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Pilníkovský
zpravodaj

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

Čaj o páté se starostou města 
středa 7. 7. 2021 od 17:00 h 

 restaurace oáza
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rockové hřiště Pilníkov  
sobota 10. 7. 2021 od 18:00 h 

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

Letní nohejbalový turnaj   
sobota 17. 7. 2021 od 9:00 h 

sportovní hala Pilníkov
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Letní tenisový turnaj   
sobota 24. 7. 2021 od 8:00 h 

sportovní hala Pilníkov

Půlení prázdnin   
pátek 30. 7. 2021 od 15:00 h 

myslivecký srub
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pilníkofest    
sobota 31. 7. 2021 v 15:00 h 

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

Rockové hřiště Pilníkov   
sobota 7. 8. 2021 od 18:00 h 

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

Rozloučení s prázdninami    
pátek 27. 8. 2021 od 16:00 h 

fotbalové hřiště

Pilníkovský písničkář  
sobota 28. 8. 2021 od 12:00 h 

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

Městské slavnosti  
sobota 4. 9. 2021 od 13:00 h 

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

Blešák   
sobota 11. 9. 2021 od 9:00 h 

sportovní hala Pilníkov
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hasičská soutěž  
O štít města Pilníkov  

sobota 25. 9. 2021 od 12:00 h 
louka za koupalištěm

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

máky. Foto J. červený
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letošní májka. Foto J. červený

Příprava májky. Foto J. červený

sbírka pro diakonii. Foto J. červený

Pokud bych měl vypíchnout dění na 
radnici, které uvnitř čísla bude více 
popisovat náš referent investic, 
se zdárným dokončením výstavby 
kanalizace byla v polovině květ-
na zahájena masivní rekonstrukce 
páteřní komunikace I/16 a s tím 
přilehlých propustků a mostů. Vše 
je spojeno s objízdnými trasami 
a komplikacemi v dopravě. Obrňte 
se prosím trpělivostí, slibuji, že až 
bude hotovo, bude město krásněj-
ší a především bezpečnější. Zápisy 
a usnesení z jednání zastupitelstva 
si poté může přečíst na webových 
stránkách města.

Ohledně dění ve městě se snažíme 
také dodržet náš slib společného 
setkávání občanů a postupně vra-
címe život do naplánovaných ko-
lejí. Postavili jsme na náměstí pro 
přivítání jara alespoň symbolic-
kou májku. Musím také poděkovat 
děvčatům z klubu seniorů a po-
chválit je za to, že uspořádala sbír-
ku pro Diakonii Broumov na veške-
ré ošacení, lůžkoviny, deky, obuv, 
menší elektrospotřebiče a knihy. 
Začátkem června proběhla velmi 
zdařilá akce dětský den a pilníkov-
ská pouť, na kterou navázal hudeb-
ní festival Nadějefest a letní kino.

O prázdninách se můžete těšit dle 
přehledu plánovaných akcí na hu-
dební nářez na rockovém hřišti, 
tenisový a nohejbalový turnaj, my-
slivecké půlení prázdnin, sportovci 
mají připravené pro naše děti roz-

loučení s prázdninami a také nám 
snad již situace dovolí zhlédnout 
divadelní představení Liga proti 
nevěře s Michaelou Kuklovou, Ve-
ronikou Arichtevou a Ivo Šmolda-
sem, vstupenky máme pro zájemce 
v prodeji na městském úřadu. Kul-
turní léto završíme 4. září městský-
mi slavnostmi. Zajímá vás, na co 
se máte těšit a co pro vás připravil 
kulturní výbor? Zde je malá ochut-
návka: mažoretky Nessie z Trutno-
va, kouzelník Richard Nedvěd, Ve-
selá trojka z TV Šlágr, Michal David 
revival, Lucie revival, Jam & Bazar 
a samozřejmě moderátor Karel 
Hynek. Neopomeneme ani soutěž 
o pilníkovského siláka, tombolu 
a dobré jídlo a pití.

O prázdninách na sebe buďte opa-
trní, přeji vám hodně sluníčka 
a spousty nových zážitků, a ať už 
pojedete kamkoliv, vraťte se vždy 
v pořádku a odpočatí.

Český cestovatel Petr Horký říká: 
„Cesta je krásná návratem. Na 
místa, kde jsem už byl, na místa, 
kde to mám rád a hlavně – domů. 
Tedy k  sobě. Cestováním bychom 
si neměli budovat další a další do-
movy, ale líp a líp poznávat krajinu 
v  sobě.“

Těším se na vás při společném se-
tkávání.

 váš starosta Josef červený

Milí čtenáři,
vítám vás u prázdninového vydání 
Pilníkovského zpravodaje. Toto číslo 
je výjimečné v tom, že jej poprvé při-
pravuje s obrovskou chutí a zápalem 
naše nová šéfredaktorka. Pro mě je 
to znovu nový rozměr – spoluprá-
ce s člověkem o generaci mladším. 
Vidím, že je moc dobré naslouchat 
mladému pohledu, a tak se moc těším 
na vaše zpětné reakce, jak jste s infor-
macemi z našeho čtvrtletního perio-
dika spokojeni. Vydávat takovéto no-
viny je vlastně obrovská zábava, která 
by bez vás a vašich prožitků, jež píšou 
příběh našeho malého městečka, ni-
kdy nefungovala. Tímto děkuji všem, 
kdo nám dodávají podklady, náměty 
a fotografie, a také všem dopisova-
telům, kteří se do předávání příběhů 
pravidelně zapojují..
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Jak dál pokračuJe oprava státní  
komunikace i/16 v pilníkově  
Dne 30. 3. 2021 byla podepsána smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR a Společností M-SILNICE a SaM na opravu silnice a mostů mezi 
Chotěvicemi a Trutnovem. 

dokončení opravy 
mostu u sportovní 
haly

Do konce měsíce června bude dohoto-
vena výstavba nového mostu u spor-
tovní haly. 

V současné době probíhá zpevnění stá-
vající opěrné zdi a kamenná zádlažba 
říčního koryta. Z výše uvedeného dů-
vodu stále probíhá na mostě kyvadlové 
omezení dopravy. 

ing.tomáš voborník

• opravy železničního přejezdu v Cho-
těvicích (od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 výlu-
ka s desetidenní uzavírkou), 

• dvou mostů (od 17. 5. 2021 do 14. 11. 
2021 s kyvadlovou dopravou), 

• mostu nedaleko bývalé váhy (s uzavír-
kou od 17. 5. 2021 do 19.6.2021 a následně 
do 14. 11. 2021 s kyvadlovou dopravou), 

• úseku centra Pilníkova (s uzavírkou 
od 31. 5. 2021 do 14. 11. 2021),        

• napojení na odbočku na Staré Buky 
(s uzavírkou od 17. 5. 2021 do 30. 5. 2021),

• mostu před autobusovou zastávkou 
Samoty (od 17. 5. 2021 do 17. 10. 2021 
s kyvadlovou dopravou). 

Oprava komunikace I/16 v délce 2,6 km 
a přilehlých chodníků proběhne v úseku 
od odbočky Kocléřovská přes centrum až 
po železniční přejezd zastávky Vlčice.   

Objízdná trasa pro nákladní dopravu je 
přes Vrchlabí a Studenec a objízdná tra-
sa pro osobní dopravu je přes Hostinné 
a Rudník. Z důvodu zpoždění vyříze-
ní objízdné trasy pro nákladní dopravu 

mezi Libereckým a Královéhradeckým 
krajem se předání staveniště uskutečnilo 
až dne 10. května a stavba byla zahájena 
17. května úsekem křižovatky na Staré 
Buky. Jednoměsíční skluz chce zhotovitel 
dohnat nasazením nové technologie po-
kládání asfaltového koberce, aby se akce 
dokončila do 14. listopadu letošního roku.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem ob-
čanům města Pilníkova za jejich trpěli-
vost při dopravním omezení, především 
v místech objízdných tras v ulicích Hrad-
čín, Tovární, Nádražní, Za Tratí a hlavně 
v osadě Letná.

ing.tomáš voborník

Zprávy Z města 

oprava mostu u sportovní haly. Foto t. voborník

oprava komunikace i/16. Foto J. červený

oprava mostu v ulici Pražská. Foto J. červený
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Někteří z vás se naučili rychle přemýš-
let, že pokud se ke kanalizaci budou 
chovat slušně, budou platit stanovenou 
částku. Ovšem najdou se tací, kterým je 
lhostejné, co do kanalizace spláchnou 
(viz přiložené foto). Materiál na foto 
pochází z poslední čerpací stanice před 
samotnou čistírnou. Jak jsem psal mi-
nule, lze zjistit, odkud přijelo to, co do 
stoky nepatří. Jen jste nás donutili dát 
do každé stoky kontrolní článek, kte-
rým zjistíme, odkud tento materiál při-
chází. Bohužel výjezd servisní skupiny, 
protože jsme nevěděli, v čem je pro-
blém, bude stát město nemalé peníze, 
které zaplatíme my všichni z rozpočtu 
města. Od července se tyto výjezdy pro-
mítnou do výpočtu stočného a věřte, že 
problémového občana vypátráme. Bo-
hužel pro něho, zaplatí cenu stočného 
za vytočené kubíky, ale zaplatí i za vý-
jezd servisní skupiny, která není levná, 
u někoho je to měsíční příjem. V tomto 
ohledu záleží opravdu na vás, jak se ke 
kanalizaci budete chovat.

Na dotazy typu, co když si chci napustit 
bazén, zalít zahrádku nebo omýt auto, 
je jednoduchá odpověď. Nechte si na-
montovat podružný vodoměr, který se 
odečte od hlavního a musí mít určité 
náležitosti. Vše ovšem schválí pracov-
níci Lesy-voda, s.r.o. Mytí auta u domů 
je však proti zákonu o vodách a kanali-
zacích. Navíc za ty roky, co jste připo-
jeni na vodovodní síť, víme, kdo kolik 
v průměru ročně natočí vody, a může 
se stát, že při větším nátoku, než je 
obvyklé, nebude k výhodě podružného 
vodoměru přihlédnuto nebo nebude 
odečtena jeho většinová část. Při dal-
ším problému u stejného občana ne-
bude už na podružný vodoměr vůbec 
přihlédnuto a zaplatí si celý výtoč za 
cenu stočného. Není to výhružka, ale 
jen nastavení nějakých pravidel, která 
musíme všichni společně dodržovat, 
aby cena stočného zůstala na stejné 
úrovni několik let. 

Na závěr bych vám všem, kteří jste na-
pojeni na kanalizaci nebo se brzké době 

připojíte, popřál bezproblémové fun-
gování splaškové kanalizace. A pokud 
nastane problém, aby byl vyřešen co 
nejrychleji a v nejmenší zátěži na vaše 
nervy a peněženky. Záleží jen na vašem 
chování.

Odpady nejsou jen splašková nebo deš-
ťová kanalizace. Odpady jsou veškeré 
předměty, které vyhazujete pro ne-
potřebnost. Někteří z vás bombardují 
město, že není kam ukládat odpady, 
jako jsou plasty, papír, sklo. Problém 
nastává opět u lidí. Kdyby všichni se-
šlápli plastové obaly a papír, vejde se do 
kontejnerů nebo popelnic daleko více. 
Jsou sběrná místa, kde je velká fluktua-
ce lidí a je u nich dost velký nepořádek, 
ale jsou i místa, kde je v mezích čisto. 
U papíru je problém sešlápnutí a uzaví-
rání nádob. Pokud nesešlápnete papír, 
aby nevyčníval z kontejneru, jiný občan 
už nemá šanci do něho něco dát. Ne-
zavřený kontejner rovná se znehodno-
cení tříděného odpadu. Papír v tomto 
případě nejde do dalšího zpracování 
použít, protože mokrý se lepí na řezná 
kola v mlýně a ucpává se.

Proto vás prosím, abyste sešlápli vyha-
zované věci a zavírali za sebou kontej-
nery a popelnice. Z tříděného odpadu 
město dostává nějaký ten peníz nazpět 
a za něj si děti můžou jezdit na koloto-
čích za poloviční cenu nebo máte volné 
vstupné na akce. 

Přeji klidné a hezké prožití prázdnin 
a dovolených s vašimi nejbližšími. 

dušan Hanuš

sčítání lidu 2021
Deset let uteklo jako voda a máme 
za sebou další sčítání lidu. Tentokrát 
probíhalo od 27. 3. do 11. 5. 2021. 

Veškeré informace, které od nás Český 
statistický úřad získával, bude zpraco-
vávat zhruba půl roku. Výsledky by měly 
být volně zveřejněny pro všechny na 
přelomu roku 2021 a 2022. Historie mo-
derního sčítání lidu se začala psát v roce 
1869, kdy se v Rakousku-Uhersku zjiš-
ťoval hlavně aktuální počet přítomné-
ho obyvatelstva společně s národnostní 
a etnickou skladbou lidí v jednotlivých 
regionech. Tyto údaje se až do roku 
1880 zpracovávaly ručně. Rok 1890 ale 
znamenal velký pokrok – začaly se po-
užívat elektrické třídicí stroje Hollerith. 
V průběhu dalších desetiletí se potřeba 
získaných dat proměňovala na základě 
demografického vývoje a celkové situace 
ve společnosti. Kupříkladu v roce 1930 
bylo součástí sčítání zjišťování plodnosti 
žen a gramotnosti obyvatelstva.

Zdroj foto: https://www.zive.cz/clanky/spadlo
-scitani-lidu-domu-a-bytu-2021-uz-hodinu-ne-
funguje/sc-3-a-209283/default.aspx            

lk

Zprávy Z města 
blíží se účtování stočného 
Vážení spoluobčané, 

nastává čas, kdy dojde k zpoplatnění odtoku vašich splašků. Cena je po růz-
ných výpočtech a propočtech stanovena na částku o výši 73,80 Kč bez 10% 
sazby DPH (82 Kč s DPH zaokrouhleno), respektive 21,50 bez DPH za vodu 
(23,65 s DPH) a 52,30 Kč bez DPH stočné (57,53 s DPH). Tato částka je sta-
novena pro letošní půlrok, tedy od 1. 7. do 31. 12. 2021. Později se ukáže, jaká 
zůstane cena, co jste si vzali z minulého článku ve Zpravodaji. 

nekázeň občanů. Foto d. Hanuš

Pozvánka

preZentace studie  
revitaliZace funkčních 

ploch a prvků  
sídelní Zeleně

6. 9. 2021 od 18:00 hod  
na sále restaurace slunce
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Jak Jsme na tom s odpady? 
Za první čtyři měsíce letošního roku jsme v našem městě vyprodukovali přes 90 t 
směsného a přes 15 t velkoobjemového odpadu. To vychází 87 kg na každého 
z nás včetně dětí. 

V letošním roce máme garantovanou 
cenu 500,-/t za odvoz komunálního od-
padu do 200 kg na osobu. V případě, že 
se tato hranice překročí, poté každá dal-
ší odvezená tuna směsného a objemo-
vého odpadu vyjde město v nákladech 
o 300,- více. Proto je potřeba, aby se ka-
ždý z nás snažil co nejvíce odpad třídit. 
Nejenže se vytříděný odpad nepočítá 
do vyprodukovaného odpadu na osobu/
rok, ale zpět do města přivádí peněžní 
prostředky ve formě bonusů za množ-
ství vytříděného odpadu (sklo, papír, 
plast, nápojový karton, drobný kovový 
odpad). V letošním roce nám za první tři 

měsíce stoupl počet vytříděného odpa-
du o 18 % a máme vytříděno skoro 12 t 
odpadu. Za to jsme samozřejmě rádi. 
Stále se proto snažíme rozšiřovat naše 
sběrná místa o další nádoby na tříděný 
odpad, abychom měli dostatečnou ka-
pacitu a nedocházelo k ukládání odpa-
du mimo tyto kontejnery. Momentálně 
také pracujeme na aktualizaci nového 
provozního řádu našeho sběrného dvo-
ra. Chceme zavést evidenci toho, kdo 
nám co a kolik ukládá. Chtěli bychom 
tímto zamezit, aby nám sem vozili od-
pad z okolních vesnic, podnikatelé 
odpad z podnikatelské činnosti a od-
pad, který na sběrný dvůr nepatří, jako 
například stavební suť a pneumatiky, 
a my všichni pak za tento odpad nepla-
tili. Nechystáme se zpoplatnit ukládání 
odpadu na sběrném dvoře. Jen budeme 
vyžadovat například, aby uložený náby-
tek na sběrném dvoře byl v rozloženém 
stavu apod. 

Snažme se všichni chovat tak, aby bylo 
odpadu co nejméně, zkusme ještě více 
třídit a ukládejme odpad tak, aby se ne-
válel po našem městě. 

 Petr Jirásko, místostarostaÚklid u štěrku. Foto J. červený

Zásilkovna květiny. Foto: l. kulková

Zásilkovna  
v pilníkově 
Díky paní Stránské a jejím Květinám je 
od dubna 2021 možné přijímat a odesí-
lat zásilky přes službu Zásilkovna. Při-
pojila se k síti více než sedmi tisíc výdej-
ních míst.

 

Že neznáte Zásilkovnu? Za poloviční ná-
klady oproti nejznámějším přepravcům 
můžete poslat nebo přijmout balíček té-
měř ze všech e-shopů na internetu. Ob-
jednáte zboží a vyzvednete si ho během 
velmi krátké doby. A nyní i u nás. Jistě tuto 
možnost přepravy balíčků oceníte nejen 
v předvánočním období. Věřím, že mnoho 
z našich občanů tuto službu v Květince vy-
užije. Při té příležitosti můžete i podpořit 
místní podnikatelku.

lk

ceník pronáJmu  
sportovních ZaříZení  
v maJetku města pilníkov

sportovní hala

Provozní doba 

• září – březen       8:00 – 20:00 hod. 
• duben – srpen     8:00 – 21:00 hod. 

Platby

sportovci a občané s trvalým pobytem 
v Pilníkově:

• sportovní zařízení bez osvětlení 
 BeZPlatně

• sportovní zařízení s osvětlením 
 50 kč / hodina

sportovci a občané s trvalým pobytem 
mimo Pilníkov a kolektivy smíšené:

• sportovní zařízení bez osvětlení  
 200 kč / hodina

• sportovní zařízení s osvětlením 
 300 kč / hodina

registrovaní sportovci s trenérem 
nebo vedoucím z Pilníkova poplatek 
za osvětlení neplatí.

Pravidelní uživatelé sportovních 
zařízení s trvalým pobytem v Pilní-
kově mají možnost zakoupit na mÚ 
Pilníkov roční permanentku ve výši 
300 kč / rok včetně osvětlení.

Rezervace sportovní haly  
a převzetí klíče:

městský úřad Pilníkov, náměstí 36,  
tel.: 603 558 852, 499 898 923,  
777 259 746

Převzetí klíče od sportoviště je možné 
pouze v pracovní dny!

Platba tělocvičny a sportovní haly:

městský úřad Pilníkov,  
náměstí 36 – tel. 499 898 921  
paní miluše čubičová
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opravená střecha bývalé váhy. Foto J. červený

mobilní rozhlas – jednoduchá registrace

Zprávy Z města 

Objekt bývalé váhy dostal novou střešní 
krytinu. Stávající zamechované betonové 
tašky byly nahrazeny lehkou velkofor-
mátovou plechovou krytinou MAXIDEK, 
díky níž nebylo nutné provádět zesílení 
stávajícího krovu. V ulici Hradčín byla 
dokončena výměna betonového dláždě-
ného chodníku včetně nových obrubníků. 
Na komunikaci se ještě doplní vodorovné 
dopravní značení, které zvýší kapacitu 
parkovacích míst podélného stání.

Rekordní schodek státního rozpočtu 
v letošním roce snižuje i výši státních 
příspěvků v jednotlivých fondech mini-
sterstev. Z výše uvedeného důvodu jsme 
nebyli úspěšní při žádosti o dotaci na 
projekt rekonstrukce povrchu místní ko-

munikace Okružní (od č.p. 102 po č.p. 106 
a od č.p. 154 po č.p. 442), konce ulice Na 
Kopečku a spojky mezi ulicí Novoměst-
skou a Kocléřovskou. 

Během letních měsíců počítáme s vydá-
ním územního rozhodnutí na výstavbu             
9 rodinných domů nad fotbalovým hřiš-
těm a stavebního povolení nového byto-
vého domu v místě bývalé školní jídelny. 
Do konce června budeme vědět, zda se 
zvýší alokace krajských finančních pro-
středků a tím možnost získání dotace 
na výměnu krovu nad restaurací Slunce. 
V červenci končí zkušební provoz čistírny 
odpadních vod a v srpnu proběhne ko-
laudace. V září budeme opakovaně žádat 
o dotace na rekonstrukci požární zbroj-

nice. Jelikož místní jednotka požární 
ochrany byla zařazena do III. kategorie, 
máme velkou šanci letos získat účelovou 
investiční dotaci v rámci programu „Do-
tace pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí“.        

Do konce roku bychom rádi získali spo-
lečné územní a stavební povolení na 
chodníky III. etapy (kolem státní komu-
nikace I/16 od objektu bývalé váhy smě-
rem na Chotěvice). 

Přetrvávající dopady pandemie covid-19 
se projevují v prodloužení vyjádření stát-
ních orgánů, například na 2 až 3 měsíce 
u dopravní policie ČR.

ing.tomáš voborník

Určitě jste o této bezplatné službě již sly-
šeli, ale věděli jste, že ji můžete využívat 
i ve svém chytrém mobilním zařízení? 
Mobilní rozhlas umí zasílat SMS zprávy, 
push notifikace z aplikace nebo e-maily. 
Pokud si stáhnete mobilní aplikaci Mo-
bilní rozhlas (volně ke stažení přes Ob-
chod Play nebo App Store), budete mít 
okamžitý přehled o dění ve vaší obci. 
Jedná se o velmi rychlou a efektivní ko-
munikaci a zároveň výborného krizového 
pomocníka. Dozvíte se včas o odstávkách 
elektřiny, výpadcích energií, kultuře nebo 
hledaných lidech.

Komunikace ale funguje i opačně. Přes 
aplikaci můžete upozornit na černé 
skládky nebo různé nedostatky a vady, 
kterých si ve městě všimnete.

V současné době se k odběru zpráv z naší 
samosprávy přihlásilo téměř 350 občanů, 
ale mobilní aplikaci využívá pouze 25 % 
z nich. Zkuste se zmínit přátelům a zná-
mým o Mobilním rozhlase a rozšířit tím 
řady jeho uživatelů. Případně můžete po-
moci rodinným příslušníkům nebo kama-
rádům ukázat, jak na to, aby se připojili 
také.

Snažíme se dostat aktuální důležité in-
formace ke všem našim občanům v co 
nejkratší možné době. Aplikace je zdar-
ma a sami si můžete nastavit, jaké zprávy 
chcete odebírat. Cesta k informacím je 
teď ještě jednodušší. Buďte s námi v ob-
raze.

lk

věděli Jste, že…

… město Pilníkov využívá platfor-
mu mobilní rozhlas od května roku 
2017?

… registrovaným občanům bylo 
zasláno od května 2017 přes 
52 000 sms zpráv, 24 000 e-mailů 
a téměř 15 000 push notifikací?

… město vyřešilo 6 podnětů, které 
nahlásili občané?

… město dostalo 37 pochval od 
občanů?

realiZace akcí investic a oprav v roce 2021
V měsíci květnu jsme dokončili výběrové řízení na projektanta:

• areálu sběrného místa v lokalitě stávajícího sběrného dvora, 
• prodloužení vodovodního přivaděče od Kolkovny po vodojem včetně  
 zvýšení kapacity vodojemu,  
• rekonstrukce objektu základní školy na náměstí.

Jste s námi ve spoJení?
Místní rozhlas je neoddělitelně spjatý s každou vesničkou, městysem či menším 
městem. Ampliony zavěšené na sloupech nebo lampách veřejného osvětlení jsou 
evergreenem, který zřejmě nikdy nevymizí. Dodnes je zaběhnutým prostředkem 
v přenosu informací z radnice k občanům. Nicméně někdy se stane, že pravidelné 
vysílání nestihnete, nebo dokonce přeslechnete. Informace můžete získat i zpět-
ně díky projektu Mobilní rozhlas. Stačí se zaregistrovat na webových stránkách 
www.mobilnirozhlas.cz, ideálně i stáhnout mobilní aplikaci a neuteče vám žádná 
důležitá informace.
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svatební fotografie manželů Janotových

setkání s oslavenci. Foto: J. Blažek

Zprávy Z výboru 

i přes covid se snažíme být s vámi 
S činností sociálního výboru občany seznamujeme vcelku pravidelně na webových 
stránkách, na Facebooku i v Pilníkovském zpravodaji. Všichni tak víte, že naší hlavní 
náplní kromě dalších činností je činnost s pilníkovskými občany v seniorském věku. 

Zabezpečujeme a organizujeme také různé 
společenské akce i vítání nových občánků 
města Pilníkov. Bohužel nejen s vítáním 
občánků v covidových letech byl a zatím 
ještě stále zůstává problém. Dokud se ne-
budeme moci s vámi sejít buď v zasedací 
místnosti na radnici, nebo v sále restau-
race Slunce, vítání se zatím nemůže usku-
tečnit. V loňském roce se tak žádné vítání 
nesmělo konat, proto asi bude dost zajíma-
vé vítání příští, až budou vítaní občánci po 
sále běhat. Přeci jenom za covidovou dobu 
již někteří dost povyrostli.  

Letos jsme nemohli ani společně oslavit 
MDŽ, ani si společně zatancovat 30. dubna 

jako loni. Nyní v podstatě můžeme pouze 
chodit gratulovat k významným životním 
jubileím našich spoluobčanů. O kulatých 
výročích se dozvíme z městských eviden-
cí, a tak oslavence obcházíme a alespoň 
jim předáme nějaký ten dárek. I když kvůli 
době jen ve dveřích.

Ale víte, že chodíme také přát našim spo-
luobčanům i k významným společným ju-
bileím? Sem patří například výročí svateb. 
Bohužel o těchto výročích se nedozvíme 
jinak než od vás, protože svatební obřady 
se konají převážně mimo město Pilníkov, 
proto o nich u nás nemáme žádný záznam 
a z centrálních evidencí informace čerpat 
nesmíme. Takže přijít pogratulovat a pře-
dat dárek k takovýmto výročím můžeme 
pouze tehdy, pokud nás na výročí upozorní 
sami oslavenci nebo někdo z rodiny.

V letošním roce jsme takto navštívili na-
příklad manžele Věru a Jana Janotovy, kteří 
společně oslavili zlatou svatbu, tedy jsou 
spolu již plných 50 let. Gratulujeme!

Takže nezapomeňte, když nám řeknete 
o vašem výročí, rádi vás navštívíme!

Těšíme se na vás!

Hana Blažková
předsedkyně sociálního výboru

společenská 
kronika

Blahopřejeme k významnému  
životnímu jubileu

miroslav dittrych

Hana skořepová

miroslava košťálová

eva Petráková

vladimíra Pěchočová

růžena Záleská

František synek

monika Pourová

Hana doležalová

Hana dohnalová

Jiří Hegr

Jana Panchártková

antonín Bejr

Narodili se

mikuláš Brož

vojtěch skutil

Opustili nás

Zdeněk čáp

Pavel krieger

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast
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poZvánka do místní knihovny v pilníkově
Oznamujeme všem stávajícím i budoucím čtenářům od 1 roku do 100 let, že je 
pro ně otevřena místní knihovna v Pilníkově každé úterý od 13 do 17 hodin. Rádi 
zde uvítáme další nové čtenáře. 

Pro každého, kdo na kole touží po adre-
nalinu a zároveň trochu technické jízdě, 
jsou vytvořeny bike parky. Ať už jste za-
čátečník, nebo zkušený jezdec, určitě si 
vyberete některou z tras ve Špindlerově 
Mlýně, Trutnově nebo Rokytnici nad Jize-
rou. Také děti mohou rozpumpovat kola, 
otestovat svoji rovnováhu a schopnosti 
bikera na pump tracku. Jízdu pohybem 
nahoru a dolů silou vlastního těla a občas 
správně klopit zatáčku vyzkouší v Rud-
níku, Hostinném, Mladých Bukách, Ha-
rrachově nebo ve Vrchlabí a Špindlerově 
Mlýně. Originální sportovní přírodní 
trasou pro děti je Singltrek na Benecku. 
Malý okruh v lese zvládne na horském 
kole i začátečník. Další přírodní terénní 
stezky pro horská kola nabízí zkušeněj-
ším jezdcům singl traily v lokalitě Číž-
kových kamenů u Trutnova. Proměnlivá 

krajina plná kopců, lesů, luk a strání je 
ideálním místem pro horskou cyklistiku. 

Cyklisté jsou v Krkonoších i jejich podhů-
ří vítaní. Svědčí o tom také stovky znače-
ných cyklistických tras, které jsou vhodné 
jak pro aktivní sportovce, tak i pro rodiny 
s dětmi. Každý si tu najde tu svoji oblí-
benou cestu na kole. Stačí si jen vybrat 
a šlápnout do pedálů. Vášnivé cyklisty 
neodradí ani kopce, neboť vědí, že odmě-
nou jim jsou vždy dlouhé sjezdy. A ti, kte-
ří pěstují rekreační cykloturistiku anebo 
jsou pro ně krkonošské kopce příliš ná-
ročné, si cestu na kole můžou zpříjemnit 
a nechat se vyvézt na nejvyšší vrcholky 
Krkonošským cyklobusem anebo lanov-
kou. Inspirací může být 15 cyklovýletů 
v brožuře Krkonoše na kole, kterou zís-
káte v informačních centrech anebo na 

stránkách www.krkonose.eu. Trasy jsme 
pro cyklisty nejen naplánovali, ale také 
projeli. A pár krásných záběrů ze všech 
tras nejdete ve videích na Youtube ka-
nále „Krkonoše Svazek“. Anebo se k nám 
přidejte na každoroční zahajovací jízdě 
Krkonošských cyklobusů. Pozvánku a dů-
ležité informace najdete vždy na www.
krkonose.eu.

Další značené cyklotrasy, jízdní řády Kr-
konošských cyklobusů, informace o la-
novkách, které vás vyvezou i s kolem, 
a tipy na zajímavá místa či výhledy při 
výletech najdete na www.krkonose.eu 
a také na oficiálních stránkách všech kr-
konošských měst a vesnic.

alena Pacholíková 
oblastní destinační společnost krkonoše –  

svazek měst a obcí

co Zažít 
v krkonoších  
na kole
Volné dny, zalité sluncem, přímo zvou 
k výletu do přírody. Prodýchat se na 
čerstvém vzduchu, vychutnat si krásné 
výhledy a užít si společný čas s přáteli 
či rodinou. Pro všechny nadšence po-
lykající kilometry, tak i jezdce turisty 
nebo rodiny s dětmi jsou v Krkonoších 
a jejich podhůří vyznačeny desítky 
cyklistických tras, ale také speciální 
cesty, které rozpumpují nejen vaše 
kolo. A kam se vydat za zážitkem?

Máme zde opravdu mnoho krásných kní-
žek nejen pro dospělé, ale i pro úplně ty 
nejmenší čtenáře asi od 1 roku – leporela, 
říkanky, knížky o zvířatech, autech apod.  
Pro začínající čtenáře jsou zde knížky 

s říkankami i s prvními jednoduchými 
klasickými pohádkami. Velké množství 
dobrodružných, pohádkových, komikso-
vých i hororových knížek je zde připrave-
no pro školáky.

co zažít v krkonoších na kole

nové knihy čekají na své čtenáře. Foto J. červený

Ze života spolků
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vyřazené knihy. Foto J. červený

Dne 30.4.2021 jsme vyjížděli k požá-
ru střechy rodinného domu v obci Staré 
Buky, kde přišlo hlášení o možném ohro-
žení jedné osoby v kouři, ihned jsme při 
jízdě nasadili dýchací přístroje pro pří-
padný zásah v zakouřeném prostředí. Po 
příjezdu na místo roztahujeme útočné 
hadicové vedení a společně s profesio-
nálními hasiči z Trutnova jsme proved-
li násilný vstup přes zamknutou bránu 
u domu, jelikož podle svědků měla být 
osoba v zakouřeném podkroví. To se na-
konec nepotvrdilo a osoba byla v pořádku. 
Požár byl také nakonec menšího rozsahu, 
hořel trám a prkna u komína. Tak byl po-
žár ihned uhašen a nerozšířil se dále po 
střešní konstrukci. Dne 6. 5. 2021 jsme 
v odpoledních hodinách byli povoláni 
k dopravní nehodě vozidel se zraněním 
do Trutnova – Volanova, kde jsme pomá-
hali profesionálním hasičům z Trutnova 

s následky nehody. Dne 22. 5. 2021 jsme 
vyjeli do obce Vlčice k požáru PVC pod-
lahy v domě a dne 30. 5. 2021 k prvnímu 
požáru letošního roku v Pilníkově, kde 
hořela hromada dřeva na zahradě za řa-
dovými rodinnými domy, naštěstí také 
malého rozsahu a bylo včas zamezeno 
dalšímu šíření. Nezaháleli jsme ani s od-
bornou přípravou, která je čím dál více 
potřebnější, a to dne 29.5.2021, kdy jsme 
pořádali 12hod školení jednotky v před-
pisech a postupech, proběhl cvičný požár 
půdy v základní škole s vyhledáním a zá-
chranou osoby, požár lesa, první pomoc 
zraněné osobě a zásah u dopravní neho-
dy. V termínu 11.6. a 12.6. jsme vyslali 
3 hasiče do hasičské školy na kurz nosite-
lů dýchací techniky. Děkuji všem hasičům 
za jejich úsilí, se kterým hasičinu dělají, 
protože jediná jistota, kterou dobrovolný 
hasič má, je ta, že siréna může kdykoliv 

začít houkat a svolávat k výjezdu. Dopl-
nilo se také nové vybavení do vozidel, 
např. nový výjezdový tablet do vozidla 
Tatra 815, který pomáhá při navigaci 
k místu zásahu. Dále jsme získali novou 
akumulátorovou úhlovou brusku a vy-
prošťovací multifunkční nástroj do vozi-
dla VWT6. Děkujeme městu Pilníkov za 
podporu a spolupráci.

Chtěl bych předběžně pozvat občany 
25.9.2021 na soutěž v požárním útoku 
u koupaliště, také připravujeme akci Ha-
siči dětem – o termínu ještě budeme in-
formovat. 

Stále platí nabídka na odvoz železného 
šrotu. Kontaktujte nás na čísle 606 405 
602.

 libor luňák, velitel Hasičů Pilníkov

Dospělým čtenářům můžeme nabídnout 
knížky také různého zaměření – romanti-
ku, dobrodružné romány, velké množství 
detektivek, horory, fantazie, knížky za-
bývající se válečnou tematikou, dějinami 
světa, dějinami republiky, autobiogra-
fické knížky sportovců, herců, zpěváků, 
knížky o psech, o rybářství, o zahrádkaře-
ní. Dále nabízíme velké množství kucha-
řek i knížek o rukodělných pracích. Mů-
žete zde najít i knížky o cestování – např. 
několik dílů knížek Toulavá kamera a dal-
ší knížky s cestopisnou tematikou.

Protože naše místní knihovna spadá pod 
okresní knihovnu v Trutnově, můžeme 
ve spolupráci s touto knihovnou využí-
vat tzv. doplňkového souboru knih z této 
okresní knihovny, který slouží k zapůj-
čení knížek různého zaměření i menším 
knihovnám v okrese a umožňuje nám tak 
obohatit stávající nabídku o nové knížky.

Od měsíce června 2021 místní knihovna 
rozšiřuje svoji nabídku pro čtenáře ještě 
o půjčování časopisů. Městský úřad v Pil-
níkově nám povolil a zafinancoval nákup 
zatím ročního předplatného pro časopisy 
Moje zdraví, Instinkt, Svět motorů, Kok-
tejl, Receptář, Tvoříme s dětmi a Mateří-
douška. Věříme, že čtenáři tuto nabídku 
půjčování časopisů přivítají.  

Bohužel nejmenší děti s maminkami 
(tatínky), předškoláci i školní děti za-
tím až na malé výjimky neznají cestu do 
naší místní knihovny, a to je veliká ško-
da. Vždyť roční poplatek za neomezené 
půjčování knih stojí pro dospělé čtená-
ře 60 Kč a pro děti a důchodce pouhých 
30 Kč ročně. Vzhledem ke stávající ceně 
knih se jedná opravdu o zanedbatelný 
poplatek.

Těším se na vaši návštěvu.

Zuzka Homolková

Ze života hasičů  
pilníkov
Hezký den, vážení čtenáři, 

přiblížím opět činnost hasičů v Pilní-
kově od posledního vydání Zpravoda-
je. Ke dni 7.6.2021 evidujeme celkem 
22 výjezdů k různým typům událostí. 
Stručně shrnu zajímavější události.

Záběry ze cvičení dobrovolných hasičů Pilníkov. Foto l. luňák
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Celá akce proběhla na náměstí a v při-
lehlém parku pod kostelem tak, jak je 
každoročně zvykem. Od pondělí začalo 
navážení pouťových atrakcí na náměstí 
a začala jejich stavba. Ve čtvrtek nám byl 
dovezen i velký stan, který měl na pouti 
premiéru.

O dětské soutěže byl letos velký zájem 
a soutěžilo na nich 300 dětí! To nikdy na 
žádné akci v Pilníkově nebylo. Bylo znát, 
jak jsou všichni příchozí moc rádi, že se 
konečně mohou nadechnout, vyjít s ro-
dinou nebo kamarády ven a pobavit se.

Pojďme se nyní společně podívat do zá-
kulisí konání akce, kterou nám popsal 
pan Petr Pěchoč.

Vážení návštěvníci poutě, letošní pouť byla 
opravdu úspěšná a velice vydařená akce. 
Od čtvrtka do neděle jsem skoro neopus-
til náměstí, ale co by člověk pro děti neu-
dělal. V pátek před poutí začala ta pravá 
„pouťová horečka“ – stavba stanu, lavic, 
rozmístění odpadkových košů. V sobotu 
od 9:00 to vše vypuklo, poslední přípravy 
a hurá do akce.

V parku již tradičně byl nepřehlédnutel-
nou postavou Shrek s Fionou, dále vodníci, 
klauni, čarodějnice, Obelix, piráti a duch. 
Každé dítě bylo odměněno sladkou dobro-
tou a malinovou limonádou.

Na náměstí nám začala zhruba okolo 
15:00 hrát místní kapela Nešlapeto a vy-
tvořila výbornou atmosféru, u které si 
mohl každý dát něco na zub od perfektního 
servisu ze stánku s občerstvením v podání 
sportovců Spartaku Pilníkov. Kdo si chtěl 
odpočinout od takzvaného pouťového 
mumraje, mohl si dojít k místním hasičům 
také na velice dobře připravené občers-
tvení. Tímto oběma spolkům moc děkuji! 
Po skončení vystoupení kapely Nešlapeto 
proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlep-
ší pouťový koláč. Předsedou ochutnávací 
komise byl opět pan Ondřej Sobl. Letoš-
ní soutěž vyhrála paní Kateřina Koláčná 
a tímto jí gratulujeme.

Úderem 18:00 nám začala hrát hudební 
skupina Melodik music až do nočních ho-
din.

Pouť pro vás připravil můj tým lidí – Míša 
Jankovičová, Josef Sobl, Jiřina Soblová, 
Jakub Sobl, Ondřej Sobl, Světlana Onodi, 
Patrik Onodi, Hana Moravcová, Adam 
Bakoš, Vašek Žaloudek, Jana Klepáčková, 
Martin Mikeska, Martin Soukup, Tereza 
Kňourková s dcerou Terezkou, Josef Červe-
ný, tým sportovců a tým hasičů. Park nám 
připravili zaměstnanci Lesy, voda, s.r.o., 
Pilníkov včetně mé nepřehlédnutelné po-
stavy Obelixe. Všem tímto velice děkuji 
a těším se na pouť v roce 2022!

PS: tradice poutě nebyla porušena, opět 
trochu sprchlo. Přeji vám pěkné léto a 4. 9. 
2021 se těšíme na městské slavnosti.

S pozdravem Pěchoč Petr, předseda kul-
turního výboru města Pilníkov

Závěrem nám pan Pěchoč prozradil, že 
se na pouti vše, co bylo připraveno míst-
ními spolky TJ Spartak a jednotkou hasi-
čů, vypilo a snědlo. 

tradiční pilníkovská pouť a dětský den 
2021 Jsou Za námi
První červnový víkend patří tradičně v Pilníkově pouti a dětskému dnu.  
Po vládním rozvolnění se dohodl kulturní výbor města, vedený panem Petrem 
Pěchočem, se starostou panem Josefem Červeným, že pouť a dětský den město 
uspořádá.

město (opět)  
žiJe meZi dveřmi  
u skutilů
Takže se to konečně podařilo! Ko-
nečně jsme se na začátku dubna 
mohli setkat, napít, najíst nebo si 
stále ještě z trochu větší vzdále-
nosti popovídat. Kdo by to byl bý-
val řekl před (teď již) dvěma lety, že 
si budeme vzrušeně povídat o tom, 
jak jsme se na jaře roku 2021 zase 
mohli sejít venku s přáteli a souse-
dy a vypít si společně točené pivo 
nebo si dát dortík s kávou. Skoro to 
byl pro nás svátek! 

Dříve všední záležitost, někdy jsme 
i hledali výmluvy, proč zůstat doma 
a lenošit. Dnes, když už „může-
me”, jsme hned pryč – na zahrádce, 
v parku, v kině nebo v kavárně.

O víkendu 3. a 4. dubna v penzionu 
U Skutilů narazili sud, napekli dorty 
a koláče a připravili obložené chle-
by, aby mohli po nekonečně dlouhé 
době přivítat znovu zákazníky. Mu-
sím říct, že zážitek to byl pro všech-
ny nezapomenutelný. Vám, kdo jste 
zaváhal a zůstal doma, přinášíme 
malou ochutnávku v naší fotoga-
lerii. V neděli zbyly na talířích jen 
drobečky a v sudech vítr. Co si bude-
me povídat – od nepaměti komunitu 
utužuje právě čas, který spolu může 
strávit při dobrém jídle a pití. Jsem 
velmi ráda, že v Pilníkově je tako-
vé místo, jako je penzion U Skutilů 
a jejich kavárna, která funguje přes 
celé léto. Místo, kam můžete zajít 
i s dětmi nebo pozvat na kávu a dor-
tík babičku s dědou. 

lk

Pouťová lákadla. Foto l. kulková

květnová duha. Foto: e. skutilová
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Fotogalerie: dětský den / Pilníkovská pouť / soutěž o nejlepší pouťový koláč

dobrůtky od skutilů



= 12 =

Pilníkovský z p r avo d a j

Je to již více jak pětadvacet let od udá-
losti, o které vám chci vyprávět. Lidská 
pamět je velmi ošidná věc, s pevným 
přesvědčením budete při vzpomínce na 
určitou věc tvrdit, že byla stoprocentně 
bílá a ejhle – při konfrontaci s fotogra-
fií či videozáznamem ke svému překva-
pení zjistíte, že byla černá. I to se může 
stát. Chci ale vás, ctění čtenáři, ujistit, 
že netrpím a nikdy jsem netrpěl na žád-
né bludy či případné fantasmagorie. 
Vše se stalo tak, jak vám dále povím.

Asi tři roky po tom, co jsme se v r. 1996 
přistěhovali do Pilníkova, za mnou přišel 
Péťa Hrůza, se kterým jsem se v té době 
již dobře znal. Požádal mě, zda bych obci 
zapůjčil extra dlouhé hliníkové žebříky, 
které jsem v té době měl k dispozici. Svoji 
žádost zdůvodnil tak, že vysoko posazená 
okna v pilníkovském kostele jsou na ně-
kolika místech rozbitá. A těmi rozbitými 
okny vlétají do kostelní lodi holubi a zne-
čišťují jak vnitřek kostela, tak i kostelní 
zařízení. Bylo tedy nutno se k těmto roz-
bitým partiím po vysokém žebříku dostat 
a otvory zabezpečit drátěným pletivem. 
Rád jsem souhlasil, ale měl jsem podmín-
ky. První byla ta, že celé akci budu příto-
men. Tou druhou jsem si vymínil, že si 
budu moci celý kostel důkladně prohléd-
nout. V té době starostoval Pilníkovu pan 
Hubáček a mé podmínky byly odsouhla-
seny. Akce mohla začít.

Bylo brzké únorové ráno, velmi silně mr-
zlo a bylo po kolena sněhu. Pracovníci 
akce si u mě vyzvedli žebříky a společ-
ně jsme vyrazili ke kostelu. Tady nás již 

očekávala paní Honcová. Měla zotvírané 
všechny dveře do kostela a byla nedočka-
vá, jak celá akce dopadne. Hoši se chopili 
žebříků, přistrčili je k oknům, a když vy-
šplhali nahoru, začali králičím pletivem 
zahrazovat rozbité tabulky. Já jsem se dal 
do hovoru s paní Honcovou a našli jsme 
spoustu společných témat. Její otec byl 
mistr kominický a ona mi vypravovala 
o životě za války v převážně německém 
Pilníkově. Ke konci našeho rozhovoru 
jsem se jí zeptal, zda má kostel nějaké 
podzemí a zda ví o vchodu k těmto pří-
padným podzemním prostorám. Ale paní 
Honcová mi rezolutně odpověděla, že 
kostel žádné podzemí nemá, a tudíž neví 
ani o žádném vchodu. Po této naší roz-
mluvě se odebrala domů a nás ponechala 
našemu konání. Hoši byli zaneprázdněni 
hrazením rozbitých oken a já jsem se vy-
dal na prohlídku kostela. Od útlého mládí 
se zajímám o historii a vše, co s ní souvisí. 
Tedy o hrady, zámky, kostely a další stav-
by, které vznikaly během staletí. Začal 
jsem vystupovat na věž kostela, což díky 
chatrnému žebříku v horní části byla do-
sti nebezpečná záležitost. Vstoupil jsem 
do místnosti, kde byl uprostřed hodinový 
stroj, z něhož vycházela dlouhá ocelová 
táhla k jednotlivým ciferníkům věžních 
hodin, která pohybovala hodinovými 
ručičkami. Míjel jsem i velmi zajímavý 
zvon a při sestupu z věže jsem úzkým 
prostupem ve zdi věže nahlédl na klen-
bu kostelní lodě. Tehdy ještě nebyla pro-
padlá a já jsem uviděl dvě velké hromady 
holubích mrtvolek. Sem se slétali holubi 
zemřít. Zvláštní. Konečně jsem stanul na 
kůru, kde byly polorozebrané varhany 
a jejich píšťaly se válely v prachu na zemi. 
Zamýšlel jsem se nad smutným osudem 
tak krásného nástroje, když mi přišlo se 

podívat do prostoru kostela pode mnou. 
Světlo v kostele bylo díky silnému mrazu 
šedomodré a opar mrazu prostupoval ce-
lou prostorou kostela.

Asi deset metrů od oltáře jsem uviděl stát 
dva lidi. Byl to muž a žena ve věku asi čty-
řiceti let, oblečeni byli velmi elegantně 
v dlouhých zimních kabátech. Ten muž 
ženě vysvětloval, že dlažba, na které sto-
jí, není dlažbou původní. Ta původní že je 
pod stávající dlažbou a v místě, na němž 
právě stojí, je pod nepůvodní dlažbou 
kamenná deska, kryjící vchod do krypty. 
Jejich rozhovor jsem v mrazivém vzdu-
chu umocněném prostorou kostela jasně 
a zřetelně slyšel. To bylo něco pro mě. 
Chtěl jsem se pochopitelně dozvědět co 
nejvíce. Spěchal jsem proto z kůru, abych 
dvojici vyzpovídal. Jaké však bylo mé 
překvapení, když jsem sestoupil z kůru 
a po dvojici nebylo ani vidu, ani slechu. 
A víte, co je na celé události nejzajíma-
vější? Když hoši ukončili svoji práci na 
zabezpečení oken a všichni jsme se zase 
sešli, ptal jsem se jich, co to bylo za lidi, 
kteří byli v kostele. K mému překvapení 
mi bylo odpovězeno, že nikdo z hochů ni-
koho neviděl. Nikdo prý v kostele nebyl. 
Ale mě zrak ani sluch nemýlily.

Ten zvláštní příběh vám nevypravu-
ji proto, aby se podnikl nějaký průzkum 
případné krypty. Daleko menší kostely 
mají svou kryptu, která je zcela náhodně 
objevena například při důkladné opravě 
kostela. Zastávám názor, že zesnulí, jsou-
ce uloženi k věčnému spočinutí, mají mít 
klid. Není tedy správné je rušit.

václav němec

příběh kostelní
Jsme velice rádi za nového 
dopisovatele pana Václava 
Němce, který s námi bude do 
budoucna sdílet své zajímavé 
příběhy. Příběhy ke kávě, odde-
chu a k potěšení. Pohodlně se 
usaďte, začínáme.

ZaJímavosti

václav němec. Foto P. tommová
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V Podkrkonoší vstaly z popela „výcho-
dočeské Pompeje“, jak se přezdívá hradu 
Vízmburk. „Rekonstrukci středověké zří-
ceniny jsme pomáhali nastartovat hned 
několika dotacemi. Podařilo se nám se-
hnat peníze třeba na zastřešení západ-
ní části hradu,“ prozrazuje ředitel MAS 
Království – Jestřebí hory Jan Balcar. Jeho 
bratr Jaroslav dokonce ručil vlastním do-
mem, aby získal úvěr na další část obno-
vy státní památky. Aktuálně se pracuje na 
velkém hradním 3D modelu, nové expo-
zici a dalších novinkách.

Bezmála čtrnáct milionů korun získal na 
renovaci památek Broumovský výběžek. 
V regionu se tak podařilo opravit faru, 
kašnu, kostelní varhany, hřbitovní zeď 

nebo zámek v Dolním Adršpachu. „Nej-
více peněz jde aktuálně do rekonstruk-
ce barokního kostela v Heřmánkovicích, 
jedná se o více než devítimilionový pro-
jekt,“ říká manažerka MAS Broumovsko+ 
Dominika Sedláčková. MAS Stolové hory 
zprostředkovala částku převyšující pět 
milionů korun na obnovu fasády kostela 
a hřbitovní zdi v Bezděkově nad Metují. 
Díky tomu jsou v bezpečí předškoláci, 
kteří před realizací projektu kolem bor-
tící se zdi museli procházet. Na opravě 
historického kuželníku v Ratibořicích se 
podílela MAS Mezi Úpou a Metují, která 
také sehnala peníze na záchranu zvonič-
ky, kaplí nebo dalších sakrálních staveb. 
Pod třímilionovým projektem „Dědic-
tví našich předků“ jsou podepsané hned 

péči o památky v královéhradeckém  
kraJi podporuJí místní akční skupiny
Při obnově památek v Královéhradeckém kraji hrají důležitou roli místní akční 
skupiny (MAS). Díky společnostem zaměřeným na rozvoj venkova se podařilo 
v regionu podpořit péči o památkové objekty bezmála 32 miliony korun. Tyto do-
tační peníze od roku 2008 umožnily realizaci desítek projektů, mezi nimiž jsou na-
příklad opravy hradů, zámků nebo kostelů. A kdyby je někdo šikovně zaznamenal, 
zůstaly by tu k nahlédnutí i v dalších letech dalším Pilníkovanům. 

3d model hradu vízmburk

čtyři MAS – Hradecký venkov, Společná 
CIDLINA, Podchlumí a Zálabí. V rámci 
projektu se mimo jiné podařilo zachrá-
nit několik kostelů, byly také vybudová-
ny stálé i putovní expozice. Zmiňované 
organizace podpořily péči o památky 
i  samostatně, Společná CIDLINA se na-
příklad podílela na obnově chlumeckých 
varhan a židovského hřbitova v Novém 
Bydžově. 

Probíhající stavební a restaurátorské 
úpravy Kolowratského zámku v Rychno-
vě nad Kněžnou nesou výrazný podpis 
Sdružení SPLAV. „Kromě toho bychom 
v rámci Programu rozvoje venkova rádi 
podpořili opravu opláštění pevnosti Ha-
nička nebo obnovu hřbitovní zdi u kos-
tela v Orlickém Záhoří,“ poodhaluje 
další plány vedoucí manažerka Sdružení 
SPLAV Kateřina Holmová. Hned 22 pro-
jektů v oblasti kulturní a památkové péče 
by se neobešlo bez podpory MAS NAD 
ORLICÍ. V Podorlickém skanzenu v Kr-
ňovicích mají například opravenou rou-
benou školu, v Bělči znovu klape vodní 
mlýn. 

Revitalizace prostoru valu a lipové ale-
je v areálu zámku v Novém Městě nad 
Metují by nemohla být realizována bez 
výrazného přičinění MAS POHODA 
venkova, která rovněž podpořila obno-
vu zvoniček, restaurování památníků či 
obnovu opočenského kostela. MAS Krko-
noše podporuje péči o památky v rámci 
spolupráce s jinými spolky, mohlo by se 
tak zablýskat na lepší časy zchátralému 
zámku v Rudníku. 

Hodně památek se v regionu dalo do po-
řádku, ale další na svou šanci ještě čekají. 
Důležité je vědět, že místní akční skupi-
ny budou mít možnost na tyto projekty 
čerpat finanční podporu z fondů Evrop-
ské unie i v novém programovém období 
2021 – 2027.   

Petr Záliš
mas království – Jestřebí hory 
tel. 731 453 724, zalis@kjh.cz 

fotosoutěž

Z došlých fotografií jsme 
vybrali fotku kostela, 
kterou nám do redakce 
zaslal žák 1. stupně Ště-
pán koláčný. Gratulu-
jeme. tímto startujeme 
další kolo fotosoutěže 
a hledáme nového fo-
tografa, jehož obrázek 
bude zveřejněn v dalším 
čísle zpravodaje. Foto-
grafie zasílejte na e-mail: 
redakce@pilnikov.cz. 
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Mluvím o slečně Evě Skutilové. Skutilovi 
bydlí a podnikají v Pilníkově už spoustu 
let, hospodaří na velké farmě a provozu-
jí penzion. Eva se stará právě o provoz 
penzionu včetně občerstvení. Pravidelně 
se zde konají svatby, oslavy narozenin, 
velmi oblíbené letní plesy (letos dvoji-
tý 9. ročník), sportovní večery a v létě je 
v provozu kavárna s nabídkou např. vý-
tečných domácích zákusků. V minulosti 
se zde konaly čtyři ročníky Pilníkovského 
písničkáře.

Od kdy se píše historie Skutilů v Pilní-
kově? Kolik generací se zde již narodilo? 
Jaké mají Skutilovi podnikatelské plány 
do budoucna? Pojďme se zeptat Evy.

Ahoj Evi, než začnu klást otázky, ráda 
bych Ti moc poděkovala za svolení s roz-
hovorem. Chtěla bych začít od začátku. 

dokážeš našim čtenářům přiblížit to, jak 
a  kdy se započala psát historie skutilů 
v Pilníkově? kolik generací žilo/žije v Pilní-
kově? kdy jsi poprvé slyšela váš příběh, co 
se týče rodinné historie?

Možná by byl lepší adept na rozhovor můj 
tatínek, ale já si ho sem trochu přizvu. 
Vyprávění o rodinné historii si pama-
tuji už od malička. Děda Karel byl velký 
pamětník a kronikář. Vášnivě se zajímal 
o historii Pilníkova, naší rodiny, stavení 
a pečlivě vše zaznamenával. Přišel sem 
ze Chvojence po válce, v době, kdy pro-
bíhal odsun Němců. Ačkoli to byly velmi 
nešťastné události, s původními obyvate-
li a jejich potomky máme přátelské vzta-
hy a dodnes se navštěvujeme. Děda tu 
začal hospodařit. Babička byla původně 
z Třebíče. Do Pilníkova přišla ale z Pra-
hy, kde pracovala u firmy Baťa v Celetné. 
Tam se seznámila se svým prvním man-
želem, Vilémem Šafářem, který po válce 
dostal jako příslušník RAF (českoslo-
venská peruť) dílnu v Pilníkově (č.p.185) 
a měli syna, strejdu Slávka. No a když to 
vezmu kolem a kolem, po rozpadu první-
ho manželství si v roce 1954 vzala dědu 
a rodinná historie se začala psát. Já jsem 
tedy třetí generace, ale na světě jsou už 
přírůstky z té čtvrté. Bratr Kája má s pří-

telkyní Kristýnou tříletou Justýnku a no-
vorozeného Vojtíška. 

Jsou vaši předci češi, nebo máte kořeny 
v zahraničí?

Z taťkovy/dědovy strany máme příbuz-
né třeba v Chorvatsku, ale tahle větev 
tam byla za Rakouska-Uherska odejita. 
Z maminčiny mám kořeny v Maďarsku 
a na Slovensku. Ostatně dědu Ludvika asi 
spousta z vás zná a málokdo by hádal, že 
čeština není jeho rodný jazyk. Jinak jsme 
rozeseti po celé republice, ale snažíme se 
vztahy udržovat a vídat se i v širokém ro-
dinném kruhu. 

Byla zemědělská výroba odjakživa výsa-
dou/obživou tvých předků?

Ano, z tatínkovy/dědovy strany tomu tak 
je. Původně to vypadalo, že děda bude 
hospodařit na své rodné hroudě ve Chvo-
jenci, ale po demobilizaci se jeho bratr 
vrátil a jako staršímu mu připadlo i hos-
podářství. A tak děda musel odejít a najít 
jiné působiště. Po válce chtěl jít na do-
sídlení do pohraničí, kde by mohl získat 
vlastní hospodářství. Mířil na Broumov-
sko, ale protože byl v 25 letech svobodný, 
nedostal příděl. Na doporučení p. Cipry 
staršího se dostal do Pilníkova a v říjnu 
1945 získal dekret na stávající hospo-
dářství, které bylo ve zbídačeném stavu. 
Tenkrát sem přišel se svou sestrou a její 
rodinou. Německá rodina Wicků, kteří tu 
bydleli, byla vystěhovaná do Smiřic. Tam 
čekali do roku 1946 na odsun. A právě 
s touto rodinou i my potomci stále udr-
žujeme velmi dobré vztahy. 

skutilové
Ráda bych otevřela téma pilníkovských 
rodáků na pokračování. Díky této rub-
rice se spolu můžeme dozvědět více 
o rodinách, které žijí v Pilníkově po 
generace. Pro svůj první článek jsem 
oslovila člověka, kterého přece jen chví-
li znám. Nemusím chodit daleko, bydlí 
kousek ode mě a vy ho určitě také znáte. 
Ostatně na jiných řádcích v tomto čísle 
se zmiňuji o akci Mezi dveřmi, kterou 
pořádala. Letos mimořádně kvůli covi-
du v respirátoru a s vydezinfikovanýma 
rukama, ale i tak se vřelého přivítání od 
ní a jejího týmu dostalo každému, kdo 
se v penzionu U Skutilů na jaře zastavil 
na dobrotu nebo točené pivo.

pilníkovští rodáci

tři generace skutilů na jedné fotce, 2021 (zleva karel skutil st., marie skutilová, eva skutilová, 
maruška skutilová, kristýna kořínková, vojtíšek skutil, karel skutil ml. a Justýnka skutilová).

Foto: archiv skutilové

Historické rodinné foto, 1964 (zleva babička 
růžena, tatínek karel skutil, libuše Benedik-

tová (roz. skutilová) a děda karel skutil.
Foto: archiv rodiny skutilů
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Někdy v 50. letech byl velký tlak na zřízení 
JZD a děda vstoupil do družstva, kde vy-
konával řadu řídících funkcí, během toho 
ještě dostudoval střední a vysokou ško-
lu. Taťka se vrátil z vysoké, byl po vojně 
a nastoupil jako zootechnik do družstva, 
kde funkci zastával až do 1991. Měl ale na 
vývoj zemědělství jiný názor než vedení, 
a tak odešel a začal hospodařit soukromě. 
A protože Kája, můj bratr, k zemědělství 
od malinka tíhnul, hospodaří, rozšiřují 
a modernizují spolu ruku v ruce. 

Je zapojená úplně celá rodina včetně té šir-
ší do podnikání, nebo si někdo zvolil jinou 
cestu? kdy ses rozhodla právě ty, že zůsta-
neš v Pilníkově a budeš pomáhat rodině?

Obecně máme v rodině hezké a úzké 
vztahy. Taťku s bráchou Kájou možná 
znáte, vedou každý část hospodářství. 

Sestra Maruška ještě studuje v Praze, ve 
volnějším čase hodně přikládá ruku k dílu 
právě v penzionu. Její kroky dál ale pove-
dou spíš do akademické sféry. Maminka 
sice už penzionu nevelí, z téhle role se 
před pár lety stáhla a pomyslnou štafetu 
mi předala, ale pořád zastane haldu práce 
okolo, na statku, k tomu se pustila do vý-
roby skvělých domácích sýrů, které třeba 
brzy budete moct ochutnat i vy. Babička 
z maminčiny strany nám chodí vypomá-
hat do kuchyně, když nám teče do bot 
a nestíháme, děda zase vyrobí, na co si 
vzpomeneme, a opraví, co potřebujeme. 
Teta Líba, taťkova sestra, se od začátku 
starala o účetnictví, které se postupem 
času změnilo ve velmi složitou byrokra-
cii, a byla v tom velký profík. I do naší ro-
diny ale zasáhl covid a letos nás nečeka-
ně opustila. Každopádně když je potřeba, 
můžeme se i na širší rodinu spolehnout. 

Já jsem celý život trochu rozlítaná. Stu-
dovala a pracovala jsem v Praze, pak asi 
před čtyřmi lety jsem se vrátila a mamce 
trochu ulevila od penzionu. Mám tu zá-
roveň skvělé a spolehlivé kolegyně Gabču 
a Lucku, které mi moji neustálou potřebu 
nesedět na jednom místě tolerují, takže 
mezi Prahou a Pilníkovem pořád pend-
luju. 

kdo přišel s myšlenkou provozování pen-
zionu (od kterého roku podnikáte v po-
hostinství/ ubytovacích službách)? kolik 
svateb a dalších událostí ročně zvládnete 
uspořádat?

Bylo to určitě postupně. Dříve tu stálo 
hospodářství. Já si pamatuju ještě jako 
dítě, že sem tatínek chodil krmit dobytek 
a já tu spadla do žumpy. Dneska je z toho 
vtipná historka, tenkrát se nikdo moc 

nesmál. Pamatuju si, že tu bydlela paní 
Tatayová. Taťka měl ve správě pozemek 
nad tím, kde se nyní pasou krávy a ovce. 
A když došlo na lámání chleba a poze-
mek se prodával, patřily k němu i ruiny 
hospodářství. Taťka chtěl mít ze stodoly 
ovčín a z části druhé budovy vybudovat 
byt/zázemí pro zaměstnance. To se zčásti 
stalo. Mamce by se tenkrát zamlouvalo 
mít drobnou ubytovací kapacitu navíc. 
Nakonec z toho byla velká investice, hod-
ně práce a jsme, kde jsme. Postupně se 
rekonstruovaly obě budovy a přistavěla 
se pergola. Provoz penzionu zdárně roz-
jela právě maminka v roce 2011. 

Hlavní sezonou je pro nás jaro a léto, kdy 
je akcí nejvíce. Svatby jsou náročné na 
přípravu i organizaci. Probíhají nejčastěji 
v květnu, červnu a září. V červenci a srpnu 
bývá penzion plný prázdninových hostů 

a jsme za to moc rádi. Proto jsme v těchto 
měsících od velkých akcí upustili a raději 
uvedli do provozu letní zahrádku, která je 
otevřená všem. Kolik je to akcí celkem? 
Může to být třeba 10 svateb a nespočet 
dalších setkání při nejrůznějších příleži-
tostech (oslavy, firemní setkání, výroční 
schůze apod.). 

Jaké máte plány do budoucna, na co se mů-
žeme těšit?

Červen ještě věnujeme zčásti soukromým 
akcím. Snad bude moci proběhnout i letní 
ples. Po půl roce, kdy jsme museli mít za-
vřeno, si toho hodně vážíme. V červenci 
a srpnu bych ráda pozvala všechny na let-
ní zahrádku. Čepujeme i lokální pivo (Kr-
konošského Medvěda), pečeme si sladké 
dezerty, koláče a chleba, vyrábíme pa-
štiku, občas něco ugrilujeme. Jsme v létě 
v jednom kole a rádi tu všechny přivítá-
me. Sledujte naše sociální sítě (Facebook: 
Penzion U Skutilů, Instagram: penzionu-
skutilu), kde vždy aktualizujeme nabídku 
i otevírací dobu. Nebo stačí, když půjdete 
okolo, a otevírací dobu najdete na ceduli 
u penzionu.                                                lk

eva skutilová (31 let) má dva sou-
rozence – bratra karla (32) a sestru 
marušku (26). Její hlavní pracovní 
náplní je provoz penzionu, admi-
nistrativní podpora farmy a práce 
v organizaci člověk v tísni v Praze. ve 
volném čase je ráda venku na vzdu-
chu, na cestách, občas i stále ještě na 
basketbalové palubovce. 

Historické foto statku, 1947. Foto: archiv rodiny skutilů

růžena a karel skutilovi
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Jak se s covidovým školním rokem rodiče 
popasovali? Chtěli by si ho zopakovat? 
Jakou známku by dali svým dětem?

Na vyplnění dotazníku se podílely čtyři 
maminky, kterým tímto moc děkuji za je-
jich čas. Na jejich přání označím jednotli-
vé odpovědi iniciálami.

1. kdybyste měli popsat čas strávený doma 
s dětmi na distanční výuce pomocí názvu 
kteréhokoliv filmu, který by to byl?

MČ: Škola základ života.

JD: Ztraceno v překladu.

LT: Pohádka.

SO: Ženy v běhu.

2. na čas jste se museli vzdát své práce 
a  stát se pedagogy pro své děti. co vám 
tato zkušenost přinesla?chtěli byste si ji 
zopakovat?

MČ: Vzhledem k chytrosti a svědomitos-
ti mých dětí jsem měla se studiem svých 
dětí velmi málo práce. Situace s distanč-
ní výukou vedla mé děti k samostatnosti 
a myslím, že se jim dařilo velmi dobře. 
Mně osobně by nevadilo, pokud by mé 
děti studovaly z domova, ale je přiroze-
nější studovat ve škole – v kolektivu.

JD: Přinesla ujištění, že nechci být peda-
gog a pro své děti opravdu jen v nejnut-
nějším případě.

LT: Nám nepřinesla vůbec nic. Učíme se 
furt. Každopádně bych si ji už nezopako-
vala. Děti potřebují dětský kolektiv a ně-
jaké povinnosti jim neuškodí.

SO: Zjistila jsem, že člověk a především 
dítě vydrží a zvládne opravdu hodně. Zo-
pakovat bych si to už ale nechtěla.

3. všichni rodiče, i vy si zasloužíte medaili 
za to, jak jste distanční výuku zvládli. Jaké 
hodnocení byste ale dali vy vašim dětem? 
Za co jste na ně pyšní?

MČ: Jsem pyšná, že se odloučením od 
dětí nenechaly otrávit a že vše v této těž-
ké době vydržely. Oba kluky moc chválím 
a oba si zaslouží 1*.

JD: Za věci, které je baví, rozhodně za-
slouží 1 několikrát podtrženou.

LT: Hodnocení = super. Pyšná jsem za 
snahu v učení a spolupráci.

SO: Oba by dostali velkou 1*. Kvůli mé 
nemoci jsem se jim nemohla vždy plně 
věnovat, takže na to museli být občas 
sami. Oni ale i přes občasnou nechuť,  
zlobu a zoufalství to všechno zvládli na-
prosto úžasně.                                           

lk

Pro příjemný a ničím nerušený pobyt va-
šich dětí i dalších návštěvníků vás žádá-
me o dodržování podmínek návštěvního 
řádu. Jednotlivé herní prvky jsou určeny 
pro děti od 3 let do 15 let. Hřiště nepou-
žívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, 
namrzlé nebo jinak viditelně poškozené! 
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby 
starší 18 let. 

Na hřišti platí zákaz: 
• poškozování a znečisťování prostor, 
zařízení a vybavení (v případě poškození 
bude obec vymáhat náhradu nákladů 
vynaložených na opravu) 

• volného pobíhání domácích zvířat

 

• kouření, konzumace alkoholu  
 a omamných látek 

• vjezdu motorových vozidel 

• stanování a rozdělávání ohňů 

• pořádání propagačních  
 či reklamních akcí 

Návštěvník je povinen: 
• respektovat návštěvní řád a pokyny 
 správce hřiště 

• chovat se ukázněně tak, aby  
 neohrožoval sám sebe ani ostatní  
 návštěvníky 

• dodržovat čistotu 

Porušení pravidel stanovených tímto ná-
vštěvním řádem je přestupkem ve smyslu 
§ 4 odst. 2 zákona Č. 251/2016 Sb. o ně-
kterých přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů a lze za takovéto porušení uložit 
pokutu až do výše 100 000 Kč.

Pokud zjistíte, že zařízení dětského hřiště 
je poškozené, oznamte to prosím nepro-
dleně na níže uvedený kontakt.

Houpačky jsou nové, a tak doufáme, že 
vám přinesou radost a že zase chvíli vydr-
ží. Tímto vás prosím, pokud uvidíte van-
dala, nebojte se to nahlásit, ideálně ihned 
vyfotit. Fotografie posílejte na adresu 
starosta@pilnikov.cz nebo na voda@pil-
nikov.cz. Děkujeme za součinnost.

Josef červený

přiJďte se Zhoupnout
Už jste si také všimli? Na dětském hřišti máme dvě nové dětské houpačky a také 
nový návštěvní řád, který byl bohužel nějakým neznámým vandalem zničen. Pří-
běh těch starých houpaček je bohužel smutný. Ptáte se, co se stalo? Dětské hřiště 
navštívila parta odrostlých mladíků, kteří nepochopili, že některé herní prvky jsou 
určeny především malým dětem, a také, že se po konstrukcích prolézaček neleze 
jako opice po stromě včetně střechy věže.  

školní rok s covidem očima rodičů
Z většiny rodičů se v uplynulém školním roce stali nedobrovolní pedagogové. Epidemiologická situace nás donutila separo-
vat se od svých kamarádů, kolegů, rodin, spolužáků, učitelů. Pro všechny to byla obrovská životní změna a dozajista i velká 
zkouška trpělivosti. Je vskutku nepředstavitelné, že by tato situace měla být trvalá a stala se běžnou součástí našich životů. 
Snažíme se opět najít cestu k „normálnu”, ale bude to opravdu vše zase „normální”?

sport

škola

nové houpačky na hřišti. Foto: J. červený
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Z ušetřených finančních prostředků, kte-
ré jsme získali na školních akademiích, 
jsme zakoupili čtyři sety venkovního po-
sezení. Vše přišlo ve stavu „rozebraném“ 
a bylo třeba posezení sestavit do podoby 
kulturní, kdy se v pohodě můžete posadit. 
Napadlo mě, že oslovím deváťáky, zda do 
toho se mnou a s panem učitelem Mgr. J. 
Kolářem nechtějí jít a pustit se do mon-
tování. A představte si, že do toho s námi 
šli a pustili se do práce aktivně a velmi 

šikovně. Posezení vzniklo, je na školním 
hřišti. Přečtěte si, co o téhle akcičce de-
váťáci řekli:

• Jsme rádi, že jsme pomohli škole. 
Naučili jsme se pomáhat navzájem.   
(Lukáš a Patrik)

• Při stavění jsme spolupracovali i přes 
to, že jsme to museli asi 2x přemonto-
vat, tak jsme se nasmáli.  (Ája)

• Bavilo mě natáčet video o stavění 
venkovního posezení, bavilo mě mon-
tování a super spolupráce. Bylo to 
dobré do budoucnosti. (Matěj a Denis)

• Byla dobrá spolupráce, komunikace 
mezi sebou, naslouchání si a pomá-
hání si. (Jonáš)

• Velmi nás to bavilo, jsme rádi, že jsme 
si utvrdili týmovou práci a vyzkouše-
li si něco jiného než se jen učit. Jsme 
moc rádi, že jsme s holkama zvládly 
lavičku postavit.  (Kája a Natka)

• Skládání jsme si velice užili a naučili 
jsme se spolupracovat.  (Verča a Vojta)

• Bylo to zábavné, naučili jsme se spo-
lupráci a také bylo super, že jsme strá-
vili chvíle na čerstvém vzduchu a měli 
jsme spoustu legrace. (Kája a Bára)

• Bavilo mě to, byli jsme spolu, bylo 
třeba zapojit trpělivost.  (Míša)

• Bylo to velmi těžké, ale nakonec se 
nám to povedlo. Ze začátku jsem ne-
věděl, jak to sestavit, ale potom jsme 
na to naštěstí přišli.  (Pepa)

Tak co na to říkáte? Takovéto aktivity 
mají opravdu smysl a naučí mladé doved-
nosti do praktického života.

mgr. ilona skořepovádeváťáci sestavují venkovní sety ii. Foto: i. skořepová

sestavuJeme venkovní poseZení
Tak jsem s deváťáky nazvala naši projektovou akci, do které jsme se v rámci „Podnikavé školy“ pustili. Dva roky se inten-
zivně zabývám britskou metodikou rozvoje měkkých dovedností, tzv. Skills Builder. Co to jsou měkké dovednosti? 1. Rozvoj 
komunikace 2. Týmová spolupráce 3. Cílevědomost, dotáhnout věci do konce 4. Pozitivní nastavení 5. Nápaditost, kreativita, 
aktivita 6. Naslouchání 7. Umět se prosadit 8. Schopnost řešit problémy. Všechno toto jsou velmi důležité dovednosti do 
praktického života.

deváťáci sestavují venkovní sety. Foto: i. skořepová
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Hlavním pilířem zábavné stezky jsou 
zvukové hádanky, které lze přehrát po-
mocí QR kódu na vašem mobilním za-
řízení. Zvukové hádanky ukrývají zvuky 
zvířat z celého světa a vaším úkolem je 
uhádnout, kterému zvířeti daný zvuk pa-
tří. Mimo zvukové hádanky najdete na 
každém stanovišti nejrůznější informace, 
náměty na hry nebo úkoly. Úkoly jsou na-
vrženy tak, aby u dětí rozvíjely všechny 
vzdělávací oblasti (biologickou, psycho-
logickou, interpersonální, sociokulturní 
a environmentální).

Zábavná stezka vznikla za účelem zpes-
tření distanční výuky předškoláků. Na-
konec jsem stezku poupravila, aby byla 
vhodná pro děti od 2 do 8 let. Jedním 
z důvodů rozšíření věkové hranice bylo 
učinit stezku atraktivnější a lákavější pro 
mladší i starší sourozence našich Slu-
níček. Dalším cílem stezky bylo dostat 
děti, popřípadě celé rodiny ven, poznávat 
okolí svého domova, strávit čas s rodiči 
něčím příjemnějším, než bylo plnění do-
mácích úkolů, a popřípadě se setkat s dal-
šími dětmi.

Když jsem stezku připravovala, říkala 
jsem si, že pokud jí projde alespoň jedno 
dítě s rodiči, bude to úspěch. Domnívala 
jsem se, že rodiče i děti jsou příliš vyčer-
páni pracovními povinnostmi, distanční 
výukou a opatřeními souvisejícími s co-
videm-19 a nebudou mít chuť ani energii 
pouštět se do dalších úkolů. Velmi mile 
mě potěšilo, když pár hodin po nainstalo-
vání stezky přišly první pozitivní recen-
ze a fotografie od rodičů. Nakonec měla 
stezka dle zpětných vazeb veliký úspěch. 
Jsem šťastná, že se podařilo dětem a je-
jich doprovodům zpestřit procházky 
Pilníkovem, rozšířit dětské znalosti 
a dovednosti či vnést trochu zábavy do 
náročné covidové doby. Stezka byla nain-
stalována před Velikonocemi, aby rodiče 
mohli k procházkám využít sváteční dny. 
Jelikož měla stezka úspěch, zůstane in-
stalována do konce letních prázdnin. 

Děkuji všem občanům, že vyvěšené ce-
dule nepoškozují. V případě, že byste 
někde narazili na poškozenou ceduli, na-
hlaste to prosím v MŠ Pilníkov.

Tato stezka byla pilotním projektem, vě-
řím tomu, že se bude v budoucnosti opa-
kovat více takovýchto projektů, nejen pro 
děti. Chtěla bych poděkovat paní ředitel-
ce Mgr. Iloně Skořepové a panu starostovi 
Josefu Červenému za podporu při tvorbě 
a realizaci stezky a paní učitelce Jiřině 
Malé za pomoc s instalací stanovišť. Dále 
děkuji paní Aleně Gondekové za udělení 
souhlasu s využitím jejích QR kódů. Nej-
větší dík patří všem rodičům, prarodičům 
a dětem, kteří na stezku vyrazili a dali 
tak najevo, že mají zájem o nové projekty 
a aktivity.

Na závěr bych chtěla poděkovat také 
všem, co se v době uzavření školek a škol 
podíleli na distanční výuce, ať už to byli 
rodiče, děti, nebo učitelé a další. Za mě 
a mou kolegyni Nikolu Kuncovou, DiS., 
můžeme říci, že distanční výuka ve třídě 
Sluníček probíhala velmi dobře. Zapojo-
vali se i rodiče mladších dětí, které ne-
měly povinnou výuku. Distanční výuky 
se nakonec zúčastnily všechny děti ze 
třídy Sluníček, některé dokonce vymysle-
ly vlastní úkoly. I přes skvělou spolupráci 
rodičů dětem chyběl kontakt s vrstevníky 
a paním učitelkám děti, protože pohled 
na školku bez dětí byl velmi frustrující, 
a tak jsme moc rády, že už je školka opět 
otevřená. V době uzavření školky ovšem 
nezahálely ani paní učitelky, které kromě 
zajišťování distančního vzdělávání chys-
taly náměty pro menší děti, pracovaly na 
administrativních záležitostech, vyráběly 
didaktické pomůcky, chystaly projektové 
dny a akce, které se budou realizovat po 
otevření školky, vyráběly pedagogické zá-
sobníky či pracovní listy, chystaly výzdo-
bu školky, inspirovaly se novými náměty 
na práci, dále se vzdělávaly apod. Věřte, 
že to bylo náročné období pro všechny, 
obzvlášť pro naše nejmenší, kteří nyní po 

otevření školek zažívají znovu adaptační 
období, podobně jako tomu bývá v září. 
Nezapomínejme prosím na to, že před-
školní vzdělávání je velmi důležitou sou-
částí života dítěte. Kdo se domnívá, že si 
děti ve školce s paní učitelkou jen hrají, 
velmi se mýlí. Vzhledem k povinnostem, 
které děti ve školce čekají, může být pro 
některé z nich návrat do školky vyčerpá-
vající a náročný, je na nás učitelích a ro-
dičích dětem návrat co nejvíce usnadnit. 
Věříme, že se nám to podaří. Abych pod-
trhla důležitost předškolního vzdělávání 
a rozvoje dětí předškolního věku, končím 
své povídání slovy Roberta Fulghuma: 
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, 
jsem se naučil v mateřské školce.“

Bc. aneta masopustová,  
učitelka, sluníčka

škola
pilníkovem spolu Jdeme, procháZku 
si užiJeme.
Zábavná stezka plná her, úkolů a zvukových hádanek.

Vážení občané,

jak jste si mohli všimnout, na konci března se v různých koutech Pilníkova objevily 
cedule s QR kódy a nejrůznějšími úkoly. Tyto cedule jsou součástí zábavné a vzdě-
lávací stezky pro děti. Stezku tvoří dvacet stanovišť. Seznam stanovišť naleznete 
na dveřích MŠ Pilníkov, webových stránkách města Pilníkov a MŠ a také na vý-
věsní tabuli na náměstí.

recenZe Zábavné steZky:

„moc děkujeme za hru, všichni jsme 
si ji krásně užili.“ (maminka, Sluníčka)

„Úkoly děti plnily vzorně, užili jsme si 
to všichni na vzduchu a s pohybem a 
kopou srandy. Za nás jedině pochva-
la, je to super nápad a příprava mu-
sela dát hodně práce. Zlepšovat asi 
není co, budeme se těšit příště, po-
kud ještě do prázdnin něco vymys-
líte. díky moc za vaši obětavost, bylo 
to zkrátka super.“ (tatínek, Sluníčka)

„dobrý den, moc vám děkujeme, že 
jste vytvořila úžasnou hru pro děti, 
dneska jsme se synem našli 3. sta-
noviště, když jsme šli na procházku, 
tak jsme prošli kolem školky a četli 
jsme to na dveřích. Funguje to skvě-
le a  syna to moc bavilo. děkujeme 
moc.“ (maminka, Berušky)

děti objevují stanoviště naučné stezky.
Foto: a. masopustová
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Ze sportovní činnosti za všechny ty roky 
na pilníkovské základce mám obrovské 
množství zážitků, někdy hodně emotiv-
ních a silných. Jezdili jsme na fotbalo-
vé turnaje, a to nejen s kluky, ale fotbal 
svého času bavil i dívky a na fotbalové 
turnaje jsem jezdila i s nimi. Zajímavostí 
možná je, že jsem v prvních letech svého 
působení na škole v Pilníkově vedla stře-
lecký kroužek. Možná si někteří dospělí 
pánové, a někteří z nich jsou i myslivci, 
vzpomenou, že jsme společně hledali 
mušku a mířidla…a pak terč nebo sklop-
ky. Sama jsem na gymnáziu v Mnichově 
Hradišti čtyři roky závodně střílela ze 
vzduchovky a z malorážky. Jen z pistole 
jsem si nikdy nevystřelila.

Skvělé zážitky mám z lyžařských výcviků 
u V. Populeho na Nikláku v Horní Malé 
Úpě, kterých jsem absolvovala celkem 
27. Učit se ovládat ski a poznávat hor-
skou přírodu. Za 27 lyžáků, panečku, to 
už je spousta účastníků zájezdu. Možná 
si někteří pamatujete na věty: „To jsou 
panorámata, koukejte!“, „Kochejte se ho-
rama!“, „To je čistič hlavy, ty hory!“, „To 
je síla, ten horský vzduch!“ nebo „Drž to 
v kolenou!“. Zážitky z lyžáků jsou pro mě 
nezapomenutelné. Kéž by byly i pro vás 
všechny, kteří jste společně s námi bráz-
dili horské svahy a vždycky jste jízdu na 
lyžích nebo na prkně zvládli. 

Zmíním ještě jedno sportovní odvětví, 
které se stalo v posledních osmi letech 
fenoménem na naší škole a v kterém 
jsme dosáhli hodně úspěchů, dokonce 
i účast v krajském kole, a moc nás to ba-
vilo. Samozřejmě jde o florbal. Florbalové 
kroužky a všechny florbalové turnaje byly 
s vámi všemi moc fajn i s radostí ze hry.

Téměř deset let jsem také pracovala v za-
stupitelstvu Pilníkova. Na starosti jsem 
měla kulturu a sport. Pořádali jsme kolem 
dvaceti plesů a zábav, to byly časy, kdy se 
lidé v pohodě bavili a veselili.

Moc fajn byly roky, kdy jsem dvakrát 
v týdnu vedla v místní tělocvičně hodi-
ny aerobiku a cvičení pro ženy a všechny 
jsme si „dávaly do těla“.

Od roku 2009 jsem pracovala na postu ře-
ditelky ZŠ a MŠ Pilníkov. Zcela se změni-

la náplň mé práce. Od sportu k budování 
v pěti svěřených budovách školy. Začali 
jsme šatnou na druhém stupni, zajiště-
ním nového vybavení sborovny na I.  i II. 
stupni, sanačními pracemi v budově 
I.  stupně, rozšířením počítačové učebny 

a obnovou počítačů, vybudováním nové 
multiučebny, navrhli jsme si interiér ředi-
telny. V roce 2011 jsme uvedli do provozu 
nové školní hřiště s atletickým oválem, 
kurtem a sektory. Vše s umělým povr-
chem Conipur. Rozsáhlé budovatelské 
práce jsme řešili s novou školní jídelnou, 
která vznikla v prostoru bývalých dílen 
a je v provozu od roku 2012. Troufnu si 
říci, že je útulná a velmi moderní. Je nám 
sice líto, že jsme přišli o prostor dílen, ale 
jiné řešení bohužel nebylo tehdy možné a 
nová jídelna byla přímo akutní. Spolu s jí-
delnou jsme vybudovali z dotačního titu-
lu i novou školní knihovnu. Velkou radost 
mám z kompletní rekonstrukce učebny 
přírodních věd v roce 2015, ta je opravdu 
velmi moderní a slouží i jako laboratoř. 
Jedenáct učeben je vybaveno interaktiv-
ními triptychy s dataprojektory. Velmi 
rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí pro-
šla budova mateřské školy. V MŠ proběhla 
kompletní výměna oken, topení, instala-
ce tepelného čerpadla, rekonstrukce tříd. 

V roce 2018 jsme se pustili do komplet-
ní rekonstrukce interiérů všech 4 tříd 
v budově na prvním stupni a kompletní 
výměny nábytku. Pořídili jsme celý nový 
vstupní systém. Celkovou výměnou pod-
lahových krytin a rekonstrukcí tříd prošly 
také všechny interiéry druhého stupně. 

Poslední velikou a náročnou akcí byla vý-
měna plynových kotlů v budově II. stup-
ně v roce 2020. Původní kotle sloužily 
28 let. Budovali jsme za ty roky vcelku 
hodně, ale stále je co budovat. Akutně je 
třeba vybudovat nová střecha na budově 
II. stupně. Zde je třeba dokončit výměnu 
všech oken a totéž i v budově I. stupně.

Za dvanáct let ředitelování jsem spolu-
pracovala se čtyřmi pány starosty a za 
vzájemnou spolupráci všem děkuji. 

Nesmím zapomenout na svůj tým za-
městnanců. Všichni pro mě za dvanáct 
let byli velmi důležití a bez jejich pocti-
vé práce bychom se neposouvali vpřed 
a nevykonali bychom tolik aktivit. Mým 
nejbližším pracovním „parťákem“ byla 
má zástupkyně Ing. D. Hegrová, s kterou 
jsme se skvěle doplňovaly. Bylo mi ctí se 
všemi spolupracovat.

A nesmím zapomenout na poslední dva 
školní roky s covidem, které pořádně za-
cloumaly se všemi našimi životy, a tenhle 
„divný covidový svět“ možná nelze do-
posud pochopit. Tuto těžkou dobu jsme 
zvládli, všem za to díky a obdiv, ale vy-
čerpaní jsme z toho všichni vážně hodně. 

A v této divné covidové době, kdy i mé 
tělo se nějak vyčerpalo, končí i má ces-
ta na pilníkovské základce. Byla to fajn 
cesta se spoustou zážitků, ale taky někdy 
pěkně náročná se spoustou administrati-
vy, s obrovským množstvím vyrábění pa-
pírů a nařízení. 

Vždycky se slzou v oku budu vzpomí-
nat na všechny generace žáčků, kteří se 
mnou šli po té cestě na škole v Pilníkově, 
a na všechny své zaměstnance.

Ať se dál daří pilníkovské základce 
a všichni ať jste zdraví a šťastní.

mgr. ilona skořepová

dvacet devět let života na pilníkovské Základce
Tak, kde vlastně začít… Moje pracovní životní cesta na pilníkovské základce začala v srpnu 1992. Nastoupila jsem po mateř-
ské dovolené jako tělocvikářka. K tomu jsem učila občanskou výchovu, zeměpis, hudební výchovu, němčinu, někdy i vlastivě-
du, český jazyk a pracovní výchovu. Za ty roky to bylo pestré. Vždycky jsem měla ráda sport a veškerý pohyb. Největší radost 
mám z toho, když se děcka chtějí hýbat a pohyb je baví a netráví čas jen s mobilem a lenošením. 

odstupující ředitelka ZŠ a mŠ mgr. i. skořepová
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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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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 

redakční omluva
v prvním letošním čísle Pilníkovského zpravodaje byla chybně 
uvedena informace o autorovi fotografií na straně 20. autorem 
fotografií 70. léta 20. století a červenec 1967 je pan rudolf Hegr 
(viz. fotografie). tímto se omlouváme jeho rodině a zároveň dě-
kujeme panu Jiřímu Hegrovi za poskytování dobových fotografií 
z rodinného archivu.

továrna silkin
Velký podnik v Pilníkově postavil 
v l. 1904–06 Karel Wogerer, syn 
trutnovského podnikatele Ferdi-
nanda Wogerera. 

 
Byla to továrna na výrobu vláken 
z umělého hedvábí pod jménem 
SILKIN. Jméno je odvozeno od ná-
zvu pro postup výroby umělého 
hedvábí. Takto vyrobené vlákno se 
může příst samo nebo spolu s pří-
rodním hedvábím a bavlnou. Zá-
kladní kámen byl položen v zimě 
1904–05, stavba probíhala v letech 
1905 a 1906. Kromě výrobního 
zařízení s vodárenskou věží, to-
várním komínem, sklady a nádrží 
na vodu zde vznikl i dům ředitele, 
správní budovy, byty pro zaměst-
nance atd. Podnikání bylo úspěšné 
jen krátký čas.

Již v l. 1913–14 se objevuje spo-
lečnost v likvidaci. V lednu 1917 
získala továrnu privilegovaná přá-
delna lnu a bavlny Heinricha Klin-
gera , po něm převzala továrnu fa 
Eichmann a spol. z Hostinného. 
Asi v r. 1935 byl provoz zrušen.

 Jiří Haken

historie v obraZech

výZva
vážení spoluobčané,

z důvodu záměru vybudovat 
malou galerii s názvem Pil-
níkovská slÉvárna a při- 
pomínkou její historie by-
chom rádi uspořádali sbírku 
čehokoliv týkající se právě 
slévárny. Žádáme vás o věci 
jakéhokoliv rozměru a doby, 
které souvisejí s  touto to-
várnou. mohou to být výrob-
ky, odlitky, novinové články, 
dobové fotografie, upomín-
kové předměty apod. Za vaši 
nabídku možného zapůjčení 
nebo odkoupení předem dě-
kujeme. 

továrna silkin, rok 1910. Foto z archivu J. Hakena

8. třída, školní rok 1957–1958

9. třída, školní rok 1965–1966

9. třída, školní rok 1970–1971


