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Pilníkovský
z p r avo d a j

Milí čtenáři,
vítám vás u jarního vydání pilníkovského 
Zpravodaje. Při jeho tvorbě se snažíme, 
aby se k vám dostaly pravdivé a objektivní 
informace o dění v naší obci. Společně se 
zástupci našich spolků, školy a dalších jej 
pro vás připravujeme v novém kabátku již 
po šesté. Věřím, že i tentokrát zde nalez-
nete řadu zajímavých fotografií, článků 
a informací z dění v našem městě. Všem, 
kteří do našeho Zpravodaje přispívají, 
touto cestou děkuji.

Začátek letošního roku je ve znamení 
koronaviru. Musím pochválit naši vládu, 
jak pružně reaguje a vydává mimořád-
ná opatření nezbytná k zamezení šíření 
onemocnění a přeji nám všem, aby se 
nám epidemiologická situace vyhnula 
velkým obloukem. Vše je ale na velké 
zodpovědnosti každého z nás. Jen pro 
příklad, naše základní škola byla dle 
nařízení vlády zavřena ze dne na den. 
Těchto krizových scénářů tolik za život 
nezažíváme, je ale dobré vědět, že vše, 
co se týká ochrany obyvatelstva, fungu-
je, jak má.

V letošním roce nás čeká jako nejdůle-
žitější úkol dokončení stavby kanalizace 
a ČOV. Jedná se o největší počin a sta-
vební akci v historii našeho města. Nyní 
začínáme pracovat na nejtěžším úkolu, 
dát město zpět do stavu, kde se nám 
bude dobře žít, jezdit, chodit a spolu se 

setkávat. Opravit komunikace, chodní-
ky i veřejný prostor. Je to již nekonečně 
dlouhé a otravné, a tak vás všechny moc 
prosím, načerpejte s jarním sluníčkem 
poslední zbytky tolerance a shovívavos-
ti při dokončovacích a terénních úpra-
vách. Stále ale na stavbě najdeme místa, 
kde je potřeba po kontrole tlakových 
a kamerových zkoušek předělat kana-
lizaci tak, aby nám všem sloužila ku 
prospěchu. Nezapomeňme na fakt, že 
velkou část potrubí pokládáme do hlou-
bek až pěti metrů a síla spodních vod je 
zde obrovská. Právě tyto spodní vody 
nám v žádném případě nesmí natékat 
z důvodu dobré funkce do nové čistírny. 
Proto si bude také provozovatel kanali-
zace muset každé připojení domácnosti 
na novou kanalizaci pohlídat a s vámi 
odsouhlasit. První propojování domác-
ností do nové kanalizace by mělo dle 
plánu začít již ve 3. kvartále letošního 
roku.

S jarem vás také znovu vyzývám, vy, 
kteří jste tak ještě neučinili a plánujete 
budoucí výstavbu na pozemcích, které 
nejsou v územním plánu města Pilní-
kov určeny pro výstavbu v rodinných 
domech, nebo plánujete změnu plochy 
s rozdílným způsobem využití, k podá-
ní žádosti návrhu na změnu územní-
ho plánu města Pilníkov na podatelně 
městského úřadu. Všechny podané žá-
dosti jsou schraňovány a budou zahrnu-
ty do plánované změny č. 4, která bude 
vyvolána na přelomu letošního roku 
a bude na dalších minimálně 5 let změ-
nou poslední.

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou 
poděkoval všem, kteří se snaží učinit 
naše město krásnější. Za sebe a většinu 
zastupitelů bych chtěl slíbit, že uděláme 
vše pro to, aby Pilníkov vzkvétal a aby 
se zde lidem dobře žilo. Přeji vám do 
jarních dnů hodně radosti, pevné zdraví 
a zároveň příjemné prožití velikonoč-
ních svátků ve společnosti vašich blíz-
kých a přátel.

 Váš starosta Josef Červený

přehled 
plánovaných akcí

Čaj o páté se starostou města* 
středa 8. 4. 2020 od 17:00 h 

 MěÚ Pilníkov
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rocková zábava*
pátek 10. 4. 2020 od 20:00 h 

sál restaurace Slunce
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hudební klub Obývák*
poslechový večer – 21 schodů k folku   

pátek 17. 4. 2020 od 18:00 h 
budova MěÚ

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

Blešák     
sobota 25. 4. 2020 od 9:00 h 

areál sportovní haly
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stavění máje     
čtvrtek 30. 4. 2020 od 17:00 h 

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

Lampionový průvod     
čtvrtek 30. 4. 2020 od 17:30 h 
z náměstí k fotbalovému hřišti 

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

Pálení čarodějnic      
čtvrtek 30. 4. 2020 od 18:30 h 

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

Noc s Casanovou 
galantní rozverná komedie  

sobota 9. 5. 2020 od 19:00 h 
sál restaurace Slunce

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

Pilníkovská pouť  
s dětským dnem    

sobota 6. 6. 2020 od 14:00 h 
náměstí v Pilníkově

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

Hudební klub Obývák
koncert - 21 schodů k didgeridoo      

neděle 19. 6. 2020 od 18:00 h 
budova MěÚ

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

NADĚJEfest  
festival s otevřeným srdcem 

sobota 20. 6. 2020 od 12:00 h 
 fotbalové hřiště

* Konání akcí bude upřesněno s ohledem 
na nařízení vlády o nouzovém stavu. 

Č t V r t l e t n í K  M ě S t a  P i l n í K o V a  /  V y d á n í  1 .  /  r o Č n í K  1 8 .  /  b ř e z e n  2 0 2 0



= 2 =
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obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města Pilníkov schválilo na svém prosincovém a únorovém  
zasedání nové znění obecně závazných vyhlášek.

První změna se týká úpravy doby noční-
ho klidu, při nichž je doba nočního kli-
du vymezena dobou kratší, než stanoví 
zákon, nebo při nichž nemusí být doba 
nočního klidu dodržována. Dobou noč-
ního klidu se rozumí doba od dvacáté 
druhé do šesté hodiny.

Stanovení výjimečných případů, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo při nichž nemusí být 
doba nočního klidu dodržována:

1) Doba nočního klidu nemusí být do-
držována v noci z 31. prosince na 
1.  ledna (oslavy příchodu nového 
roku).

2) Doba nočního klidu se vymezuje 
dobou kratší od 2. do 6. hodiny, a to 
v době konání těchto veřejnosti pří-
stupných tradičních akcí a slavnos-
tí:

a)  v noci z 30. dubna na 1. května (pá-
lení čarodějnic),

b)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
únoru z důvodu pořádání masopus-
tu,

c)  celkem 5 nocí (z pátku na sobotu 
nebo ze soboty na neděli v měsících 
leden až duben) z důvodu pořádání 
plesů (městský ples, sportovní ples, 
myslivecký ples, rybářský ples, veli-
konoční rocková zábava), 

d)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
červnu z důvodu pořádání letního 
plesu,

e)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
září z důvodu pořádání slavností 
města,

f)  2 noci z pátku na sobotu a ze soboty 
na neděli v měsíci červnu z důvodu 
pořádání mezinárodního fotbalo-
vého turnaje dospělých,

g)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
červnu z důvodu pořádání pouťové 
zábavy,

h)  celkem 5 nocí ze soboty na neděli 
v měsících červenec až srpen z dů-
vodu pořádání hudebních koncertů,

i)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
listopadu z důvodu pořádání mysli-
vecké poslední leče,

j)  1 noc ze soboty na neděli v měsíci 
prosinci z důvodu pořádání vánoč-
ního koncertu.

druhou změnou je obecně závazná vy-
hláška o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů.

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená 
v obci, také každá fyzická osoba, která 
má ve vlastnictví stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není přihlášená žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídají-
cí poplatku za jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně. Od nového roku je poplatek 
stanoven na 540 Kč / rok. V Pilníkově 
je převážně nastavena pololetní platba 
doručenou složenkou.

Poplatek je splatný buď jednorázově 
do 31. března, nebo ve dvou stejných 
splátkách vždy nejpozději do 31. břez-
na a do 30. září příslušného kalendář-
ního roku. 

Nárok na úlevu má fyzická osoba, která 
v příslušném kalendářním roce dovrší 
nejvýše 15 let, a to ve výši 50 % z celko-
vé sazby poplatku. 

třetí změnou je obecně závazná vyhláš-
ka o místním poplatku ze psů. Poplatek 
ze psů platí držitel psa. Držitelem je 
pro účely tohoto poplatku osoba, která 
je přihlášená nebo má sídlo na území 
města Pilníkov. Poplatek ze psů se pla-
tí ze psů starších 3 měsíců a je splatný 
nejpozději do 30. června příslušného 
kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 
za každého psa 200 Kč.

Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za užívání veřejného pro-
stranství zůstala beze změn.

Nově je také schválena obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku z pobytu, 
předmětem poplatku je úplatný pobyt 
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích ka-
lendářních dnů u jednotlivého posky-
tovatele pobytu. Sazba poplatku, která 
je ve výši 6 Kč, je totožná se zrušenou 
vyhláškou z ubytovací kapacity.

Přesné znění obecně závazných vyhlá-
šek můžete nastudovat na www.pilni-
kov.cz 

zprávy z města 

změny přinesou 
úspory, ale i pokuty
V roce 2018 Češi vyprodukovali  
5,8 milionu tun komunálního odpadu 
(což je 577 kilogramů na jednoho oby-
vatele), z čehož téměř polovina  
skončila na skládce. 

Obce se musí připravit na nová pravidla, 
která jim přinese odpadová legislativa, 
aktuálně předložená poslancům a sená-
torům. Mění se systém poplatků, obce 
čekají třídicí a recyklační cíle, které jim 
mohou přinést nejen úspory, ale i pokuty.

Helena Sedláčková dále píše, že v tomto 
ohledu je klíčový rok 2025, kdy bude tře-
ba třídit již 60 % a recyklovat 55 % ko-
munálního odpadu. Změní se i platba za 
svoz odpadu, nově bude možné platit za 
vyhozené množství.

Změny nejen pro české obce přináší ob-
sáhlý balíček zákonů o oběhovém hospo-
dářství, jehož součástí je návrh nového 
zákona o odpadech. Podle něj musí Češi 
již v roce 2025 recyklovat veškerý svůj 
komunální odpad z 55 %, v roce 2030 to 
má být již 60 % a za dalších pět let o pět 
o procentních bodů více. V roce 2030 
by obce neměly ke skladování přijmout 
žádný odpad, který může být recyklován 
nebo jinak využit (s výjimkou odpadu, 
pro nějž skladování představuje řešení 
nejvstřícnější vůči životnímu prostředí). 

Celý článek Heleny Sedláčkové můžete 
najít na stránkách Ekonomického deníku.

https://ekonomickydenik.cz/obce-budou-muset- 
zmenit-sve-odpadove-hospodarstvi-obavy- 
maji-roku-2025/

JČ

Kontejnery v Pilníkově. Foto J. Červený
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lesy – voda
Vážení spoluobčané, 

na začátek svého příspěvku se 
musím jménem provozovatele 
vodovodu v Pilníkově společnos-
tí Lesy-voda, s.r.o., omluvit za 
komplikace s vodovodním řadem, 
které probíhají s výstavbou kanali-
zace nebo samostatnou poruchou 
vlivem stáří vodovodního řadu. 
Vydržme ještě chvíli a pak by už 
nemělo docházet k nenadálým 
událostem. Opravy budou samo-
zřejmě probíhat, ale snad už jen ty 
plánované. Při výstavbě kanalizace 
se ukázaly bolesti v podobě ne-
funkčních šoupat. Tato bude třeba 
opravit, abychom nemuseli při 
poruchách vypínat půl Pilníkova. 

V letošním roce nás čeká jedna z největ-
ších odstávek na hlavním řadu. Při rekon-
strukci mostu u školky na silnici I/16 se 
bude muset přeložit vodovodní řad, který 
vede na mostní konstrukci. Z tohoto dů-
vodu bude nutné opravit šoupata, aby ne-
došlo k ochromení obce. 

Zastupitelé schválili novou cenu vodné-
ho, která činí od 1. ledna 2020 21,10 Kč 
bez DPH, včetně DPH 15% 24,26 Kč, a od 
května navíc bude pro fyzické osoby (ob-
čany) vodné a stočné levnější, protože 
dojde ke snížení sazby DPH z 15 na 10 %, 
tedy k poklesu na 23,21. Odběratelé tak 
za kubík odebrané vody zaplatí o 0,84 
Kč více než dosud. Zdá se, že se jedná 
o drastický nárůst ceny, ale za poslední 
dva roky se cena neměnila. Museli jsme 
však zdražit z důvodu navýšení ceny za 
vzorkování, chlorování a růstu minimál-
ních mezd zaměstnanců, vše se totiž za-
počítává do ceny vodného. Kvůli snížení 
daně dojde k odpočtu vodoměru za 1. Q 
až k 30. 4. 2020. 

Od ledna 2019 je v platnosti novela vod-
ního zákona, z něhož a souvisejících 
vyhlášek cituji: „Majitelé domů budou 
muset od ledna 2021 prokázat, kolik od-
padu z jejich bezodtokových jímek (žump) 
bylo vyvezeno a zlikvidováno na čistír-
ně odpadních vod. Tato informace je pro 
všechny, kteří nebudou napojeni na cent-
rální splaškovou kanalizaci a nemají za-
jištěn odtok jiným povoleným způsobem 
(domácí čistička nebo filtr). Pokud objem 
nebude odpovídat spotřebě domácnosti, 
vodoprávní úřad uloží pokutu až do výše 
100 tisíc Kč. Pokutu vodoprávní úřad uloží 
i v případě, že majitel nemovitosti nebude 
mít zákonem požadované doklady, a to až 
do výše 20 tisíc Kč“. Nechci vás strašit, ale 
je možné, že k této situaci dojde, neboť 
jsme v současné době trochu chráněni 
výstavbou ČOV.

Na závěr mi dovolte dvě poznámky k za-
myšlení. Je prezentováno, že zásoby pod-
zemních vod určené k použití jako pitná 
voda se snižují. Zároveň v období sucha 
roste spotřeba pitné vody (na závlahu). 
Je tedy logické snažit se snížit spotřebu 
pitné vody např. její recyklací, nebo proti 
recyklaci bojovat? 

Představiteli ministerstva zemědělství 
je pak prezentováno, že použití vyčiště-
ných odpadních vod představuje riziko. 
Ale představuje větší riziko, pokud od-
padní vodu vyčistím a kontrolovaně bak-
teriálně zabezpečím a pak použiji, nebo 
pokud ji vypustím (přeteče odlehčovací 
komorou) do toku (kde teče z velké části 
už voda použitá) a pak odeberu jako „ne-
závadnou“ vodu z toku?

dušan Hanuš, lesy-voda

Novou službou pro naše občany je 
bezplatné využití veřejného inter-
netu v městské knihovně, kterou 
naleznete v prostorech bývalé or-
dinace dětského lékaře ve zdravot-
ním středisku. 

Nově si tedy můžeme každé úterý 
od 13:00 - 17:30 hod. vypůjčit ne-
jen knihy, ale také bezplatně využít 
brouzdání po internetu za účelem 
vyhledávání informací nebo zajíma-
vostí. Za půjčování knih se v součas-
né době platí roční paušál, který pro 
dospělého čtenáře činí 60 Kč. Děti, 
studenti a důchodci mají poplatek 
poloviční. Knihovnice paní Jana 
Podlipná, která tuto funkci zastává 
v dubnu již dvanáctým rokem, se 
těší na vaši návštěvu.

JČ

veřejný internet 
v nové knihovně    

oprava vodovodního řádu ul. tovární.
Foto d. Hanuš

Knihovnice Jana Podlipná.
Foto J. blažek

internet v knihovně. Foto J. Červený

Vodovodní uzel ul. Ke Hřišti, Polní 
a okružní. Foto d. Hanuš
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pilníkovský pelikán 
2020
Vyhlašujeme šestý ročník „Pilní-
kovského pelikána“. Pro usnadnění 
nominace jsem pro vás připravila také 
možnost nominovat pomocí Face-
booku – stránka se jmenuje Pilníkov-
ský pelikán. 

a nyní několik jednoduchých pravidel 
pro nominaci:

1) nominovat lze kohokoli, kdo se ně-
jak zasloužil o Pilníkov – propaguje 
ho, pomáhá jej rozvíjet, má úspěchy 
ve sportu či v kultuře – zkrátka dělá 
o něco víc, než musí,

2) nominován může být kdokoli bez 
omezení věku,

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

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

5) v nominaci musí být také kontakt 
na nominujícího, aby bylo v případě 
nejasností možné požádat o doplně-
ní informací,

6) v nominaci musí být uveden důvod 
nominace,

7) konečný výběr z nominací provádí 
komise složená ze zastupitelů města 
Pilníkov hlasováním,

8) nominace zasílejte buď na e-mail 
podatelna@pilnikov.cz (do před-
mětu uveďte: Pilníkovský pelikán 
2020), nebo doručte na podatelnu 
MěÚ Pilníkov, případně můžete také 
použít formulář na Facebooku na 
stránce Pilníkovský pelikán,

9) nominace zasílejte do 31. července 
2020.

Věřím, že i letos se do nominace aktivně 
zapojíte a zašlete nám své návrhy i se 
zdůvodněním.

Hana blažková

zprávy z města domov pro seniory v pilníkově 
navýšil přístavbou kapacitu 
o osm sociálních lůžek

„V druhém patře objektu vznikla nová 
centrální chodba a čtyři pokoje včetně 
sociálního zázemí. Vytvořili jsme také 
venkovní terasu s výhledem na město. 
Klienti tak mají kde odpočívat a nabírat 
energii,“ říká náměstek hejtmana Vla-
dimír Derner.

Díky přístavbě se také zvýšil komfort 
klientů. „Pokoje jsou moderní, prostorné 
a plné nových technologií. Zároveň může 
personál plně využívat různá zvedací za-
řízení, se kterými se dostanou až k lůžku. 
Vzniklo i sociální zázemí pro imobilní 
klienty včetně nové koupelny s moderní 
vanou,“ pochvaluje si přístavbu ře-
ditelka domova pro seniory Markéta 
Gábrišová.

Královéhradecký kraj má s domovem 
další plány. „V současnosti pracujeme 
na studii kompletní rekonstrukce stáva-
jící budovy, kde by stavebními úpravami 
mělo vzniknout dalších devět pokojů. 
Chceme navíc postavit novou budovu 

o kapacitě 41 nových lůžek v hodnotě 
přibližně 135 milionů korun bez DPH,“ 
představil plány radní Václav Řehoř.  

Královéhradecký kraj zaplatil ze svého 
rozpočtu za projekt více jak 15 milio-
nů korun včetně DPH. Zhotovitelem 
přístavby je PS – STAV Náchod. Domov 
pro seniory Pilníkov momentálně dis-
ponuje celkem 45 lůžky, jeho zřizova-
telem je Královéhradecký kraj. Poslá-
ním domova je poskytovat každodenní 
individuální pomoc a podporu senio-
rům starším 60 let.

Tento článek o našem domovu na-
psalo a zveřejnilo tiskové oddělení 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. Momentálně se kapacita naše-
ho domova zvýšila ze 42 na 45 lůžek. 
A s modernizací nekončíme. Jak je výše 
zmíněno, je plánována přístavba nové-
ho objektu a rekonstrukce stávajícího 
objektu našeho domova. Díky přístav-
bě nového objektu bychom získali dal-
ší zvýšení kapacity, které je vzhledem 
k demografickému vývoji potřebné. 
Výstavba těchto prostor je plánována 
s ohledem na potřeby občanů, kteří 
jsou ve velké míře závislí na pomoci 
jiných osob, a to jak prostorově, tak 
materiálovým a technickým vyba-
vením. A z těchto důvodů se plánuje 
i následná rekonstrukce stávajícího 
objektu. Jde nám především o komfort 
našich uživatelů a úpravu prostředí, 
aby se zde naši uživatelé cítili co nej-

Královéhradecký kraj otevřel přístavbu Domova pro seniory v Pilníkově za 
více jak 15 milionů korun. Kraj tím rozšířil ubytovací kapacity o osm nových 
sociálních lůžek. Stavební práce trvaly jeden rok. V plánu je další výstavba 
za přibližně 135 milionů korun.

Přístavba domova pro seniory v Pilníkově. Foto M. Gábrišová

nové vybavení. Foto M. Gábrišová



= 5 =

1 8 .  r o č n í k  /  b ř e z e n  2 0 2 0

z rybářské praxe
Začátek pstruhové sezóny
Otevření pstruhových vod je výjimeč-
ný den pro mnoho rybářů. Ne něko-
lik dnů, ale spíše týdnů předem se 
všichni těší na datum 16. dubna, kdy 
se opět otevřou pstruhové vody. Není 
tomu jinak ani u místních rybářů.

Je příjemné trávit svůj volný čas u oblíbené 
řeky, ovšem lovit pstruhy v těchto vodách 
je čím dál složitější. V posledních letech 
zaznamenáváme značný úbytek dříve tak 
hojné obsádky pstruha obecného. Důvodů 
je několik. K tomuto tématu se vedou stá-
le diskuse. Je zmiňována kombinace často 
společně působících faktorů – oteplování 
a s tím spojený úbytek vody v tocích, změ-
na charakteru toků, znečišťování potoků. 

V poslední době je to však také značný 
tlak rybožravých predátorů na rybí obsád-
ku (vydra říční, norek americký, volavka 
a kormorán). Snahou rybářů místní orga-
nizace je zmírnit dopady na tuto rybí po-
pulaci, a to především vysazováním plůd-
ku pstruha obecného z vlastní produkce 
pstruží líhně v Petříkovicích. 

Uvedené zařízení již od 50. let slouží k to-
muto účelu a za celé zmíněné období byly 
vyprodukovány pro potřeby rybářů řádově 
statisíce kusů plůdku pstruha obecného. 
Takto získaná násada pak slouží k zaryb-
nění chovných potoků. Bylo tomu tak i na 
počátku letošního roku, kdy do lokality 
Starobuckého potoka došlo k vypuštění 
několika tisíc kusů malých pstruhů obec-
ných. 

Zarybňování místních potoků bude po-
kračovat také koncem měsíce dubna, kdy 
do kapiláry u Kolkovny vysadíme dalších 
pět tisíc kusů plůdku pstruha duhového. 
V  rámci činnosti rybářského kroužku za-
rybnění tohoto toku již tradičně provádí 
naši mladí rybáři a za dohledu svého ve-
doucího mají možnost vracet život do pří-
rody. 

Jedná se vlastně o látkovou knížku pro 
děti, plnou zábavných i rozvíjejících akti-
vit. Na jednotlivých stránkách se mohou 
střídat různě našité tvary, látky, knoflíč-
ky, zipy. Možností je spoustu dle fantazie 
či tématu, každá knížka je tedy originál. 
Tato didaktická pomůcka často vyprá-
ví nějaký příběh, pohádku. Pořádají se 
dokonce kurzy v šití této knížky nebo ti 
méně šikovní jako já, mají možnost za-
koupit si různé předpřipravené sady k se-
stavení.             

Hned mě napadlo, že bych mohla nechat 
zhotovit něco takového v rámci preven-
ce dětem do školky. Chtěla jsem něco 
jednoduchého, avšak zapamatovatelné-
ho. Vypracovala jsem tedy návrh a s tím 
jsem zašla za mojí dobrou známou paní 
B. Radiměřskou, která mi ochotně knížku 
ušila. A hned rovnou dvě. Myslím, že se jí 
moc povedla. 

Nemohla jsem se dočkat, až knížku dě-
tem ukážu, a byla jsem zvědavá, zda se 
jim bude líbit. Jsem moc ráda, že se to po-
vedlo a hlavně že splňuje svůj účel. Kníž-
ka dětem ukazuje, jak vypadají hasiči, 
policie a záchranáři a mají např. za úkol 
přiřadit k nim správná auta. Na dalších 
stránkách vidí pár příběhů, u kterých zjis-
tí, že třeba kočičku, která vylezla vysoko 
na strom a bojí se dolů, jim zachrání hasi-
či, a že když spadnou z houpačky a zlomí 
si nohu, přijede pro ně sanita. 

Děti mají vlastní přirozenou zvídavost 
a toto je další způsob, jak se mohou roz-
víjet, něco nového se naučit. My dospělí 
bychom si měli uvědomit, že v dětech je 
naše budoucnost a měli bychom se snažit 
z nich vychovat správné a slušné lidi se 
zdravým selským rozumem, který je čas-
to daleko cennější než hodiny strávené 
u počítače nebo s mobilem v ruce. 

ingrid Sagasserová

tichá knížka aneb v dětech je naše budoucnost
Práce s dětmi je činnost, která mě naplňuje ze všeho nejvíc. Jsou upřímné, bezprostřední, zvídavé, každé jiné. Jsou to asi dva 
roky, co jsem v televizi a pak i na internetu objevila „Tichou knížku“ neboli Quiet book. Prý tento nápad pochází z Ameriky.

rybáři. Foto M. Slavík

tichá knížka v praxi. Foto i. Sagasserová

Slavnostní otevření. Fotoarchiv HK

ze života spolkůvíce jako doma. Zároveň se snaží-
me o co nejlepší pracovní prostředí 
pro naše zaměstnance. Aby díky 
moderním technologiím měli co 
nejvíce usnadněnou, jinak tak ná-
ročnou práci.

Tyto plány jsou nyní ve fázi studie, 
která ukáže, jak finančně náročné 
by tyto změny byly. Až bude studie 
dokončena, rozhodne se, zdali se 
uskuteční samotná výstavba. Po-
kud ano, musí se vybrat v řádném 
výběrovém řízení projektant a také 
příprava projektu trvá nějaký čas. 
Doufejme, že se podaří vše dotáh-
nout do zdárného konce a my bu-
deme schopni pomoci více senio-
rům, kteří se ocitnou v  nepříznivé 
sociální situaci.

Mgr. Markéta Gábrišová, 
ředitelka dPS v Pilníkově
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V zasedací místnosti se sešlo pět nej-
mladších občánků. I tentokrát měly pře-
vahu holčičky:

• Jakub Šmíd

• Ester Šmétková

• Vanesa Gabrielová

• Stela Vitvarová

• Jiří Polášek

Přítomné rodiče, prarodiče i známé nej-
prve přivítala členka sociálního výboru 
Pavlína Pechanová, protože jeho před-
sedkyně byla nemocná. Po přivítání pří-
tomných pozvala dívky z místní základní 
školy, které si pod vedením Mgr. Světlu-

še Pospíšilové připravily krátké pásmo 
písniček a básniček pro děti. Potom Pav-
lína Pechanová představila nové občán-
ky starostovi Josefu Červenému, který je 
přivítal.

Nakonec byli občánci zapsáni do pamět-
ní knihy města. Každá maminka obdrže-
la květinu a starosta předal rodičům také 
finanční dárek. Kromě toho dostaly děti 
balíček s osuškou a heboučkými plyšá-
ky. Na závěr si starosta s rodiči připil na 
zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život 
v našem městě.

Jaroslav blažek

vítání občánků   
Nedělní odpoledne 23. února 2020 bylo sice deštivé, přesto se na pilníkovské 
radnici sešli nejmladší občánci našeho města s panem starostou Josefem  
Červeným na prvním vítání nových občánků roku 2020. Vzhledem k datu  
v kalendáři to mělo být zimní vítání, ale počasí tomu neodpovídalo, proto  
byl i sál na pilníkovské radnici vyzdoben spíše jarními motivy.

Všem se nám změnil život prakticky 
ze dne na den. Velice rád bych touto 
cestou poděkoval všem dobrovolní-
kům z řad našich občanů, kteří v této 
nelehké době nabídli pomoc našim 
seniorům.

Mám obrovskou radost, když zazvoní 
telefon a z druhé strany aparátu se 
ozve: „Starosto, s čím mohu pomoci?“ 
Je to od vás hezké a lidské, jedni 
nabízí pomoc s dovozem potravin, 

léků, hygienických potřeb a podob-
ně, jiní bez váhání nosí na městský 
úřad ušité roušky pro naše seniory, 
které obratem předáváme dál, ať 
slouží správné věci. Mnohé švadlen-
ky vyrábí celou noc bez přestávek, a 
to vše bez jakékoliv odměny. 

Nejmenuji vás, protože vím, že to 
není potřeba. Srdečně vám děkuji, 
vážím si vaší lidskosti.

 Josef Červený, starosta

poděkování   

zprávy z výboru

společenská 
kronika

Blahopřejeme  
k významnému  

životnímu jubileu

eliška Červinková

Květoslava Slavíková

Jiřina Soblová

zdeňka Šádková

Gerhard Scholz

Vladimír Jeník

zdeněk doležal

ida Jeníková

emilie Sedlmaierová

ludmila Špínová

olga Urbanová

Věra Joudalová

Věra lamačová

zdeněk Podlipný

zdeněk Včeliš

Narodili se

Jiří Polášek

Opustili nás

Jiřina Kozaňáková

Veronika Ševčíková

Gilmar tham

růžena Šebková

augustín Urbaník

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

Vítání občánků. Foto J. blažek
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ukliďme svět, ukliďme česko pro čisté  
a krásné město
Hlavní jarní úklidový den je naplánovaný na pátek 24. dubna 2020.

Ukliďme svět, ukliďme Česko pro čisté a krásné město je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České republiky, a dokonce na pár místech 
mimo ni. Letos již po čtvrté také v Pilníkově. Cílem této akce je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. Nepořádek po nás! V posledních letech se 
akce zúčastnili především žáci základní školy a také naše spolky.

Jak to celé funguje
Počet členů organizačního týmu Ukliď-
me svět, ukliďme Česko pro čisté a krás-
né město by se dal spočítat na prstech 
jedné ruky. U nás v Pilníkově vše řídí pan 
starosta Josef Červený, paní ředitelka ZŠ 
Mgr. Ilona Skořepová a nově se zapojila 
s myšlenkou úklidu příkopů směrem na 
Trutnov také Mgr. Jana Pachlová. Největ-
ší podíl na celé akci máte ovšem vy – naši 
dobrovolníci. Jen díky vám je totiž mož-
né „úklidovku“ úspěšně uskutečnit v ta-
kovém rozsahu. 

Srdcem akce jsou dobrovolní organizáto-
ři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se 
chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid 
v místě, které si sami určí. Od začátku až 
do konce se pak starají o hladký průběh 
akce. Takto si třídní učitelé ze ZŠ vytipují 
se svými žáky ulici, kterou prostě uklidí. 
Město Pilníkov jim k tomu poskytujeme 
pevné pytle na sesbíraný odpad, ochran-

né rukavice a veškerou další potřebnou 
podporu, včetně svozu pytlů naplněných 
odpadem.

Významný podíl na uskutečnění akce 
mají také všichni, kteří nás podporují, 
a to ať už finančně, nebo materiálně.

Kdo uklízí
Uklízíme všichni. Společně. Do úklido-
vých akcí se zapojují lidé ze všech koutů 
České republiky. Uklízejí školáci, politici, 
úředníci, skauti, děti z dětských domovů, 
vysokoškoláci, důchodci, programátoři, 
lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pej-
skaři, pankáči… Prostě všichni, na koho 
si vzpomenete. Uklízíme společně!  

Budeme moc rádi, pokud se také zapojíte. 
Pro součinnost a chuť také něco uklidit 
kontaktujte kohokoli ze členů organizač-
ního týmu.

JČ

Tříkráloví koledníci vyšli letos 
v Pilníkově do ulic o prvním víken-
du roku 2020. Tuto sbírku pořádá 
již po dvacáté Oblastní charita 
Trutnov. 

Výtěžek, který byl v letošním roce 
neuvěřitelných 17.698,-Kč, bude pou-
žit na zajištění provozu domácí hos-
picové a paliativní péče, na její pod-
poru a propagaci. Malá část výtěžku 
je určena také na podporu vzdělání 
dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc 
při humanitárních katastrofách.

Dlouhodobě tuto akci v Pilníkově 
zaštiťuje (od kontaktování kolední-
ků přes péči o kostýmy různých ve-
likostí až po závěrečné poděkování, 
které bylo letos ve Voletinách) Iveta 
Bubeníčková. Vám všem, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem zapojili a při-
spěli jste k uskutečnění této sbírky, 
patří velký dík a uznání. 

JČ

pilníkovská 
tříkrálová  
sbírka 

třídění odpadu. Foto J. Červený

zajímavosti

tříkráloví koledníci za odměnu navštívili 
představení Mrazík – divadlo bez zábran. 

Foto i. bubeníčková 

tři králové 2020 od Jůlinky dostálové.



= 8 =

Pilníkovský z p r avo d a j

Viktor / 26 let

1) Je to dost možné. Co se týče emisí, tak 
je problém v tom, že velkým zemím, kde 
je hodně lidí na jednom místě, to dojde, 
až je spálí slunce, nebo se těmi zplodi-
nami otráví. Nevěřím tomu, že si nechají 
poroučet od ostatních zemí se snižová-
ním emisí.

To v ČR se zase budeme brzo koupat 
v odpadcích. I když jsme jedni z nejlep-
ších v recyklaci, tak skládky rostou a ani 
se nestíhá zpracovávat recyklovaný od-
pad. Věřím, že spalovna s dobrými filtry 
by nám tu v kraji určitě pomohla. Má se 
tu pálit uhlí, nebo odpadky? Vyhnuli by-
chom se i štěpce, která je zajímavá jen 
díky tomu, že je dotovaná, to samé bi-
oplynové stanice. To můžeme mít rovnou 
naftové motory, které nám budou vyrá-
bět elektřinu, a nemusí se ničit silnice 
a drancovat půda. 

2) Recyklování je pro mě samozřejmos-
tí. Nekupuji si věci jen proto, že se mi 
líbí, když vím, že to nevyužiju a bude mi 
to doma jen ležet a za rok bych to vyho-
dil, tak proč bych to kupoval? Snažím se 
vyhnout nákupu nevyužitelných obalů. 
Když koupím petláhev, tak si do ní ještě 
dělám pití. Vyhýbám se nákupu dovozo-
vých surovin. Proč bych si kupoval hnus-
ný salám z Německa nebo z Polska, když 
má místní řezník produkt tady z okresu?

3) Ano, pozoruji, nelze to přehlédnout. 
Zima s mrazy a sněhovou pokrývkou se 
nám vyhýbá. Jsou sucha nebo naopak 
extrémní přívaly vody. Nikdy jsem ne-
demonstroval, možná je to chyba. Vše je 
o tom, co dovolí politika, takže je možné, 
že se časem vrátíme do patnáctého stole-
tí a místo demonstrace bude defenestra-
ce a na tu bych šel... (smích).

Petra / 37 let

1) Ano samozřejmě musíme poznat to 
dno, to, čemu to škodí a jak to škodí a po-
chopit, proč to škodí, ale sami v sobě. Ne, 
že se budeme koupat v plastu, abychom 
zjistili, že se koupu v plastu.

2) Samozřejmě, nekupuju zbytečné 
plasty, které nemusím, a ty co venku leží, 
tak ty sbírám.

3) Vím o tématu klimatických změn, ale 
přiznám se, že je to pro mě daleké téma. 
Čisté prostředí s tím souvisí, ale mys-
lím, že je důležitější začít tady u sebe. 

Eva / 29 let

1) Já si nemyslím, že obecně nám musí 
být nejdřív hodně špatně, ale myslím si, 
že je strašně důležité dávat pozor, dívat 
se okolo sebe, někam se jet podívat nebo 
ty informace sbírat a nenechat se zmást 
dalšími kampaněmi, kde nám mažou med 
kolem pusy a ve výsledku to tak není. In-
formace si ověřovat a vnímat realitu ta-
kovou, jaká je. Neříkám, že moje realita je 
ta pravá, je to otevřené téma pro všech-
ny, ale klimatické změny se dějí, že na to 
máme velký vliv a že je potřeba s tím roz-
hodně něco dělat.

2) Myslím, že nejdůležitější je, že o tom 
člověk vůbec začne přemýšlet, o tom, 
že se to opravdu děje. Třídím odpad, při 
nákupech koukám na to, zda je zboží za-
balené v plastu, jestli opravdu potřebuju 
igelitový pytlík, nebo nepotřebuju, sna-
žím se nákup promyslet dopředu a brát 
si svoje sáčky, ale neděje se to pravidel-
ně, to zase ze sebe nechci dělat nějakou 
světici. Základ je o tom přemýšlet a bavit 
se o tom s ostatními lidmi a nenechat si 

to doma. Ne každý má na to čas, ener-
gii a zájem to téma řešit a je to potřeba 
podpořit. A ne jenom tady, ale i v dalších 
zemích, kde to pro lidi téma třeba vůbec 
není.

3) Rozhodně to neberu jako velkou na-
fouklou bublinu, myslím si, že je to velmi 
aktuální téma, že je potřeba tu věc řešit 
a bavit se o tom. Lidi, kteří to nevidí nebo 
to shazují jako téma, tak si myslím, že je 
to špatně. Možná nemáme být v té věci 
agresivní, začít se bavit s lidmi, kteří v té 
věci něco zmůžou, ale začít se o tom bavit. 

Kristýna / 33 let

1) Určitě by nám nejdřív nemělo být zle. 
V dnešní době jsme hodně informovaní, 
jde o to, jestli se k tomu člověk postaví 
sám o sobě čelem a bude to on sám nějak 
chtít změnit. Jsou různé generace s růz-
nou informovaností, často nemají ani 
pocit, že by to téma shazovali, a prostě 
neberou situaci vážně, ale ona vážná je.

2) Hodně málo kupuju věci v plastu, po-
užívám svoje nádoby, kelímky, chodím 
nakupovat s látkovými sáčky, snažím se 
v rámci přátel, rodiny, party to podporo-
vat a rozšiřovat. Teď je to myslím naše 
mladá a střední generace, která s tím 
může něco udělat.

3) Když ještě navážu na tu třetí otázku, 
je potřeba rozšiřovat a přibližovat toto 
téma starším generacím, jak je to pro nás 
důležité, abychom s tím dokázali něco 
udělat. Do stávky nebo demonstrace bych 
určitě šla a spousta mých přátel by se ur-
čitě také přidala.

ekoanketa - jak to vidí pilníkovští… 
Několik pohledů na téma přímo z našeho teritoria

1. Musí nám být nejprve zle, abychom si uvědomili nebezpečí a začali jsme 
 chránit pravé a nevratné hodnoty?

2. Zkoušíte nějak ulehčit životnímu prostředí a některou část blahobytu  
 opustit? (např. obaly, plýtvání energiemi a dalšími zdroji)

3. Pozorujete klimatické změny kolem sebe a jsou pro vás tak velké téma,  
 že se zajímáte o demonstrace za životní prostředí nebo byste i některou  
 podpořil/a svou účastí?

třídění odpadu. Foto J. Červený
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Erika 28

1) Jestli mi musí být zle? Já si myslím, že 
jo. Při cestování jsem si ukázala, že si do-
kážu vážit určitých věcí. Když jsem v ne-
bezpečí, vnímám. Když jsem byla ve Vi-
etnamu, tak jsem viděla, jak si váží vody, 
každého zvířete, které něco nosí na zá-
dech, pak když ho mohou prodat pro mě 
za pár korun. Uvědomuju si to, ale musím 
to vidět.

2) Ano, omezuju plasty, ale nejsem tak 
důsledná, ta, která by na tom tak lpěla. 
Ale poslední dobou jsem si uvědomila, 
jak je v obchodech tolik papíru, plastu 
a také kolik obalového materiálu se vy-
hodí, než se zboží dostane do regálu, to, 
co vyhodí spotřebitel, je už jen poslední 
fáze. Když vidím zafóliované palety, při-
jde mi, že to neovlivním. 

3) Třídím odpad, ale že bych šla do toho 
masivně ekologicky, tak to ne, jenom ty 
základní věci a do stávky asi bych nešla. 
Podpořím, třídím, ale ne aktivně.

Karel 63 let

1) K životnímu prostředí je to pro mě 
složité, protože dělám v zemědělství, tak 
to jsou pro mě trable a tím, že hnojím 
a používám postřiky, je to potíž. Někdo 
by řekl, že životní prostředí ničím, ale já 
to tak nemám. 

2) Zaběhlé zvyklosti jsou, těžko se od 
toho odchází. Od tradičního zeměděl-
ství pochopitelně neodejdu. Když někdo 

řekne, abychom nestříkali a nehnojili, to 
by nemohlo stačit 100 tisíc lidí v země-
dělství, to by musely být násobky a ne-
vím, jestli by se někomu chtělo plahočit 
a okopávat plodiny na poli, to si myslím, 
že leckdo tu myšlenku zahodí a jde dělat 
něco jiného. Snažím se zacházet slušně 
s vodou, zbraňuju erozi, větrné určitě 
a vodní, jak to je možné. Regulace také 
dělám, ale kdyby to provádělo povodí 
Labe, tak by to bylo úplně něco jiného. To 
ať se každý podívá do potoků, jak to tady 
vypadá. Ale já si myslím, že na poli to 
nemám ve špatném stavu. Mrzí mě, že ta 
recyklace je špatně. Mně firmy odvezou 
použité barely po chemii a ono se to vy-
veze na smeťák do Trutnova, celý obrov-
ský kontejner a tam se to nasype, zahrne 
a neřeší to.

Globální změny cítím, protože to vidím, 
nejdřív sucho střídá mokro, jak kdy. Sna-
žím se, abych tu situaci nezhoršoval, ne-
myslím, že bych měl na životní prostředí 
špatný vliv. I když se někomu může zdát, 
že zemědělství je problém, že to trochu 
smrdí. Myslím si, že pro dobrou situaci 
dělám víc než průměr republiky.

3) Do stávky, to nevím, jestli bych šel, 
zatím to nevidím tak krizově u nás tedy, 
možná, že se to někomu tak jeví. Já to tak 
nemám.

Ivana 57 let

1)  Nemyslím, že nám musí být nut-
ně zle. Samozřejmě může to být nějaký 
zdravotní problém, který nás donutí v pr-

vopočátku všímat si toho, co jíme, pije-
me, dýcháme, které látky naše problémy 
přivodily a jak se jim vyhnout. Většinou 
hledáme, to se týká potravin, takové, 
které jsou bez „éček“ apod. a začneme 
nákupy podporovat výrobce „čistých“ 
potravin, když máme možnost, něco si 
vypěstujeme sami, ženy třeba zase začí-
nají vařit z prvosurovin a třeba i udělají 
děcku svačinu do školy. Když pak ještě 
dojdeme k zamyšlení, čím vším my sami 
přírodě zrovna neprospíváme, je to super. 
Stejně jako zdravotní problém může fun-
govat i změna životního stylu, vynucená 
třeba změnou zaměstnání. A asi hraje roli 
i věk. Přece jen, když děti vyletí z hnízda, 
máte čas přemýšlet a pracovat na sobě.

2)  Ano. Odpovědně zacházíme s odpa-
dem, šetříme elektřinu, jídlo kupujeme 
nebo vyrábíme pro spotřebu nikoli do po-
pelnice, používáme umělá hnojiva, her-
bicidy a jiné postřiky jen zcela výjimečně 
atd.

3) Tak tady si nejsem vůbec jistá, zdali 
je oteplování opravdu klimatickou změ-
nou nebo je to jen vývoj, jako tomu bylo 
mnohokrát v minulosti. Rozhodně bych 
se nikdy nezúčastnila žádné demonstra-
ce. Mám na ekoaktivisty dost negativní 
názor. Je to většinou omladina žijící z pe-
něz svých rodičů a vyřvávající hesla, pod-
le kterých sami nežijí. Pokud nezačneme 
sami od sebe a nezbavíme se té naší roze-
žranosti, abychom nepodporovali výrob-
ce = znečišťovatele, můžeme demonstro-
vat od rána do večera a nic se nezmění.

Všem děkuji za odpovědi

 Jana Pachlová

Kontejner na bio odpad ze zahrad stojí u továrny. Foto J. Červený
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Tato zajímavá přednáška o zdraví na 
téma artróza, artritida, bolesti zad 
a ledvin zaujala především pilníkovské 
dámy. Vše souvisí se vším, říká pan Kli-
meš, doba není jednoduchá, pokud ale 
podlehneme strachu a beznaději, na-
dobro znemožníme pozitivním ener-
giím, aby vstupovaly do našich živo-
tů. Svět se stane temným místem bez 
špetky radosti. Posluchači dostali uce-
lený pohled na otázky, které pálí z času 
na čas každého z nás - otázky zdraví, 
nemoci, životního stylu. 

Po hodinové přednášce začala disku-
se a každému z posluchačů se dostalo 
řádné odpovědi na jeho otázku. U ně-
kterých témat přidal p. Klimeš vtipný 
komentář, a tak jsme se při debatě také 
pěkně nasmáli. Odpovědi, které jsme 
dostali, jsou prý prověřeny věkem, 
množstvím lidí, kteří se jimi řídili v po-
sledních desetiletích, i rozsáhlým vý-
zkumem prováděným na Západě.

Jedním z hlavních znaků tradiční čín-
ské medicíny je její přístup k nemo-
ci a k člověku. Játra vykonávají v těle 
mnohé důležité funkce související 
s krví, tedy i s tělesnými tekutinami. 
Podle čínské medicíny uschovávají 
krev, řídí vnitřní prostupnost organis-
mu a jeho pohyb. 

Radomír Klimeš doporučuje řídit se 
radami našich babiček, užívat bylinky, 
jíst lokální potraviny a hlavně životní 
klid a nohy v teple.

Na závěr přednášky nám bylo názor-
ně ukázáno, jak tato medicína funguje 
v  praxi.

JČ

klid a nohy v teple
Ve středu 26. února jsme přivítali v zasedací místnosti městského úřadu 
Radomíra Klimeše, hosta, který se přes 25 let zabývá čínskou medicínou. 

Přednáška radomíra Klimeše. Foto J. Červený

radomír Klimeš přednáší Klid  
a nohy v teple. Foto J. Červený

zajímavosti

Ve zdravotním středisku můžete využívat  
otevřenou knihovnu. Foto J. Červený

Tak se nám to podařilo! V úterý  
18. února 2020 se naše městečko 
rozrostlo o novou, „otevřenou knihov-
nu“. Jednoduše se jedná o dva dřevěné 
regály, které jsme naplnili knížkami. 
Komu tedy nevyhovuje úterní otvírací 
doba městské knihovny, může plně vy-
užít „otevřenou knihovnu“. Najdete ji 
hned za vstupními dveřmi zdravotního 
střediska, kde si můžete také chviličku 
posedět. Pokud rádi čtete, neváhejte se 
zastavit, pravidla jsou jednoduchá.

1. Půjč si, přečti si a vrať!

2. Můžeš si knihu nechat, ale dej za ni  
 do knihovny jinou.

3.  Daruj sem svou knihu, kterou už  
 nepotřebuješ, uděláš radost druhým.

4.  Zacházej s knihami hezky, nenič je!

5.  Ochraňuj otevřenou knihovnu,  
 patří nám všem.

Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způ-
sobem zapojili a přispěli jste k uskuteč-
nění této sbírky, patří velký dík a uznání. 

JČ

otevřená knihovna
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Farářovy scho-
vanky u sousedů
Hned následující den po úspěšném 
pátečním vystoupení na pilníkov-
ském plese se Farářovy schovanky 
přesunuly do sousedních Chotěvic, 
kde od 14 hodin probíhala oslava 
Mezinárodního dne žen. 

Farářovy schovanky zde předved-
ly starší vystoupení s názvem Trn-
ky, brnky. V Chotěvicích totiž letos 
již jednou účinkovaly, konkrétně 
18. ledna 2020 na obecním plese 
jako Sestry v akci, které jsme u nás 
v Pilníkově viděli v premiéře již loni 
8. března, taktéž na obecním plese.

za Schovanky i faráře 
Jaroslav blažek

rybářský ples
Dne 15. února 2020 na sále obecní 
restaurace Slunce proběhl po 
mnoha letech opět rybářský ples. 

Večerem nás provázela hudební sku-
pina OK-Styl z Náchoda a nechyběla 
ani bohatá tombola. Hlavní cenou 
byl let letadlem včetně zkoušky pi-
lotáže. I přesto, že nebylo zcela vy-
prodáno, všichni zúčastnění si ples 
náramně užili. 

Na rybářský ples se můžete těšit 
i příští rok.

Petr Jirásko

dětský karneval 2020 
V neděli 8. března 2020 se na sále místní restaurace Slunce konalo další 
odpoledne určené našim dětem, konal se zde tradiční dětský karneval.

Karneval začal ve 14 hodin. Postupně se 
začali scházet piráti, rytíři, princezny, 
také přišli kominíci, vodník, šneci, bílá 
paní, Máša i s medvědem, Večerníček, 
a dokonce i vánoční stromeček nebo 
Spongebob a spousta dalších krásných 
masek, které dorazily nejen z Pilníkova, 
ale i z okolí.

Letošní karneval zahájil předseda kul-
turní komise Petr Pěchoč, který poděko-
val hlavně všem sponzorům a také panu 
starostovi Josefu Červenému. I on pro-
nesl několik slov a popřál dětem a jejich 
rodičům krásnou zábavu. Děti tancovaly 
za hudebního doprovodu DJ Jana Fur-
cha. Písničky děti provázely i při plnění 
zábavných soutěží, při kterých jim po-
máhaly Červená karkulka v podání Svět-
lany Onodi, víla Hana Moravcová, Troll 

Poppy Ingrid Sagasserová a Mini Mou-
se Jiřina Soblová. Za každou soutěž, ale 
i během tancování byli soutěžící sladce 
odměněni.

Nakonec byly vyhlášeny nejhezčí masky. 
A jelikož to bylo letos hodně těžké, vy-
brali jsme jich rovnou devět. Poté jsme 
si pořídili společnou fotku a vylosovali 
slíbenou tombolu. Letošního karnevalu 
se zúčastnilo 75 dětí různého věku. 

Na závěr patří dík panu Pavlu Dostálo-
vi za peněžitý sponzorský dar, ale také 
panu Onodimu, Soblovi, Soukupovi, Ba-
košovi a jejich pomocníkům, kteří se po-
díleli na organizaci karnevalu.

Jiřina Soblová

tradiční dětský karneval završil plesovou sezónu. Foto J. Červený

Schovanky zatančily také v Chotěvicích. 
Foto J. blažek

kultura
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kultura

Také tentokrát ho připravil kulturní vý-
bor Městského úřadu v Pilníkově. I letos 
stejně jako vloni každá z příchozích žen 
obdržela při vstupu do sálu od starosty 
obce Josefa Červeného žlutočervenou 
růži. Stoly byly vyzdobeny v národních 
barvách – červené ubrusy s bílými a mod-
rými doplňky. Na stolech nechyběla ani 
váza na květiny, které ženy dostaly.

Večerem provázela moderátorka Marce-
la Robková. K poslechu i tanci hrála pě-
tičlenná kapela Koplaho band z Týniště 
nad Orlicí. Na úvod však nejprve všech-

ny přítomné přivítal starosta města Josef 
Červený.

Během večera jsme sledovali předtanče-
ní dvou různých dvojic z taneční skupiny 
Bene Dance Art Team pod vedením Wal-
tra Elscheka. Vrcholem večera se přesto 
stalo všemi netrpělivě očekávané vystou-
pení místní skupiny Farářovy schovanky, 
které si v posledních letech na obecní 
ples připraví vždy něco nového. Letos se 
předvedly jako pravěké ženy, které na zá-
věr představení rozdávaly divákům uzená 
žebírka a kuřecí paličky! A kdo že to táhl 

ten velký kastrol? No přeci pravěký muž 
Karel!

I o letošní ples projevili zájem nejenom 
místní sponzoři, kteří do tomboly dali 
mnoho zajímavých cen, ale také celá řada 
sponzorů z firem, jež v Pilníkově získaly 
v uplynulém roce nějaké zakázky.

Celý ples provázela dobrá zábava a nála-
da. Většina účastníků se již těší na příští 
rok.

Jaroslav blažek

obecní reprezentační 
ples
V páteční večer 6. března 2020 se na sále 
restaurace Slunce uskutečnil další ročník 
obecního reprezentačního plesu. Sál byl 
zaplněn do posledního místečka. Na ně-
které zájemce se dokonce ani nedostalo! 
Vstupenky totiž byly vyprodány již dlouho 
před konáním plesu.

Schovanky s farářem opět vystoupily na městském plese. Foto J. blažek

růže pro dámy. Foto J. Červenýzahájení plesu a tanečnice. Foto J. blažek
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1. 2. 2020 se skupiny organizátorů kolem 
radnice hemžily už v dopoledních hodi-
nách. Chystalo se zázemí pro masopustní 
hosty. Stany, plynové ohřívače, brutar na 
ovar byly nachystány na radnici s několi-
kadenním předstihem. To vše proto, aby 
si všichni mohli dosyta užít hlavně tra-
diční zabijačkové občerstvení v podobě 
jitrnic, tlačenky, ovaru, ale také koláčů 
a nechyběl ani stánek s oblíbenými trdel-
níky a cukrovou vatou. Oproti loňským 
ročníkům museli prodejci masopustního 
občerstvení přistoupit k drobným opat-
řením. Stávalo se totiž, že milovníci za-

bijačkových dobrot bez ohledu na ostatní 
kupovali jitrničky doslova na kila, a tak 
byl letos stanoven limit. Například u jitr-
nic to byly dva kusy na osobu. 

Oproti limitům v jídle si nikdo z hostů 
nemohl stěžovat na nedostatek příleži-
tostí k tanci či zpěvu. Svými jarmareční-
mi a staropražskými evergreeny podbar-

vovala dvojice Nešlapeto z Pilníkova celé 
dění na náměstí a večer také v restauraci 
Slunce. Hudba byla veselá a jako stvořená 
pro zahřátí, takže těžko říci, co přítomné 
od družného pohybu zdržovalo. Možná 
ovárek a pivko v žaludcích. O potlesku za 
píseň, té hřejivé odměně pro každého ve-
řejně účinkujícího, ani nemluvě. 

Dalším bodem masopustní veselice se 
pro tento rok staly soutěže. Jedna byla 
v pojídání chleba se škvarky a druhá v pití 
piva na čas. Zapomenout nesmíme ani na 
soutěž o nejlepší masku. Vítězství letos 
získal pan Ivan Pelikán v masce pelikána. 
Nutno podotknout, že letošní masopust 
byl oproti předchozím ročníkům na mas-
ky poněkud skoupý. Nápaditost, origina-
lita a vtip si trochu zdřímly, možná po 
předchozí probdělé noci na plese mys-
livců, a tak je třeba poděkovat všem, kdo 
se vzmužili a masopust prožili v převleku 
tak, jak to má být. Vítězové si ceny v po-
době dárkových tašek či loveckého salá-
mu, v dětské kategorii cukrové vaty nebo 
trdelníku převzali z rukou policajta, který 
po celé odpoledne střežil pokojný prů-
běh veselice. Letos tuto nelehkou štafe-
tu převzal Petr Pěchoč, (jeho předchůdci 
byli Jiří Geisler, Pavel Dostál a Petr Ko-
lín) a pod jeho dozorem nebyla porušena 
dobrá pověst maškar v Pilníkově. 

Posledním bodem masopustního progra-
mu se stalo nejen vrácení klíče od města 
do rukou pana starosty, ale také na pře-
vleky bohatý pilníkovský živý orloj. Ten 
měl za úkol optimisticky zavzpomínat na 
události, které se odehrály ve městě, ve 
státě, v přírodě, světadíle a vesmíru v roce 
2019 a společně vyhlížet události roku 
2020. Z ohlasu diváků, kteří se v  17 hodin 
shromáždili pod okny radnice, bylo jasné, 
že úsilí rodin Pachlových a Červených 
padlo na úrodnou zem a postavy starého 
roku ve znamení prasete, zedníka, ba-
gristy, Krakonoše, houbaře, demonstran-
ta, Karla Gotta, judisty Krpálka, pelikána, 
hajného, smrti i nového roku pod vládou 
Luny Pilníkovany potěšily i pobavily.

Po tomto posledním vystoupení se větši-
na návštěvníků rozešla „doprobrat“ udá-
losti nad sklenkou, poslechnout si ještě 
pár písniček anebo se prostě schovat před 
deštěm, který o sobě spolu s větrem dal 
vědět. Díky za organizaci patří výboru pro 
kulturu, městu Pilníkov a pilníkovským 
hasičům. Budeme se těšit zase za rok.

JP

víte že…

• se snědlo 30 kg jitrnic, 20 kg ovaru 
z řeznictví Hampl?

• koláče upekly paní kuchařky ze školní 
jídelny?

• se vypilo 90 litrů piva a 30 litrů sva-
řeného vína?

• plynové hořáky, u kterých jste se 
v podvečer mohli ohřát, byly zapůjče-
ny z majetku SoP?

• hudební i slovní doprovod k orlo-
ji sestříhal Martin Pachl a našel ho 
v  repertoáru Karla Gotta, Slávka Ja-
nouška, Petra Hapky, Wabiho daňka, 
skupin Vltava, Pražský výběr, Mňága a 
Žďorp a mluvené slovo bylo z filmů 
Jáchyme, hoď ho do stroje!, Srdeč-
ný pozdrav ze zeměkoule, dařbuján 
a Pandrhola a Hoří, má panenko!?

• masopust navštívilo 300 hostů 
i místních?

masopust na náměstí   
Tradiční masopustní veselí v Pilníkově bylo v 
roce 2020 poznamenáno stavebními pracemi 
na městské kanalizaci. Program se v rám-
ci masopustní tradice odehrával z důvodů 
bezpečnosti pouze na pilníkovském náměstí. 
Doprovázelo ho pro začátek února netypicky 
teplé, dosti deštivé a větrné počasí.  

Převleky a masky na náměstí – masopust 2020. Foto J. blažek

duo nešlapeto doprovázelo masopustní veselí  
v Pilníkově na náměstí. Foto J. blažek

o ovar a jitrnice se zkušeně staral 
Martin Soukup. Foto J. blažek

Při masopustu na náměstí nechyběl ani pelikán. 
Foto J. blažek
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kultura

Když jsem poprvé projednával se 
zastupiteli města nápad uspořádat 
divadelní představení v Pilníkově 
s opravdovými, profesionálními 
herci, netušil jsem, jak příjemný 
bude výsledek. Volba padla na 
brilantní komedii s detektivní 
zápletkou Ani za milion! s Luká-
šem Langmajerem a Michaelou 
Kuklovou. 

Herci předvedli své umění v pátek 24. 
ledna od 19:00 hod v rychle vyproda-
ném sále a jejich výkony samozřejmě 
nezklamaly. Diváci v hledišti se pří-
jemně bavili a po představení přiná-
šeli pozitivní reakce a chválu.  

Již dnes vám mohu slíbit, že v této 
kulturní zábavě budeme i nadále po-
kračovat. Na začátek května máme 
naplánované divadelní představení 
galantní rozverné komedie Federica 
Inclána „Noc s Casanovou“ a v říjnu 
komedii „Liga proti nevěře“ autora 
Zdeňka Podskalského v režii Bisera 
Atanase Arichteva, který mimocho-
dem režíroval seriál Vyprávěj nebo 
První republika. Můžete se těšit na 
Veroniku Novou Arichtevu, Micha-
elu Kuklovou, Ivo Šmoldase a Petra 
Máchu.

Předprodej vstupenek je zahájen na 
městském úřadu u paní Čubičové.

detektivní 
komedie „ani za 
milion“ naplnila 
sál restaurace 
slunce

„Snažíme se už nějaký měsíc vytvořit 
příjemné prostředí, ve kterém si lidé 
odpočinou od denních starostí a kaž-
dodenní rutiny. Akce bude vždy vedena 
určitou osobou (přednášejícím nebo vy-
stupujícím), která se bude snažit vtáh-
nout návštěvníky do daného tématu 
a také je zapojit do diskuse, aby se mohli 
sami vyjádřit. V pohodlí gaučů, stolečků 
a lamp to doufejme půjde skoro samo.“ 

Srdečně vás zveme na první akce  
v tomto hudebním prostoru:

Pátek 17. duben 2020

21 schodů k folku – průřez českou fol-
kovou scénou od osmdesátých let do 
současnosti. Povídání o legendách čes-
kého folku, jejich vzniku, poslech jejich 
zásadních skladeb, trochu i náhled pod 
pokličku, pouštění videoklipů. Pokud 
bude i v tento den ještě platit zákaz kul-
turních akcí nad 30 osob, kontaktujte 
nás a rezervujte si místa.

Pátek 19. červen 2020

21 schodů k didgeridoo – povídání 
a ukázky hry na tento dechový hudební 
nástroj australských domorodců pod ve-

dením Petra Pyciaka (Hostinné). Přijďte 
se odreagovat a zarelaxovat si. Zvuk to-
hoto nástroje vede přímo ke hvězdám. 
Budete si také moci odzkoušet tradiční 
i méně tradiční rytmické hudební ná-
stroje.

Pátek 27. listopad 2020

21 schodů k černým a bílým klapkám – 
hudební večer s pilníkovskou rodačkou 
Michaelou Prokopcovou.

Vašim nápadům na nová témata se ne-
bráníme a budeme rádi, když si sami 
o žánr, který byste v Obýváku rádi pro-
brali, napíšete. Ovšem zde se již také 
logicky počítá s tím, že se sami aktivně 
zapojíte do jednoduchého komentování 
onoho pořadu. K dispozici budete mít 
zvukovou aparaturu, plátno, projektor, 
světla, notebook a technika, který to za 
vás vše předem zapojí a odzkouší. Pre-
ferujeme náměty pořadů hudebních, 
ovšem občas uděláme rádi i výjimku. 

Tyto programy se budou konat (pokud 
možno) v pátek v 18 hodin. Vzhledem 
k nižší kapacitě míst vám doporučuje-
me udělat si rezervaci přes e-mail: oby-
vakpilnikov@seznam.cz 

Dále chceme touto cestou znovu po-
děkovat městu Pilníkov i všem, kdo 
nám pomohli udělat Obývák obývákem 
a přispěli nábytkem, dekoracemi, ku-
chyňským vybavením nebo silou. Velice 
si této pomoci vážíme a doufáme, že se 
brzy setkáme za zvuku hudby a svitu 
měkkého světla lamp.

Jana a Martin Pachlovi

vstupte  
do „obýváku“   
Členové hudební skupiny TLUPA TLAP 
vás zvou na krátké hudební večery do 
nové zkušebny zvané Obývák (bývalá 
městská knihovna). 

Vstupte do obýváku. První akcí bude 
poslechový večer. Foto J. Pachlová

diváci, kteří navštívili komedii 
ani za milion. Foto J. Červený

První zkouška v obýváku – kapelník. 
Foto J. Pachlová
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Mládežnická kategorie 

Už minulý rok byla účast mládežníků 
uspokojivá a letos jich dorazilo ještě o tři 
kousky víc, celkem 12 (jedenáct chlap-
ců a jedna dívka - Alenka Radiměřská). 
Turnaj byl kolem půl deváté zahájen. Ve 
skupině dvanácti hráčů se utkal každý 
s každým. Hrálo se na dva vítězné sety. 
Po několika odehraných zápasech se ve 
skupině začala rýsovat skupina čtyř favo-
ritů, dvou domácích bratrů Strasserových 
a přespolního Adama Svobody a Filipa 
Kozáka. Každý chvilku tahal pilku a kluci 
se o to, kdo bude na nejvyšším stupínku, 
poprali. Ve skupině každý minimálně jed-
nou prohrál, tak o vítězi rozhodl vzájem-
ný zápas mezi Adamem a Filipem. Stejný 
počet bodů (10), stejný poměr setů (20:2), 
ale vzájemný zápas 2:0 ve prospěch Ada-
ma Svobody tak rozhodl o vítězi turnaje. 
Pořádný vítr v tabulce dělal loňský vítěz 
Jakub Strasser, který jako jediný porazil 
vítěze Adama Svobodu, ale po těsné pro-
hře se svým bratrem Pavlem na něj zbyla 
nepopulární ,,brambora“. Účast 12 playe-
rů tento rok velmi potěšila, poslední roky 
můžu říct, že se jedná o pilníkovský re-
kord a jsem rád, že mládežníkům i v čase 
vánočním není turnaj lhostejný. Všichni 
zúčastnění hráči mládežnické kategorie 
byli odměněni věcnými cenami a někteří 
už netrpělivě čekali, zda na ně zbyde mís-
to v kategorii dospělých.

1.  Svoboda adam 

2.  Kozák Filip 

3.  Strasser Pavel ml. 

4.  Strasser Jakub 

5.  nýč tomáš ml. 

6.  Svoboda Martin 

7.  erban Matěj 

8.  onodi Jakub 

9.  radiměřská alena 

10.  Sokolovič Matyáš 

11.  radiměřský Michal 

12.  Sokolovič Šimon 

Kategorie dospělí 

26 přihlášených účastníků, tři skupiny 
a tři stoly, to vše stačilo k tomu, aby se 
začalo kolem půl dvanácté bojovat o co 
nejlepší pozice. Tradičně se hrálo sys-
témem, který je praktikován v několika 
posledních ročnících. Ve skupinách se 
postupně utkal každý s každým na dva ví-
tězné sety. Tři nejlepší ze skupin postou-
pili do finálové skupiny, kde se započíta-
nými výsledky ze skupin odehráli opět 
systémem každý s každým zbylé zápasy. 
Čtvrtí ze skupin odehráli mezi sebou zá-
pasy o desáté až dvanácté místo. Vítězové 
jednotlivých skupin, v áčku Soňa Petrová, 
v béčku Jakub Erban a v céčku Miloš Petr, 
potvrdili i ve finálové skupině svoji domi-
nanci a podělili se o umístění na bedně. 
Všem nakonec vzala vítr z plachet jediná 
dívka z této kategorie - Soňa Petrová, pro 

někoho překvapení, ale kdo viděl, musí 
uznat, že právem. Prošla totiž celým tur-
najem se ztrátou jediného setu a o vítězi 
(vítězce) bylo rozhodnuto. Tím, kdo ten 

jediný set uhrál, byl její bratr Miloš, na 
kterého zbyla stříbrná pozice, třetí mís-
to obsadil Jakub Erban, který padl právě 
pouze s Milošem a Soňou. Na bednu ne-
měl tentokrát daleko ani desetinásobný 
vítěz turnaje Fanda (cu) Bartůněk, nej-
lepší z místních hráčů, ale letos musel 
sklonit hlavu a zbylo na něj místo těsně 
pod stupni vítězů. 

(cu) - Tento výraz patří k historii turnaje 
od dob, kdy na turnaj začali jezdit regis-
trovaní hráč. Jak to nazvat? - bojový po-
křik (výkřik) po vyhraném míčku… o  ti-
tul / pingpongový titul.

1.  Petrová Soňa 

2.  Petr Miloš 

3.  erban Jakub 

4.  bartůněk František 

5.  Kozák Filip 

6.  Strasser Pavel st. 

7.  Kozák Milan 

8.  Prokopec Josef 

9.  lamač roman st. 

10.  Kuřík Pavel st. 

11.  Kozaňák Michal st. 

12.  Fendrych Stanislav 

 Josef Prokopec

31. vánoční turnaj ve stolním tenise aneb „zimní sportování“

školasport

turnaj ve stolním tenise 2019. Foto J. Prokopec

Mladá pingpongová krev na 31. vánočním turnaji. Foto J. Prokopec
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Baví vás volejbal, ale nemáte si s kým 
pinknout? Přijďte! Hraje se každou 
neděli od 16 do 18 hodin.  

Družstvo je smíšené, takže se nemusíte 
bát samých tvrdých smečí a podání, do-
čkáte se i těch dámských, pomalých, ale 
zato rafinovaných. V zimních měsících se 
hraje v pilníkovské tělocvičně, ale jakmile 
se oteplí, využívají volejbalisté sportovní 
halu v Pilníkově. 

Poslední tři roky si také jezdí pilníkovští 
volejbalisté zahrát přátelská utkání pro-
ti batňovickým hráčům a ti na oplátku 
přijeli už několikrát do Pilníkova. Třešin-
kou na dortu letní sezony se stal plážo-
vý volejbal na Dolcích. Pokud by se vám 
v družstvu zalíbilo, bude třeba si koupit 
permanentku, ale také je dost možné, 
jste-li z Pilníkova a už ji vlastníte na jiný 
druh sportovní aktivity, nebude další tře-
ba. Máte-li chuť, přijďte to zkusit! Potře-
bujete jen sportovní obuv, oblečení a vol-
né nedělní odpoledne. S pozdravem „Tak 
na síti!“ se těší pilníkovští volejbalisté.

JP

volejbalisté zvou 
nové hráče do 
družstva

sport

Zhruba od února probíhají ve sportovní 
hale pod vedením trenérů tréninkové 
jednotky starší přípravky a mladších 
žáků, naši dorostenci trénují již od led-
na. 

Jarní část sezony začíná přípravka 12. 
4. doma s Rudníkem, mladší žáci 11. 4. 
s týmem z Vítězné. Dorostenci začali 
pohárovými zápasy na umělém trávní-
ku v Trutnově s Červeným Kostelcem 
a Úpicí. Oba prohráli vysoko 0:10 a 2:9. 

Muži chodí od konce podzimní čás-
ti sezony pravidelně každý čtvrtek do 
haly na bago. První přátelské utkání se 
odehrálo již 7. 3. se Starým Rokytníkem 
a 14. 3. hráli také na umělce v Trutnově 
dohrávku podzimu s Malými Svatoňo-
vicemi. 

Další týden proběhlo opět soustředění 
na Benecku jak pro děti, tak pro do-
spělé. První jarní zápas se uskutečnil 
o tomto víkendu s Kunčicemi.

Výsledky byly k dispozici po uzávěrce 
Zpravodaje.

Z kultury chystáme každoročně zají-
mavé akce. V únoru (28. 2.) proběhl tra-
diční maškarní ples Spartaku, tentokrát 
na téma „ŠOUBYZNYS“. Téma bylo ob-
sáhlé, co se týče masek těžké, ale i tak 
přišla většina lidí v povedených kostý-

mech. V průběhu večera vystoupila po 
krátké pauze naše známá taneční sku-
pina „Seksy dencrs“, jejichž produkce 
se opět povedla a všechny určitě poba-
vila.

Na plese nám hrála nová kapela - Dote-
ky z Broumova, která se myslím před-
vedla v dobrém světle. Zajímavá byla 
i tombola, kde hlavní cena byla hod-
notná smart TV Samsung. Všem spon-
zorům ještě jednou děkujeme.

 V létě proběhne mezinárodní fotbalový 
turnaj v německém Profenu (3. – 5. 7.), 
opět je naplánován tenisový turnaj (25. 
7.), nohejbalový turnaj (18. 7.) a loučení 
s prázdninami (28. 8.).

Místní hudební nadšenci chystají v létě 
na hřišti opět Rocková hřiště, dále Pís-
ničkáře a Pilníkofest. 

Každému, kdo nějakým způsobem při-
spívá ke sportovnímu a kulturnímu 
dění na našem hřišti, moc děkuji.

Na závěr bych chtěl poděkovat také 
městu Pilníkov za poskytnutí dotace 
pro letošní rok na chod a činnost Spar-
taku.

za tJ Spartak Pilníkov, z.s 
Petr Mihálka

spartak pilníkov
Spartak Pilníkov nespí ani tuto zimu, a podílí se svou činností na sportovním 
i  kulturním dění v Pilníkově.

Přátelské utkání s batňovicemi –  
podzim 2019. Foto t. Pachlová

děkovačka po „přáteláku“ s batňovickými –
podzim 2019. Foto t. Pachlová Maškarní bál v kostýmech šoubyznysu. Foto J. Haken
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Jako první přišla na řadu šestá a násled-
ně pátá třída. Šlo doslova a do písmene 
o akci „kulový blesk“, jak praví filmový 
klasik. Ve třídách se vytrhaly parkety, 
které pamatovaly kroky mnoha generací 
v Pilníkově. Na rošty byly upevněny OSB 
desky, na nichž se velmi pěkně vyjímá vi-
nylová podlaha, která se paní školníkové 
J. Havrdové bude dobře umývat. Podla-

hářství pana M. Marholda také po celém 
obvodu tříd nalepilo zátěžové koberce. 
Truhlářství pana Thoře zkulturnilo třídy 
novými vestavěnými skříňkami. A jako 
třešničky na dortu doplnily interiér tříd 
barvičky na stěnách v podání malířského 
umění pana F. Revaye. Přesná investice 
rekonstrukcí obou tříd není ještě zná-
ma, ale celková částka bude v horizontu 

170 000 Kč. Velmi děkuji i panu starostovi 
J. Červenému za jeho zájem a podporu při 
této akci. Děkuji všem za odvedenou prá-
ci. Tak a všichni žáčci si nové třídy budou 
hezky udržovat v čistotě a pořádku. Hurá, 
stěhujeme se a učíme se v novém a vo-
ňavém!  

Mgr. i. Skořepová, 
ředitelka školy

29. 1. absolvovali všichni pedagogové 
seminář v rámci projektu „Finanční 
gramotnost do škol“.

Seminář a workshop vedl pan Ing. M. 
Skala, který spolupracuje se společností 
Yourchance. Shodli jsme se na tom, jak je 
velmi důležité vybavit žáky dovednostmi 

do praktického života v oblasti finan-
cí, bankovnictví a rodinného rozpočtu. 
Všichni vyučující sdělili, v které oblasti 
výuky a jakým způsobem s dětmi pro-
bírají problematiku financí. Získali jsme 
praktické návody a nápady do výuky. Ob-
drželi jsme bronzový certifikát finančně 
gramotná škola v ČR a zpracovanou me-
todiku výuky finančnictví v naší škole.

Osobnostní rozvoj pedagogů

30. 1. a 31. 1. absolvovali všichni peda-
gogové a paní asistentky pedagoga další 
vzdělávací dvoudenní blok z cyklu osob-
nostního rozvoje v rámci Šablon II. V loň-
ském školním roce jsme absolvovali dva 
dvoudenní semináře na téma „Bezpečná 
třída“ a „Komunikace“. Tento blok byl na 
téma „Agrese“. Letos nás ještě čekají blo-
ky na téma „Rodina“ a „Psychohygiena“.

Mgr. i. Skořepová,  
ředitelka školy

studujeme 
a budujeme
Učíme se v útulnějším 
prostředí

Tak tohle si určitě říkají od února 
žáci páté a šesté třídy. Po celkové 
rekonstrukci všech učeben na prvním 
stupni naší školy jsme se nebojácně 
pustili do zvelebování tříd na stupni 
druhém.

i pedagogové a asistenti pedagoga studují
Seminář „Finanční gramotnost do škol“

škola

třídy v novém i na druhém stupni. Foto i. Skořepová

Školení učitelů v pilníkovské škole. Foto i. Skořepová
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Kde jsme hledali

Informace o majitelích patnáctky jsme 
hledali v katastru nemovitostí, okresním 
archivu a městské knihovně v Trutno-
vě. Pro starší informace se chystáme do 
Schwarzenberského archivu v Českém 
Krumlově.

Pöhlovi

Podíváme se, co dům a jeho majitelé 
prožili přibližně od poloviny 19. století.
Převážně z této doby máme písemné do-
kumenty a drobné hmotné nálezy, které 
jsou pro nás důkazem o životě a podni-
kání v patnáctce. Více než sto let dlouhou 
stopu zde zanechala rodina Pöhlových.
Od roku 1845 dům vlastnil Franz Pöhl. 
V roce 1877 předal dům s kůlnou, loukou, 
polem a lesem v hodnotě 1000 zlatých 
synu Josefovi. Ten měl vyplatit dva brat-
ry Johana, Alfreda a sestru Martu. (Podle 
dostupných informací vyrovnání trvalo 
mnoho let).

Pekařství

Josef v roce 1880 oznámil činnost pe-
kařskou a za jeden rok ještě činnost 
ševcovskou. Pekařskou živnost můžeme 

s určitostí potvrdit z poměrně zachova-
lých faktur a korespondence, téměř vždy 
vztahovaných k Josefu Pöhlovi. Objedná-
val od více dodavatelů v Čechách a celém 
Rakousku-Uhersku, například: Alois Be-
ran Trautenau, Joh. Fiedler Trautenau, 
Gross Kikindaer Wien, M. Benesch Wien, 
Šimon Klein a syn Smiřice nad Labem.
Na některých fakturách je vidět poměrně 
velké množství nakupovaného zboží.

Rodina

Z rodinného života Josefa víme, že 
s manželkou Franciskou měl dvě dcery, 
Marii, narozenou v roce 1889, v dospě-
losti v domácnosti, a Kamilu, narozenou 
roku 1891, v dospělém věku pracující jako 
dělnice. Pekařství zde bylo provozováno 
asi až do odsunu obou dcer po válce, ale 
víc informací nemáme, pravděpodobně 
byly zničeny. Jaký byl osud Josefa a jeho 
manželky, jsme nezjistili.

O odsunu....

Po válce začaly československé úřady 
vést záznamy. Tak dnes víme, že Marie 
a Kamila ve věku 56 a 54 let byly odsunu-
ty v druhé vlně XI. transportu 7. 7. 1946 
do ruské okupační zóny. Příště o nálezech 
v patnáctce a životě v Pilníkově koncem 
19. století.

Milan závodník a ilona Martinková

patnáctka v pilníkově a její poklady iii.
A máme okna,je to úplně jiný pohled na dům po mnoha letech. Pokračujeme 
opravami uvnitř,rodí se podkroví,ale do cíle je ještě dlouhá cesta.

historie

nabídka pekařské pece, prospekt 
jsme našli na půdě

značka – pečeť dodavatele  
z 5 kg pšeničné mouky

Faktura za koloniální zboží od aloise 
berana z trutnova

další z faktur od dodavatele z Vídně
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historie

na další fotografii p. Hegra z 60. let 20. stol. vidíme vzhled domu 
č.p. 25 (p. nýč) a velmi zdobenou fasádu hotelu Slunce v dolní části 
náměstí pohledem od dnešní budovy tělocvičny.

Foto z archivu Jiřího Hakena.

  
na fotografii p. rudolfa Hegra z 60. let 20. stol. vidíte tzv. Kmitův 
statek, č.p. 66/ii, který stál v místech dnešní čerpací stanice při silnici 
na Jičín. Hlavní částí statku bylo obytné křídlo, kde se nad hlavním 
vchodem nacházela světnička s pavláčkou, podepřená dřevěnými 
sloupy, vytvářejícími portikus. to byla jediná známá památka lidové 
architektury. Poslední zbytky zdiva byly odstraněny okolo r. 1970. 
V popředí stojí s kočárkem libuše Hegrová.

Při cestě od továrny do centra města jste v 60. letech 20. stol. určitě 
viděli tuto část Hradčína, jak ji zachytil na fotografii opět p. r. Hegr. 
zcela vpravo je přední část domu, č. p. 133/i, p. Josefa Jelínka. dále 
v zadní části uprostřed stojí dům, č. p. 138/i (Vojarovi st.). na jeho 
místě si p. drápal postavil nový dům.

na fotografii je řada domů od radnice až po dnešní obytný dům 
s kadeřnictvím, jak vypadaly v 60. letech 20. stol. dva nízké domy, č.p. 
39 (dejlovi) a 40, byly po r. 1970 zbořeny a na jejich místě byla posta-
vena tzv. učitelská čtyřbytovka. autorem fotografie je r. Hegr.

historie v obrazech
Jsou místa v našem městě, která jsou celé roky stejná a stejně krásná. Neomrzí se výhledy na Krkonoše spolu s kostelem, 
obklopeným barevnými domy v údolí, a budou stále lákat spouště fotoaparátů. Doufejme, že neprodělají žádné zásadnější 
změny. Když se ale oko pozorovatele podívá blíž, zjistí, kolik ulic a plácků prahne po novém povrchu, dlažbě nebo omítce. 

O zkrášlení centra Pilníkova se v součas-
nosti hodně diskutuje. V brzké době by 
měly proběhnout nejen opravy, ale také 
další kosmetické zásahy do veřejného 
prostoru, kterých si budou snad vážit 
nejen generace současné, ale také ty 
budoucí. 

V tomto čísle Zpravodaje vám chceme 
nabídnout dosti pamětnické pohledy. 
Můžete se podívat do dob, kdy se fotilo 
hlavně černobíle, stromy byly menší, 
nebo žádné, některé pilníkovské domy 
se ještě mohly chlubit výzdobou své 
fasády, o kterou později, během přestav-

by, přišly. Jiné stavby zmizely z tváře 
Pilníkova úplně a velká část dnes žijících 
Pilníkovanů by možná nenašla, kde dům 
vůbec stával. Snad se Pilníkov brzy dočká 
změn, na které budeme pyšní.
   JP
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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 vašich dětí, které mohou být 
následně použity na internetových stránkách, 
sociálních sítích, v kronice města a Pilníkov-
ském zpravodaji.

Pravidla pro inzerci v Pilníkovském zpravo-
daji naleznete na www.pilnikov.cz 

23. 10. 2020 od 19:00 hod. na sále restaurace Slunce
předprodej vstupenek na MěÚ v Pilníkově – cena 330 Kč

 
 

Spolek Skály Vás srdečně zve na 
divadelní představení 

  

NOC S CASANOVOU  
Galantní rozverná komedie Federica Inclána 

o třech dějstvích 
Příběh ze života nenapravitelného svůdce žen Giacoma Casanovy podle jeho pamětí. Co vše lze provést 
za jeden den a jednu noc, návštěvou v domě svého známého Benátského kupce Amadea, po svém útěku 
z pověstných olověných komor. Pověst, která Giacoma Casanovu předchází, si přímo žádá způsobit 
napětí v domě. Paní domu je bývalou milenkou, její čerstvě dospělá dcera překvapením, neteř paní 
domu se zdá být novým neodolatelným dobrodružstvím a služebná je starou známou. Prožije Casanova 
dobrodružství se svou dávnou láskou, nebo dostojí své pověsti a doplní paměti o další nové 
dobrodružství ? A jak skončí noc plná tužeb a očekávání ? 

Přijďte se pobavit i poučit. 
Režie:   Viktor Vaněk      Pomocná režie: Zdena Vaňková 
Hrají:  Hynek Brabec, Radim Války, Zdena Válkyová, Lenka Svozilová, Alexandra Kročilová, 

Kateřina Čadílková, Matyáš Brandejs, Ilsa Marešová                                             
Scéna:  Rudolf Ságner, Viktor Vaněk, Daniel Čermák, Nápovědy: Hanka Brandejsová, Ilsa Marešová        
Zvuk:  Jaroslav Dušek, Viktor Vaněk  
 

 
 

 
 

  
09. 05. 2020 od 19:00 hod. na sále restaurace Slunce 

předprodej vstupenek na MěÚ v Pilníkově – cena 80 Kč

výstava vtipů
Mezi budoucí plánované akce si mů-
žete přidat také výstavu vtipů Jiřího 
Gruse ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Pilníkově. Chtěli 
bychom vás rozesmát v měsíci květnu 
2020. Vše je ovšem závislé na situaci 
ve zdravotním i kulturním světě. Zpra-
vodaj vás o tom již nestihne informo-
vat, sledujte proto aktuální dění na 
webu města. 

JP


