tím také 

narůstá nárok na odbornost hasičů, proto 
je důležitá čím dál více odborná příprava, 
zaškolení v nových postupech, abychom 
uměli adekvátně pomoci, vždy když to 
bude potřeba. Prostě hasičina je jeden 
velký průzkum – neustále se vše vyvíjí 
a musíte pružně reagovat. Např. když na-
stala situace ohledně epidemie covid-19, 
přišla spousta nařízení a doporučených 
postupů, jak co provádět, bylo potřeba 
pořídit ochranné prostředky, dezinfekce, 
ruční postřikovače a další, aby bylo mož-
no bezpečně lidem pomáhat.  

Děkuji všem hasičům za jejich společnou 
práci v roce 2020 a městu Pilníkov a ob-
cím Chotěvice a Staré Buky za finanční 
podporu k pořízení vybavení a také fir-
mě Melichar Trutnov za dodání vybavení 
a dárek. 

Zároveň bych chtěl vyzvat občany, kteří 
by měli zájem přidat se k nám hasičům 
a pomáhat našim občanům, ať mě kon-
taktují na čísle 606 405 602 anebo na 
Facebooku. Činnost hasičů je velmi roz-
manitá, naučíte se spoustu dovedností, 

získáte zkušenosti a stanete se členem 
kolektivu lidí, kteří jedou tam, odkud 
ostatní utíkají.

Kdo z občanů by se chtěl zbavit železné-
ho šrotu či autobaterie a nevyplatí se mu 
to odvézt, můžete nás kontaktovat a my 
přijedeme. 

Chtěl bych také občanům popřát pevné 
zdraví a hodně štěstí v roce 2021.

libor luňák, velitel JPo Pilníkov

Kromě takovýchto aktivit také pravidel-
ně organizují sběr starého papíru, staré-
ho oblečení pro Diakonii Broumov i víček 
od PET-lahví. Jejich bohatá činnost však 
v minulém roce byla stejně jako i čin-
nost ostatních klubů a spolků nejenom 

v Pilníkově značně poznamenána koro-
navirem a mnoha různými navazujícími 
omezeními. I tak klub alespoň v mezidobí 
fungoval a organizoval společné klubové 
výlety do okolí Pilníkova. Někdy pěšky 
a někdy i na kolech.

Pěšky navštěvovali blízká místa v okolí 
Pilníkova. Mezi oblíbené výlety patří na-
příklad výlet ke štěrku, kde mají po cestě 
na několika místech i lavičky. Na kolech 
jezdí o něco dále a navštívili na nich třeba 
Dolce, rybník Peklo a Chotěvice.

 Jejich činnost se však neomezovala 
pouze na členy klubu seniorů, ale i kaž-
dý z nás se s jejich činností určitě setkal 
nebo alespoň setkat mohl. Například nám 
upravují parčík na náměstí pod kostelem, 
který pod jejich péčí celé léto krásně kve-
tl a určitě rozkvete i letos. Nebo když vy-
jde Pilníkovský zpravodaj, naleznete jej 
všichni ve svých schránkách – a do nich 
vám je roznesou právě naše „klubové“ se-
niorky.

V současné době členky klubu konkrétní 
akce ještě neplánují, avšak doufají, že le-
tošní rok bude méně omezen než ten loň-
ský a že se jejich činnost bude moci roz-
vinout mnohem více než v roce loňském. 
I když zatím to tak bohužel nevypadá…

Jaroslav blažek

Ze života hasičů pilníkov
Vážení čtenáři, trochu opět přiblížím činnost hasičů v Pilníkově. Začnu malou bi-
lancí výjezdů za rok 2020, kterých bylo celkem 56 a různého druhu. Nejčastěji jsme 
vyjížděli k technickým a ostatním pomocem jako čerpání vody, úklid následků po-
vodní nebo větrných poryvů a výjezdy na záchranu osob s použitím automatizova-
ného externího defibrilátoru.

vánoce – návštěva nemocné kamarádky. Foto m. Planer

dezinfekce. Foto l. luňák
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jelo to „jak na drátkách“
Každý už několik měsíců porovnává současnou situaci s dobou, kdy všichni žili svobodněji – nepandemicky. Týká se to všech 
součástí našeho života a samozřejmě se nevyhýbá ani odvětví kulturnímu. Můj příspěvek se tedy bude týkat jediné kulturní 
události za posledních 5 měsíců, která je spojována s Pilníkovem.

Na podzim roku 2020 jsme dostali na-
bídku, že můžeme vysílat online koncert 
v rámci pořadu Éčko live, který se organi-
zuje v Liberci v kulturním centru Lidové 
sady. Šlo o to, si zvolit asi 10 písní, aby 
pořad nebyl příliš dlouhý, co nejlépe je 
nacvičit, napsat jakýsi scénář koncertu, 
čili jaká osoba píseň začíná, jaký nástroj 
se v písni přidává, kdo má sólo a kdo pí-
seň ukončuje. Vše jsme si připravili a hle 
– týden před koncertem dva ze členů ka-
pely museli do karantény. Koncert zru-
šen!

Další nabídka termínu byla těsně před 
Vánoci, ale to většina členů kapely odmí-
tla, protože prostě… Vánoce.

Nakonec tedy padl nový termín – 25. únor 
2021. Po předešlé zkušenosti jsme se na 
tento termín příliš neupínali a prostě 
jsme jen doufali, že to třeba náhodou 
může i dopadnout. Svědomitě jsme se ale 
individuálně připravovali a chtěli jsme 
tuto přípravu završit víkendovým sou-
středěním, kde se písně (některé i velmi 
čerstvé) usadí. Nebrali jsme to samozřej-
mě na lehkou váhu a nechali jsme se těs-
ně před víkendovou zkouškou otestovat. 
Výsledky? Světe, div se – všichni nega-
tivní – huráááá, bude to na pár dnů zase 
jako dřív… A bylo.

Teď už jen aby nikdo neonemocněl –
máme 4 dny do vysílání. S nadějí ve 
tvářích jsme se po víkendu rozloučili 
a naše pozornost se soustředila na další 
stupínek ve „stoupání“ za online koncer-
tem. Jak překonat hranici pandemicky 
uzavřeného okresu? Bylo třeba vytvořit 
formulář, který opravňuje členy skupiny 
k opuštění „zamořeného okrsku“, a ne-
chat tento glejt orazítkovat oním kul-
turním střediskem v Liberci. Na razítku 
nebylo možné přehlédnout text ZOOLO-
GICKÁ ZAHRADA LIBEREC. Napadlo mě, 
že budeme prostě jako zvířátka po opuš-
tění rezervace uzavřeni do klecí. Byl jsem 

ale ujištěn, že kulturní středisko spadá 
právě pod ZOO Liberec.

S blížícím se čtvrtkem opět rostla lehce 
nervozita všech členů souboru, sice to ni-
kdo nedával na sobě příliš znát, ale bylo 
to cítit – i na dálku. Pro jistotu jsme se 
nechali ještě den před odjezdem otesto-
vat, někteří i v den odjezdu přímo v kul-
turním svatostánku Uffo. Představoval 
jsem si, jak tam k tomu testování pouští 
muziku jejich nového „sound-systému“ 
za 11 mega…

V 11:30 vyrážíme ve čtyřech členech 
v plně naloženém osobáku na první 
překládku dne v Rudníku. Měli jsme do-
mluvený velký tranzit od manžela naší 
trumpetistky Jany. Prošel jsem rychlým 
proškolením o ctnostech i nectnostech  
vozu a jeli jsme uzavřít kapacitu obří-
ho kufru bicí soupravou do Hostinného. 
Tento stroj je k takovýmto jízdám ovšem 
stvořen a při nestřeženém okamžiku 
jsem zahlédl, jak vrtí výfukem.

Vzhůru ku hranici, která se nacházela ve 
Vrchlabí! Při přejezdu nebyl problém. Po 
několika pronikavých pohledech jak z fi-
nále filmu Tenkrát na západě nás sloužící 
četník vypustil do světa.

kultura

Jak se dělá online koncert. Foto m. Pachl m. kadlec a o. Paděra v liberci. Foto m. Pachl

kamery, kabely, světýlka, dým, střih a zvuk. 
Foto m. Pachl
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pronájem 
restaurace 

slunce
Město Pilníkov nabízí  

k pronájmu restauraci Slunce,  
která se nachází v centru města  

na trase Trutnov – Jičín. 

Vyhlídkovou – až uklidňující jízdou 
jsme se po dvou hodinách dostali k cíli. 
Lidové sady Liberec. Vykládka vozu 
a rychlá příprava na pódium. Drama-
turg Michal nám začal vysvětlovat, co 
a jak se bude dít… „tady ty tři kamery 
vás budou zabírat zepředu a z boku – 
dle vašeho scénáře, co jste mi připravili, 
jednu kameru dáme na podium k Ond-
rovi – ten konferuje, že jo?“…Ondra: „Já 
nechci kameru tak blízko! Mám vepředu 
vypadlý dva zuby!“ … Michal: „Neboj, to 
nikdo nepozná“. Tímto duchem se táh-
la celá příprava přenosu. Přišla paní, co 
má na starosti střih, a řekla: „Tak, děc-
ka, aby jste poznaly, která kamera prá-
vě snímá koncert, zvedne u ní obsluha 
ruku.“ To bylo úplně zbytečné, poně-
vadž jsme byli úplně ozářeni reflektory 
tak, že jsme viděli maximálně 2 metry 
před sebe – což vysvětluje náš občasný 
nepřítomný pohled.

Natočení upoutávky pro koncert pro-
běhlo na tzv. první dobrou. Basák On-
dřej šamansky přizval právě se toulají-
cí sledovače onoho Youtube kanálu na 
sedmou hodinu večerní a začali jsme se 
konečně psychicky chystat na samotné 

vystoupení. Času bylo na uklidnění dost 
– pro někoho až příliš moc, jelikož když 
se na něco člověk dlouho a hekticky při-
pravuje, bývá pak ono ticho před bouří 
opravdu dusné... „Sakryš, bude nás sle-
dovat asi hodně lidí, bude se natáčet ži-
vej záznam, navěky atd.“

Dramaturg Michal zavelel: „Tak šup na 
pódium, my tady setmíme, a až se roz-
svítí reflektory, tak to JDE DO SVĚTA 
… 15 vteřin, 10 vteřin“. „Ty vole, takhle 
nám to moc neusnadňuješ!“, pomyslel 
si Martin, „haháááá – 5 vteřin!!!“ – JE-
DEM …

A hrálo se, v ten večer se připojilo více 
jak 170 přístrojů, u nichž sedělo tři i více 
diváků ( to byl koncert s velkou návštěv-
ností). Máme zvěsti, že naši fandové 
tleskali, tančili a bavili se dobře. A my 
jim za to velice děkujeme a vám zase 
děkujeme, že jste dočetli až sem. 

Koncert můžete i nadále zhlédnout spo-
lu s mnoha dalšími hudebními progra-
my na Yotube Éčko live – Tlupa tlap.

za tlupu tlap kapelník martin Pachl

kultura v době 
pandemie
Vážení spoluobčané našeho ma-
lebného městečka Pilníkov! 

Kulturní dění je v současné situaci 
na bodu mrazu. Bohužel se muselo 
zrušit už několik připravovaných 
akcí a přesunout divadelní vystou-
pení na náhradní termíny.

Mohu vám oznámit, že kulturní vý-
bor má připraven program na pilní-
kovskou pouť, letos s novou kapelou. 
Hotov je také program na městské 
slavnosti, které probíhají pravidelně 
na začátku září. Pevně věřím, že se 
situace natolik zlepší a bude mož-
nost kulturní akce opět uspořádat 
a  sejít se s vámi.

Přeji všem pěkný začátek jara a pev-
né zdraví. 

Petr Pěchoč, předseda kulturního  
výboru města Pilníkov 

bližší informace si můžete vyžádat v úřední hodiny na měÚ v Pilníkově nebo  
na tel. +420 603 558 852. Prohlídka možná po dohodě, návštěva je vítaná.
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Finanční prostředky – dotace obce Pilní-
kov byly použity na zhotovení projektové 
dokumentace na statické zajištění klenby 
presbytáře a klenby nad vstupní částí. 

Předpokládané práce v roce 2021

V roce 2021 se plánuje zahájení prací na 
obnově západní klenby. Nejprve bude 
provedeno statické zajištění žebra mezi 
západní klenbou a klenbou nad varhana-
mi, aby se eliminovala případná havárie 
klenby nad varhanami, která by mohla 
poškodit i západní klenbu.

Bude provedeno otlučení nesoudržných 
omítek, vyčištění trhlin, vysekání spár, 
hloubkové spárování zdiva, výztuž a in-
jektáž trhlin. Dále bude uskutečněna 
montáž podpůrného systému z trubkové-
ho lešení a montáž podpůrných ramená-
tů pod příčné žebro. Pak budou pokračo-
vat práce na sanaci příčného žebra. Bude 
realizována montáž bednění, dále mon-
táž výztuže a samotná betonáž žebra.

Rozsah prací bude záviset na množství 
získaných finančních prostředků, nejpr-
ve budou probíhat práce na ztužujícím 
žebru, poté případně na západní klenbě.

Děkujeme městu Pilníkov za finanční 
příspěvek na obnovu kleneb kostela Nej-
světější Trojice v Pilníkově, který pomohl 
k tomu, že se celá akce mohla realizovat 
v tomto rozsahu.

iClic. thlic. Ján kubis.

milion ročně!
V roce 2020 byla na kostele Nejsvětější Trojice v Pilníkově dohotovena obnova 
klenby nad presbytářem. Bylo dokončeno statické zajištění zdiva klenby, montáž 
podpůrného systému pod žebra klenby a provedeno bednění, výztuž a betonáž 
žeber klenby. Po dostatečném vytvrzení betonu bylo uskutečněno odbednění žeber 
klenby a následná demontáž podpůrného systému. Statické zajištění klenby nad 
presbytářem bylo touto etapou dokončeno. Práce probíhaly pod dohledem pra-
covníků památkové péče.

Zajímavosti

Finanční příspěvky podle zdrojů získání 
v  roce 2020:

dotace města Pilníkova – 100 000 kč

dotace královéhradeckého kraje – program 
obnova památkového fondu – 320 000 kč

dotace z ministerstva kultury čr – program 
Podpora záchrany architektonického dědic-
tví – 565.000 kč

Podíl vlastníka – 15 132 kč

Celkem 1 000 132 Kč

výdaje na obnovu kostela v roce 2020:

dokončení obnovy klenby nad presbytářem 
– 889 417 kč

Pd „statické zajištění klenby nad presbytá-
řem – ohlášení stavby“ – 9 075 kč

Pd „statické zajištění klenby nad presbytá-
řem – dílenská dokumentace“ – 58 080 kč

Pd „statické zajištění klenby nad vstupní 
částí“ – 43 560 kč

Celkem 1 000 132 Kč nová klenba kostela / 2018. Foto J. vágner

lešení podpírající klenbu nad presbytářem

vkládání helikální výztuže klenby

výztuž ztužujících žeber klenby

obnova klenby / 2018

montáž podpůrného systému před betonáží

dokončená klenba nad presbytářem
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Změny v redakci
Už několik měsíců žijeme v novém roce a v nových situacích, tenhle rok se do 
nás opřel. Pomalu si zvykáme na nečekané zvraty, našim osobním příběhům 
s každým dnem přibývají pomyslné stránky neviditelné knihy, deníku nebo 
časopisu. A kdyby je někdo šikovně zaznamenal, zůstaly by tu k nahlédnutí 
i v dalších letech dalším Pilníkovanům. 

poděkování Za tříkrálovou sbírku 2021
Uzavřelo se koledování do tříkrálových pokladniček a pokračujeme v online koledě.
Velmi netradičně proběhla v lednu již jednadvacátá Tříkrálová sbírka. Díky našim věrným dárcům se i v této nelehké době 
nasbíralo do zapečetěných pokladniček celkem 50 233 Kč!

„…Takže bych potřebovala spolu s jarním 
číslem udělat změnu v tiráži a už tedy 
nebýt šéfredaktorkou.“ Byla jedna z vět, 
která padla začátkem ledna 2021. Staros-
ta a kolega v redakci Josef Červený mě 
vyslechl přívětivě a byl rád, že na řešení 
situace má téměř půl roku. Což je výzva 
pro někoho nového, čerstvého, neočte-
ného.

Můj více jak pětiletý příběh se Zpravoda-
jem jsem se v tom letošním roce rozhodla 
změnit. Měla jsem možnost si vyzkoušet 
různé druhy situací – v redakci, při roz-
hovorech, vymýšlení otázek, při tiché 
práci u klávesnice, reportáže ze spole-
čenských událostí v Pilníkově, ladění 
a hledání chyb po uzávěrce. Také jsem 
s některými Pilníkovskými diskutovala 

o tom, jak a jestli vůbec Pilníkov potře-
buje Zpravodaj. Co myslíte? Nebojte se 
a napište do redakce. Tak nějak oklikou 
(protože jsou tu lidé plaší a stydliví nebo 
příliš zaměstnaní nebo, a tomu nevěřím, 
líní) jsem získala dojem, že se pilníkovští 
čtenáři a zainteresovaní fandové čehoko-
li osmělí a začnou psát v budoucnu ještě 
víc. Už nyní se mi zdá, že texty, které při-
cházejí z některých spolků a organizací, 
nabírají na šťávě i objemu. Díky vám, kdo 
je píšete, za to. A až si já nebo někdo z bý-
valých kolegů či kolegyň zalistujeme těmi 
budoucími čísly, řekneme si: „Hm, dobrý, 
tak Zpravodaj vychází dál i bez nás.“ Jak 
řekla jednou jedna paní školitelka pro re-
daktory zpravodajů, „ je to kus kroniky, 
kterou společně tvoříte.“

Už teď se těším na další čísla, sice je už 
asi nikdy nebudu číst jako nezasvěcená, 
ale až je najdu ve schránce, budou pro 
mě opravdu nová. Zároveň přeji čerstvě 
příchozí paní Lence Kulkové hodně dob-
rého nejen v Pilníkově, ale také při psaní 
a sestavování stránek, a to už červnového 
Zpravodaje.

JP

Kvůli koronaviru nechodili koledníci dům 
od domu, ale pokladničky byly umístěné 
na místních úřadech, v obchodech nebo 
také v kostelech a sídlech místních cha-
rit. Nově letos probíhala souběžně on-

line koleda, která stále pokračuje až do 
30. dubna. Do této chvíle jste na tříkrá-
lový účet Oblastní charity Trutnov zaslali 
kouzelných 32 832 Kč. K dnešnímu dni 
se vybralo pro naši charitu v pokladnič-

kách i online koledou celkem 83 065 Kč, 
děkujeme Vám! Výtěžek bude použit na 
dostavbu půjčovny zdravotních a kom-
penzačních pomůcek, která je již mnoho 
let nevyhovující.

Jana Pachlová. Foto J. červený

Pokračování na str. 14
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Pokračování ze str. 13

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem obyvatelům Pilníkova za jejich 
příspěvek do tříkrálové pokladničky, za 
zaslání peněz na účet a především za 
jejich stálou důvěru v tuto sbírku. Vám 
všem, kteří jste se jakýmkoliv způso-
bem zapojili a pomohli s realizací letoš-
ní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše 
upřímné poděkování. Letos se do 2 po-
kladniček v Pilníkově vybralo 5 169 Kč. 
Z toho 1 395 Kč na městském úřadě 
a 3 774 Kč v místní prodejně COOP. Kaž- 
dá koruna se počítá a letos dvojnásob, 
děkujeme Vám!

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2021 
bude z velké části použit na dostavbu 
půjčovny zdravotních a kompenzačních 
pomůcek a také na nákup sterilizáto-
ru. Skladovací prostory pro uskladnění 
zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě 
nevyhovující. Sklad má malou plochu 
a není zde možnost jakýchkoli bezbari-
érových úprav. Řešením je dobudování 
přístavby, započaté již v roce 2020, ke 
stávajícímu objektu Oblastní charity 
Trutnov s parametry, které budou pro-
vozu půjčovny plně vyhovovat. Z Vašich 
darů putuje také 5% na podporu vzdě-
lávání dětí a mladých lidí v Indii a 3% z 
částky jsou využity na mimořádné situ-
ace, jako je krytí nákladů vzniklých při 
odstraňování následků povodní, požárů 
apod.

Pokud jste nestihli vložit svůj dar do 
kasičky nebo se k Vám nedonesla in-
formace dříve, můžete stále přispívat 
do online kasičky až do konce dubna. 
A to na číslo účtu: 66008822/0800 pod 
variabilním symbolem: 77705026 (ten-
to variabilní symbol prosím uvádějte, je 
důležitý pro specifikaci naší, trutnovské 
oblastní charity).  

Děkujeme všem dárcům za podporu 
Tříkrálové sbírky a ceníme si, že i v této 
nelehké době myslíte na nemocné a po-
třebné, kterým charity pomáhají.

Nezapomeňte, že i vy se na nás můžete 
kdykoli obrátit. Oblastní charita Trut-
nov je nestátní neziskovou organiza-
cí, která poskytuje své služby zejména 
v oblasti sociální a zdravotní. Pomáhá-
me lidem v nepříznivých životních situ-
acích a jsme tu i pro Vás! Veškeré naše 
služby naleznete na webových strán-
kách www.trutnov.charita.cz nebo nám 
zavolejte či napište.

za oblastní charitu trutnov  
koordinátor tříkrálové sbírky

Linda Paterová

tel: +420 734 641 871 
email: linda.Paterova@tu.hk.caritas.cz

Fotosoutěž
zašlete nám svůj obrázek na e-mailovou adresu 
redakce@pilnikov.cz. Já už jsem svoji fotografii 
zaslala. Jdete do toho taky?

lenka kulková

výměna stráží
Rád bych touto cestou poděkoval 
paní Milušce Honcové za dlouholeté 
zajištění přesného chodu hodin kos-
tela Nejsvětější Trojice v Pilníkově. 
Přeji Vám, paní Honcová, do dalšího 
života hodně zdraví, lásky a spoko-
jenosti. 

Pomyslné žezlo hodináře odpověd-
ného za přesný čas v Pilníkově pře-
vzal po pětatřiceti letech pan Michal 
Bubeníček, kterému děkuji a přeji, ať 
to vše dobře klape.

Druhé poděkování směřuji na paní 
Janu Podlipnou za dlouhodobou a vý-
tečně odvedenou práci knihovnice, 
kterou v Pilníkově vykonávala od 
roku 2008. 

Přeji Vám, paní Podlipná, vše jen to 
dobré, především ale pevné zdraví. 
Novou knihovnicí se stala od února 
paní Zuzana Homolková, která se na 
všechny čtenáře velmi těší. Já jí moc 
děkuji za převzetí knihovny a přeji jí 
samozřejmě spousty nových čtenářů.

Jč

nová knihovnice zuzana Homolková  
přebírá knihovnu. Foto J. červený
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pilníkov očima maminky
Když jsme se do Pilníkova před více než dvěma lety přistěhovali, říkala jsem si, že život ve velkém městě mi bude chybět 
a nebudu zde šťastná a spokojená. Malé město, prakticky bez výdobytků moderní doby, na které je člověk zvyklý, pouze se 
dvěma malými obchůdky a poštou. Čas mi ale ukázal, že jsem se mýlila. Myslím, že pro klidný život s malými dětmi, které svět 
teprve poznávají, jsme si nemohli lépe vybrat. Právě to, že tu není ruch velkoměsta a život si plyne svým vlastním tempem, je 
to, co člověk zvláště v dnešní covidové době hledá a potřebuje. Nesnažím se Pilníkovu pouze vlichotit. Mám i své připomínky 
a ráda se s vámi o to, co se mi líbí i nelíbí, podělím. 

Za to, že jsme se do Pilníkova nastěho-
vali zrovna v době, kdy se začala budovat 
nová kanalizace v celé obci, nikdo nemů-
že. Je to věc, která sice na čas obtěžuje, 
ale do budoucna je pro nás přínosem. 
Prostě jsme byli trpěliví, častěji drhli ko-
čárek i syna od bláta a prachu, ale vydr-
želi jsme. Teď už se po městských cestách 
jezdí o dost lépe.  

Nu, jaký je asi tak život matky na rodi-
čovské dovolené v kostce? Vaření, praní, 
úklid, starost o děti a spousta dalších 
a dalších dílčích povinností, které určitě 
všichni moc dobře znáte. Pokud si chce 
člověk zachovat zdravý rozum, musí vy-
razit někdy ven. Vlastně co nejčastěji! 
Obzvlášť teď, kdy téměř ve všech přípa-
dech odpadá pomoc babiček a dědečků.

Jako maminka s dvěma malými dětmi 
musím ocenit to, že je možnost s dětmi 
zajít celoročně na hřiště u školky, vzdě-
lávat se u hájovny nebo poznávat na 
několika místech v Pilníkově zvířátka. 
Velké nadšení budí u dětí ovečky na kon-
ci ulice K Táboru (obzvlášť teď na konci 

zimy/počátku jara, kdy zde můžete spa-
třit jehňátka – běžte se taky mrknout), 
černé slepičky na Hradčíně, koně a oslík 
u pana Skutila, telátka v kravíně nebo 
obora s daňky za tratí. Oceňuji i snahu 
města o konání akcí pro děti – my jsme 
se zúčastnili pilníkovské pouti v minulém 
roce a moc jsme si to užili. Doufáme, že 
se dočkáme nějakých dalších podobných 
radovánek, až se situace v našem státě 
trochu uklidní.

Je tu ovšem i pár věcí, které by se mohly 
změnit/zlepšit, aby tak ulehčily život ma-
minkám. Jednou z nich je rozbitý chodník 
na křižovatce u sokolovny. Pokud jedete 
s kočárkem z náměstí, není dostatečně 
vidět, zda zrovna silnicí neprojíždí kami-
on nebo jiné vozidlo, a přejet přes tento 
chodník, aby se člověk dostal na chodník 
u hřiště, je někdy hra na „kdo s koho“. 
Myslím, že by maminky také uvítaly, kdy-
by byly na schodech u městského úřadu 
zbudovány nájezdy na kočárky. 

Potkávám při procházkách po městě ženy 
s kočárky, které neznám, ale ráda bych je 

poznala. To, co zatím není v naší moci vi-
nou pandemie a co by jistě maminky oce-
nily, je hernička/klubovna. Zkrátka místo, 
kde by se maminky mohly potkávat se 
svými zatím školkou nebo školou nepo-
vinnými dětmi a popovídat si, seznámit 
se – zkrátka vytvořit si nová přátelství 
a podpořit se navzájem.

Někdy mě překvapuje, kolik odpadků 
najdu na cestách při svých procházkách. 
I děti si toho všímají. Co unesu, vezmu 
s sebou a vyhodím do nejbližšího koše. 
Pokud se vám stejně jako mně líbí idea 
čistého Pilníkova, vezměte si příště s se-
bou na procházku tašku/sáček/igelitku 
a posbírejte nepořádek, na který po cestě 
narazíte. 

Nápadů na zlepšení života ve městě má 
každý určitě hromadu, tak proč nezačít 
třeba takto?

Přeji vám pevné zdraví. 

lk

i cesta může být hřiště. Foto l. kulková dančí obora v ulici k táboru. Foto l. kulková ovečky na pastvě. Foto l. kulková
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Díky sněhové nadílce a mrazivým 
dnům, které vykazovaly až -23° C, 
padlo na radnici rozhodnutí zajistit 
běžeckou stopu tak, jak tomu bývalo 
také v minulosti. Po několika rychlých 
telefonátech s hasiči z Hostinného, 
kteří vlastní novou pásovou čtyřkolku 
s žehličkou a válcem na běžecké stopy, 
byla v polovině ledna ze dne na den do-
mluvena příprava běžecké stopy z Pil-
níkova směrem na Čermnou, Hostinné, 
Rudník až do Krkonoš.

Je prima mít tak krásnou běžeckou trať 
hned za domem, pochvalovala si paní 
Vlasta Kolínová, která využívala se 
svojí rodinou a pejskem projížďky po 
okolí Pilníkova a doplnila svůj skvělý 

sportovní zážitek o poznámku, že by 
byl hřích zůstat doma.

Doma nezůstala ani naše zimní údrž-
ba komunikací, která vyrážela do ulic 
Pilníkova již o čtvrté ráno. Sníh padal 
a pánové Anděl, Hanuš, Krejčík a Andr-
le se tak ani na chvíli nezastavili. S pa-
třičnou únavou a vyčerpáním zvládli 
zimní sezónu na výbornou a za to jim 
patří moje poděkování.

Josef červený

sport

ohlédnutí Za Zimou aneb jak jsme nezatuhli

V posledních letech nebývalo zvykem, aby se během zimních měsíců citelně 
ochladilo a k tomu se přidala se i bohatá sněhová nadílka. A to vše prakticky 
trvalo s malými výkyvy až do konce února. Nejen děti a dospělí se tak mohli po 
několika letech zase svézt na bobu a saních, ale také s chutí vychutnat běžecké 
stopy. 

zima v Pilníkově. Foto J. červený
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zima v Pilníkově. Foto m. čubičová, J. červený, l. kulková
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škola

S paní ředitelkou Mgr. Ilonou Skořepo-
vou jsme před rokem provedli zajímavý 
průzkum napříč všemi třídami základní 
školy. Ve školní anketě jsme se žáků pta-
li, jaké by bylo jejich přání, co by chtěli 
dělat ve volném čase, zda raději obnovit 
U-rampu, vybudovat hřiště na minigolf, 
zřídit posilovací stroje, dopravní hřiš-
tě nebo třeba ledovou plochu. S velkou 
převahou vyhrály právě stroje na cvičení. 
Zajímavé je, že kdysi tak oblíbená ram-
pa již dnes nikoho netáhne. Trend doby 
a děti, které si jdou hrát s ostatními ven, 
se zřejmě mění. Paní ředitelka si také po-
steskla, že na sportovním atletickém sta-
dionu postrádá koše na basketbal nebo 
branky na malou kopanou či házenou. 
Pro dokonalost by bylo prý dobré doplnit 
tento prostor již jen párem laviček.

Po krátkém jednání padlo rozhodnutí 
na areál u multifunkčního sportoviště 
s běžeckým oválem. Pozemek se nachá-
zí v centrální části obce. V blízkosti je 
také náměstí a škola. Toto místo je hojně 
navštěvováno veřejností a také základní 
školou při tělovýchově. Chodí se sem ne-
jen za lehkou atletikou, ale může se zde 
hrát také třeba stolní tenis. Chybí zde ale 
prvky, díky kterým by zde mohli cvičenci 
posilovat s vlastní vahou nebo se alespoň 
před aktivitami zahřát a patřičně protáh-
nout svaly.

Chopili jsme se tedy tohoto náznaku po-
třeby a zároveň využili možnosti a podali 
jsme žádost o dotaci na podporu rozvoje 
regionu z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Naším cílem je vybudovat zónu ak-

tivního i pasivního odpočinku pro místní 
mládež i ostatní obyvatele, kde se budou 
moci shromažďovat, cvičit a trávit zde 
svůj volný čas. Popřejme si, ať jsme v žá-
dosti úspěšní, poté se náš atletický sta-
dion rozroste do konce roku o nové a za-
jímavé prvky na cvičení.

Jč

Na výrobě pásma se aktivně podílely děti 
z Mateřské školy v Pilníkově. Malí účin-
kující z tříd Sluníček a Berušek a jejich 
učitelky si pro naše starší spoluobčany 
připravili pestrý mix říkanek a písniček. 
Projekt MAP Trutnovsko II se zaměřuje 
také na školáky. Pro potřeby škol napří-
klad zakoupil elektronického průvodce 
„Jak spolu s dítětem zvládnout volbu 
povolání?“. Se spoluautorkou tohoto 
osvědčeného pomocníka Andreou Csirke 
připravujeme workshop pro rodiče. No-
vinkou je Zpravodaj MAP, který vychází 
jednou měsíčně a vždy je tematicky za-
měřený. Březnové číslo bude věnováno 
především problematice žákovských par-
lamentů. 

V rámci projektu jsou pořádány pravi-
delné videokonference ředitelů škol, na 

nichž nechybí odborníci. Spoustu cen-
ných rad ředitelům poskytla kupříkladu 
Svatava Odlová, vedoucí oddělení pri-
márního a zájmového vzdělávání Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje. 

„Na posledním setkání ředitelů se řešila 
poptávka učitelů a rodičů po webinářích 
zaměřených na nástroje k online výuce. 
Zájem je také o ukázkové hodiny. Pra-
cujeme na tom, aby i tyto potřeby byly 
uspokojeny,“ prozrazuje Jan Balcar, ře-
ditel Místní akční skupiny Království – 
Jestřebí hory, která je nositelem projektu. 
Zajímavá akce se chystá v oblasti čtenář-
ské gramotnosti. Školáci načtou krátké 
pohádkové audioknihy, které si pak po-
slechnou děti ve školkách. Realizační 
tým MAP rovněž zkompletoval přehled 
výchovných poradců a metodiků preven-
ce na školách s cílem tyto pracovníky ješ-
tě více propojit a přispět tak k jejich užší 
spolupráci. Aktuálně probíhá také výzva 
pro žáky druhého stupně základních škol 
s názvem „Fotíme náš region“.

budou chodit děti Za školu? snad ano!
Když umístíte workoutové hřiště (venkovní fitness) za školu, bude mládež cho-
dit za školu. Když postavíte workout u školního hřiště nebo třeba na trávníku 
u školy, bude chodit tam. Cvičit prostě baví mladé i dospělé, výkonnostní i re-
kreační sportovce. 

školáci načtou audioknihy pro malé kamarády
Ve školách a školkách na Trutnovsku se také v době nouzového stavu pořád něco děje. Platí to i pro vzdělávací zařízení 
zapojená do projektu Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. Realizační tým projektu například zorganizoval dvě povedené 
akce se školkami. Jednou předškoláci malovali obrázky a vyráběli dárky pro zdravotníky z covidového oddělení trutnovské 
nemocnice, podruhé natáčeli veselé videopásmo pro seniory.

kresba Jiří Grus

Fotoarchiv mŠ. l. mihálková
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Kniha je psaná lehkým a srozumitelným 
jazykem. Neobsahuje rychlý návod, jak si 
poradit s volbou povolání. Může ale po-
moci v tom, jak být v roli rodiče užitečný 
a provést své dítě vzdělávací a profesní 
cestou od předškolního věku až po práh 
dospělosti. „Původní myšlenka vznik-
la na základě naší spolupráce se škola-
mi a rodiči, kteří často nemají dostatek 
informací při rozhodování dítěte, kam 
dál pokračovat. S kolegyní Petrou Šne-
pfenbergovou jsme začaly o problému 
přemýšlet. Výsledkem je e-kniha, kterou 
občas kromě rodičů používají i učite-
lé nebo poradci na školách,“ prozrazuje 
spoluautorka průvodce Andrea Csirke, 
která se kariérovému poradenství věnuje 
již řadu let. „Co si budeme povídat, na náš 

život mají vliv i náhodná setkání, výrazné 
osobnosti nebo jen maličkosti a detaily. 
Mnohdy studujeme obory jen kvůli tomu, 
že si to někdo přál, a nakonec skončíme 
u úplně jiného řemesla. Tato knížka by 
měla pomoci rodičům, učitelům a všem 
lidem, kteří ovlivňují dětské osudy, k lep-
šímu rozpoznávání silných stránek žáků 
a k jejich budoucímu úspěšnému uplat-
nění ve společnosti,“ říká Jan Balcar, bý-
valý učitel a současný ředitel Místní akční 
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., 
která již pět let spolupracuje se školami 
a školkami na Trutnovsku. „Průvodce 
rodiče není volně šiřitelný! Licenci jsme 
zakoupili jen pro potřeby subjektů zapo-
jených do našeho místního akčního plá-
nu. Pokud jste rodič, učitel nebo poradce 

a máte o knihu zájem, obraťte se na nás 
nebo na vedení školy,“ dodává Jan Balcar. 

V e-knize jsou veškeré informace, kte-
ré se problematiky budoucího uplatnění 
dětí týkají, včetně inspirativních odkazů 
na články, videa i zajímavé weby. Čtenář 
zde najde také příběhy lidí, kteří již prošli 
rozhodováním o své budoucnosti. Obsáh-
lejší rozhovor s Andreou Csirke přináší 
únorové číslo Zpravodaje MAP na adrese 
bit.ly/ zpravodaj_map_unor21. 

bližší informace 
Mgr. Petr Záliš 

manažer maP trutnovsko ii

rodiče školáků Z trutnovska mají  
Zajímavého pomocníka!
Rodiče žáků často nevědí, co s dítětem po základní škole. Velkým pomocníkem 
může být v tomto směru elektronický průvodce „Jak spolu s dítětem zvládnout 
volbu povolání?“. V rámci Místního akčního plánu (MAP) Trutnovsko II byla za-
koupena licence a osvědčenou e-knihu dostaly zdarma všechny školy zapojené 
do projektu. Školy mohou tento materiál v území obce s rozšířenou působností 
Trutnov dále šířit, zejména směrem k rodičům žáků.

sluníčka a berušky, fotoarchiv mŠ. l. mihálková

e-kniha jako pomocník při výuce
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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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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
Do jarního čísla Zpravodaje 
jsme spolu s Jiřím Hakenem 
vybrali opět čtyři fotografie. 
Společně mají připomenout ne-
jen příchod ročního období, ve 
kterém nejsou tolik třeba čepi-
ce a šály, ale také bychom byli 
rádi, kdyby vám udělaly radost 
a byly důvodem úsměvu na vaší 
tváři. Opět jsou to obrazy, které 
se staly na půdě Pilníkova, a to 
jak v historii nedávné, tak i v té, 
kdy se ještě fotilo na černobílý 
film.

‹ duben / 2018
na fotografii Jiřího Hakena 
vidíme skupinku kolednic, 
která v roce 2018 prochá-
zela ulicí tovární.

‹ listopad / 2017
v listopadu 2017 si sku-
pinka čuníků z farmy pana 
skutila udělala procházku 
do parku na Hradčíně, a 
protože to byla mimořádná 
chvíle, zůstala i obrazová 
vzpomínka. Foto J.Pachlová

‹ červenec / 1967
na fotografii od neznámého 
autora vidíme část ulice 
Hradčín, zaplavenou vodami 
starobuckého potoka v čer-
venci r. 1967. v plující lodičce 
sedí václav rosenbaum st. z 
domu č.p. 123.

‹ 70. léta / 20. století
na fotografii ze 70. let 20. 
stol. je zobrazeno fotbalové 
družstvo dospělých spartaku 
Pilníkov. První řada zleva: 
Pavel mihálka, František Filip, 
vlastislav Jirásko, František 
strejček ml., Pavel lamač. 2. 
řada zleva stojící: mikuláš 
voděracký, Jan Janota, Josef 
bernkraut, Jiří Hegr, miro-
slav svačina, Jaroslav lelek, 
bohuslav čermák, oldřich 
Pěchoč, Jiří kuřík, milan Pachl, 
František strejček st. a zde-
něk kysela. autor fotografie 
není znám.


