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Pilníkovský
zpravodaj

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

Zájezd do Národního Hřebčína 
Kladruby n/L 

odjezd v sobotu 9. 10. 2021 v 7:45 h 
od hasičárny (nutné rezervovat)

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

Čaj o páté se starostou města 
středa 13. 10. 2021 od 17:00 h 

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

Volejbalový turnaj  
s Batňovicemi   

pátek 15. 10. 2021 od 17:00 h 
sportovní hala

Den otevřených dveří ČOV   
sobota 16. 10. 2021 od 9:00 h  

areál čov
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lampionový průvod     
sobota 30. 10. 2021 od 16:00 h 

sraz na náměstí v Pilníkově
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posezení se seniory     
neděle 21. 11. 2021 od 15:00 h 

restaurace slunce 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Čertoviny / Mikulášská besídka  
neděle 28. 11. 2021 od 13:30 h 

restaurace slunce 

Rozsvěcení vánočního stromu   
neděle 28. 11. 2021 od 16:00 h 

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

Pavlína Filipovská  
sobota 4. 12. 2021 od 17:00 h 

restaurace slunce 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vánoční koncert Tlupa Tlap    
sobota 18. 12. 2021 od 19:30 h 

restaurace slunce

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

městské slavnosti. Foto martin Blažek / www.Foto-moto.eu
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Blešák 11. 9. 2021. Foto j. červený

studie revitalizace náměstí. Foto j. červený

natáčení české televize 24. 8. 2021. Foto j. červený

Věřím, že i vy jste prožili hezké 
léto a po „covidových“ omezeních 
jste se obrazně i doslova nadechli 
a vrátili se k normálnímu životu. 
Doufejme, že podzim nepřinese 
další výrazná rizika a omezení do 
našich životů.

Během léta samozřejmě naplno 
běžela stavební sezona a sami jste 
jistě zaznamenali posuny v realiza-
ci páteřní komunikace I/16, opravy 
chodníků, rekonstrukce městských 
bytů i další plánované opravy. Po-
dařilo se nám také dostat z města 
nevzhledná betonová svodidla, 
nyní je uvidíte pouze u Talpy, kde 
brání dle názoru odborníků pev-
ným překážkám.

Poměrně deštivé jaro a část léta 
jistě napomohly naší krajině a do-
cela intenzivní růst trávy prověřil 
naše kapacity v údržbě travnatých 
ploch. Zde musím pochválit za-
městnance spol. Lesy – voda, s.r.o., 
a také zaměstnance města, které 
máme domluveny přes úřad práce. 
Letos si opravdu nikdo nemohl stě-
žovat, že by se nudil. Musím také 
pochválit práci lesního hospodáře 
Jana Šídy, v lese se zatím s kůrov-
cem moc nekamarádí a má vše pod 
kontrolou. Již brzy jej na postu les-
ního hospodáře vystřídá z důvodu 
odchodu do zaslouženého důcho-
du nový kolega Ondřej Dávidík. 

S podzimem a úklidem zahrádek 
vás také poprosím o ohleduplnost 

při likvidaci větví, trávy a jiných 
hořlavých materiálů. Znečišťování 
svého okolí a obtěžování dýmem 
a zápachem je porušení obecně zá-
vazné vyhlášky, které se řeší jako 
přestupek s možným uložením fi-
nanční pokuty. Prosím, chovejme 
se zodpovědně! 

Začínáme také s přípravou na 
zimu, opět prosím všechny řidiče, 
aby si svá vozidla, která nyní par-
kují na hranicích komunikace, po-
stavili tak, aby nepřekážela u cesty 
při vyhrnování sněhu a zimní údrž-
bě vozovky. Ideální je využít k par-
kování vlastní pozemek, nemusíme 
poté řešit stížnosti typu, že je auto 
přihrnuté sněhem.

Jsem rád, že po delší době opět 
pokračujeme ve spolupráci s na-
ším polským partnerským městem 
Marciszów. Máme zažádáno na 
příští rok v rámci EUROREGIONU 
GLACENSIS o podporu projektu 
s názvem „Hranice nás nerozdělí“ 
a rádi bychom vrátili zpět společné 
setkávání u kulturních akcí. Sou-
částí tohoto projektu je masopust-
ní průvod, jednodenní pochoďák 
a sportovní setkání na městských 
slavnostech 2022.   

V závěru mi dovolte, abych vám 
všem popřál hezké babí léto, hodně 
slunce a dobré nálady.

josef červený, váš starosta

Milí čtenáři,
po prázdninové přestávce se vám do-
stává do rukou podzimní Zpravodaj 
s aktuálními informacemi z našeho 
města.

V životech každého z nás se odehrává 
nějaký příběh. Když se na to podívám 
z pracovního pohledu, podařilo se 
úspěšně dokončit kanalizaci a ČOV 
závěrečnou kolaudací. S touto kolau-
dací bych vás zároveň rád pozval na 
den otevřených dveří, který je naplá-
novaný na 16.10.2021 od 9:00 ho-
din v areálu čistírny. Z pohledu toho 
lidského a soukromého jsem se stal 
dědečkem a to je pro mě úplně nej-
větší životní štěstí, tomu štěstí říkám 
zázrak.
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dokončení kanalizace v pilníkově – 
část iX  
Dne 19. 7. 2021 proběhla kolaudace stavební části čistírny odpadních 
vod a následně 17. 8. 2021 kolaudace technologie a tím byl ukončen 
zkušební provoz.

Realizace akcí investic a opRav  
v Roce 2021  
V měsíci červenci jsme dokončili výběrové řízení na zhotovitele  
na zpracování kompletní žádosti o dotaci:
• areál sběrného místa v lokalitě stávajícího sběrného dvora, 
• realizace I. a II. etapy vodovodního přivaděče od jímače vody  

až po vodojem, 
• rekonstrukce objektu základní školy na náměstí.

Podél ulice Hradčín byl vybudován 
nový chodník z betonové zámkové 
dlažby. Po kladném vyjádření do-
pravní policie a dokončení komu-
nikace I/16 se na Hradčíně doplní 
vodorovné značení parkovacích 
míst podélného stání. Konečné vy-
hodnocení stavby kanalizace pro 
Státní fond životního prostředí 
České republiky provádí pro město 

Pilníkov firma Ekologický rozvoj 
a výstavba s.r.o. s termínem do-
končení listopad 2021.

V sobotu 16.10.2021 se na čistírně 
odpadních vod uskuteční pro ob-
čany den otevřených dveří. Všichni 
jste vítáni.    

ing.tomáš voborník

V červenci skončil zkušební provoz 
čistírny odpadních vod a v srpnu 
proběhla kolaudace. Po konání 
krajského zastupitelstva budeme 
vědět, zda se zvýší alokace kraj-
ských finančních prostředků a tím 
možnost získání dotace na výmě-
nu krovu nad restaurací Slunce. Do 
konce měsíce září budeme opako-
vaně žádat o dotace na rekonstruk-
ci požární zbrojnice. Jelikož míst-
ní jednotka požární ochrany byla 

zařazena do III. kategorie, máme 
velkou šanci letos získat účelovou 
investiční dotaci v rámci programu 
„Dotace pro jednotky sboru dobro-
volných hasičů obcí“. 

Do konce roku bychom rádi získali 
společné územní a stavební povo-
lení na chodníky III. etapy (kolem 
státní komunikace I/16 od objektu 
bývalé váhy směrem na Chotěvice).

 ing. tomáš voborník

Úřední hodiny  
Městského Úřadu pilníkov
Po 8:00 – 17:00 hod

Út zavřeno

st 12:00 – 16:00 hod

čt zavřeno

Pá zavřeno

v případě potřeby individuální schůzky  
možno kontaktovat starostu  
na tel: 603 558 852

česká pošta pobočka pilníkov –  
Rozpis hodin pRo veřejnost  
od 01. 10. 2021:
Po 11:00 – 12:00 13:00 – 16:30 hod

Út 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod

st 11:00 – 12:00 13:00 – 17:30 hod

čt 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod

Pá 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00 hod

so zavřeno

ne zavřeno 

zpRávy z Města 

rekonstrukce města. Foto j. červený
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V první řadě jsme v letošním roce po-
řídili dva nové velkoobjemové kontej-
nery na BIO odpad a musím občany 
Pilníkova pochválit, že se hned naučili 
kontejnery využívat a plní je tou správ-
nou zelenou hmotou. Škoda jen, že 
jsou místa a je jich více, jako např. park 
na Hradčíně na konci Farní ulice, kde 
místní sousedé sypou posekanou trávu 
přímo pod stromy, přitom je kontejner 
na BIO odpad hned u továrny. Zřejmě 
se řídí pravidlem, to je obecní a on to 
za nás někdo uklidí! Bude ještě opravdu 
nějaký čas trvat, než se naučíme dělat 
pořádek nejen na svém pozemku, ale 
také na tom obecním, minimálně ne-
přidělávat práci ostatním. Mám velkou 
radost z míst, která jsou městská, a je 
o ně ze strany občanů postaráno, jako 
by byla soukromá.

Nově jsme na naše sběrná hnízda umís-
tili několik nových kontejnerů na plast 
a papír, stále se nám ale nedaří snížit 
objemný odpad, kterého nám někte-
ří naši občané vozí stále dokola více 
a více na sběrný dvůr, až se ani nechce 
věřit, kde se ten odpad bere. 

V nejbližších dnech se na toto ukládání 
odpadu více zaměříme a začneme peč-
livěji evidovat, co a kdo nám na sběrný 
dvůr přiváží. Pro příklad stavební ma-
teriál patří rovnou na skládku do Bohu-
slavic, tak nám ho prosím nevozte na 
sběrný dvůr. Také jsme skončili s pří-
jmem použitých pneumatik, směřujte 
je na prodejce, od kterého jste si poří-
dili ty nové. Naopak budeme moc rádi 

za železo, které je nyní ceněné, a nám 
utržené peníze sníží náklady na komu-
nální svoz, jež bychom neradi zvyšova-
li. Složenky na druhé pololetí máte již 
ve schránkách, děkujeme za včasnou 
úhradu.

A ještě jedna velká prosba: do nádob 
na oleje a jedlé tuky prosím nevhazujte 
motorové oleje nebo jiný odpad. Dobré 
je také VŽDY olej nebo roztavený tuk 
slít do plastové lahve, ta skleněná se 
o druhou rozbije a poté je všechen ob-
jem k nepoužití a nedá se již recyklovat. 

Pro ještě větší a pohodlnější třídění 
jsme také zajistili pro každou domác-
nost v Pilníkově jednu sadu tašek. Ta 
představuje 3 ks (modrou, zelenou 
a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů. 
Materiál je to recyklovaný a omyvatel-
ný. Ucha jsou v tašce křížově prošitá, 
aby bylo možné garantovat nosnost 
tašky 10 kg, dno je pevné a které netrpí 
překladem. Na horním okraji tašek je 
suchý zip umístěný tak, aby bylo možné 
pořadí tašek v sadě měnit. Suchý zip je 
na stranách, kde je záložka tak, aby vy-
nikl potisk. Sadu si můžete vyzvednout 
na městském úřadu.

Závěrem bych vás rád pozval 16. 10. 
2021 od 9:00 – 13:00 hod na den ote-
vřených dveří na naši novou ČOV. 
Slibuji, že bude k vidění spousta zají-
mavých technologií. A aby se bylo na 
co těšit, naši hasiči nám zajistí občer-
stvení.

jč

Mobilní Rozhlas
Vážení spoluobčané,  

spustili jsme pro vás službu Mobilní 
Rozhlas, díky které vás nyní budeme 
efektivně informovat přímo do vašeho 
telefonu. Přihlaste se k odběru infor-
mací a už nezmeškáte důležité novinky 
a upozornění z naší samosprávy. In-
formace podle vašich zájmů vám bu-
deme posílat e-mailem, SMS nebo jako 
zprávu do aplikace. Služba je zdarma! 

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu 
přináší?
• Upozornění na krizové události – vý-

padky energií, blížící se vichřice, do-
pravní uzavírky, varování před podo-
mními prodejci apod.  

• Novinky a důležitá upozornění z úřa-
du – poplatky, obecní zpravodaj, digi-
talizované hlášení z amplionů…  

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Možnost vyjádřit svůj názor v online 

anketách
• Mobilní aplikaci samosprávy s užiteč-

nými funkcemi 

V registračním procesu si sami můžete 
nastavit, jaké typy informací vás zajímají 
(např.: kultura, majitelé zvířat). Dopo-
ručujeme vyplnit vaše telefonní číslo 
a ulici, abychom vás mohli rychle varo-
vat v případě nečekaných událostí (např. 
havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí 
a v souladu s GDPR. 

Přihlaste se k odběru informací zde:   
https://pilnikov.mobilnirozhlas.cz/registrace 

Registrovat se můžete také osobně pří-
mo na našem úřadu – rádi vám pomůže-
me. Oficiální aplikaci naší samosprávy 
– Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout 
přímo na App Store nebo Google Play. 
Poté si stačí přidat naše město a budete 
mít informace vždy po ruce.

jč

zpRávy z Města 
ještě více třídit, to je oč tu běží… 
V Pilníkově jsme zase o trochu šetrnější k přírodě. Třídění odpadu je stále sil-
nější téma a je vidět, že pořád více občanů nad tímto tématem přemýšlí, dnes 
je to ale především o morálním myšlení každého z nás.

PaPír sklo Plast
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zpRávy z výboRu 

Ministerstvo životního prostředí dnes 
zveřejnilo základní parametry pokračo-
vání kotlíkových dotací. Domácnosti si 
tak budou moci požádat o dotace maxi-
málně do 1. září 2022, kdy začne platit 
zákaz provozu starých, neekologických 
kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již 
v  roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požá-
dá a splní podmínky, dostane peníze na 
výměnu kotle, slibuje ministr Brabec. Na-
víc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to 
úřadům, nebudou v případě kontroly po 
1. září 2022 platit sankci za nevyměněný 
kotel a dostanou další rok na jeho výmě-
nu bez finančního postihu. 

Už v září příštího roku začne ze zákona 
platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí 
nebo dřevo, které nedosahují alespoň 
3. emisní třídy. Ministerstvo životního 
prostředí na jejich výměnu poskytuje od 
roku 2015 tzv. kotlíkové dotace. Po do-
čerpání prostředků ve všech krajích měly 
kotlíkové dotace v letošním roce skončit, 
Ministerstvu životního prostředí v čele 
s ministrem Richardem Brabcem se však 

podařilo v Evropské komisi vyjednat další 
prostředky na pokračování tohoto velmi 
úspěšného programu. Domácnosti díky 
tomu dostanou poslední možnost k vý-
měně starého kotle s dotací ještě před 
jejich zákazem. 

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispo-
zici minimálně 14 miliard korun, z toho 
5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmo-
vé domácnosti a 8,5 miliardy bude možné 
využít přes program Nová zelená úspo-
rám. Podle odhadů MŽP by to mělo stačit 
na výměnu dalších minimálně 150 tisíc 
nevyhovujících kotlů. 

Současně kotlíkové dotace dostávají no-
vou podobu. Domácnosti s celkově niž-
šími a podprůměrnými příjmy mohou 
získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si 
o ni budou moci žádat jako doposud – na 
krajských úřadech. Ostatní domácnosti si 
budou moci požádat až o 50% dotaci na 
výměnu kotle v programu Nová zelená 
úsporám. Zde si žádost může podat každý 
bez prokazování výše příjmů po splnění 
technických podmínek programu. V NZÚ 

si navíc může žadatel nakombinovat růz-
ná ekologická opatření (např. výměnu 
zdroje a zateplení objektu) a získat tak 
vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu 
Nová zelená úsporám je vyplácena vždy 
až po realizaci opatření. 

V obou schématech (kotlíkové dotace 
pro domácnosti s nižšími příjmy i NZÚ) 
platí, že žadatelem o dotaci je vlastník 
nebo spoluvlastník nemovitosti. Nově 
jsou také podporovány výměny kotlů  
v bytových jednotkách bytových domů 
a trvale obývaných rekreačních objek-
tech. Od roku 2015 si lidé požádali o vý-
měnu 120 tisíc kotlů v celkové hodnotě 
11,8 miliardy korun. 

Podrobnější informace mohou zájemci 
o dotaci získat na webových stránkách 
Královéhradeckého kraje v sekci Kotlíko-
vé dotace. Veškeré zatím dostupné infor-
mace lze získat také na infolince 722 960 
675 v provozní dobu v 8–16 hod nebo na  
e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralove-
hradecky.cz.                                             

 jč

Děti s jejich rodiči a sourozenci, babička-
mi a dědečky, ale i s dalšími příbuznými 
přivítal slavnostně ozdobený sál. Vítání 
opět uváděla předsedkyně sociálního vý-
boru zastupitelka Hana Blažková, která 
po krátkém kulturním vystoupení Jany 
a Martina Pachlových jednotlivé občán-
ky představila starostovi města Josefu 
Červenému a ten je oficiálně přijal mezi 
občany města.

Poté byli noví občánci zapsáni do pamět-
ní knihy města a každá maminka obdr-
žela květinu a starosta předal rodičům 
i finanční dárek. Kromě toho děti také 
dostaly dárkové balíčky s osuškou a he- 
boučkými plyšáky.

Nakonec si starosta společně s rodiči při-
pili na zdraví jejich dětí.

Na vítání se sešlo osm dětí, tentokrát hez-
ky půl napůl – čtyři malé slečny a čtyři 
chlapci. Přitom dvě slečny byly dvojčátka.

Vzhledem k vynucené dlouhé pauze mezi 
vítáními bylo nejstarším přivítaným dě-
tem již čtrnáct měsíců! Přejeme dětem 
šťastný a radostný život v našem městě.

jaroslav Blažek

kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na do-
mácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu 
starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnos-
ti, ty dostanou na výměnu až 50 %. 

čeRvnové vítání  
občánků
O nedělním odpoledni 27. června 2021 
jsme se po více než šestnácti měsících 
opět sešli u přivítání nových občán-
ků města Pilníkova. Tentokrát se kvůli 
stále platným bezpečnostním opatře-
ním i množství vítaných občánků vítání 
odehrálo na sále restaurace Slunce.

společná fotografie. Foto j. Blažek
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setkání se seniory. Foto: j. Blažek

setkání na teRase 
Na první prázdninový den 1. července 2021 jsme si po dlouhé covidové pauze vyjed-
nali s vedením Domova pro seniory Pilníkov návštěvu ubytovaných seniorů. V covido-
vé době zde totiž byly zakázány návštěvy, proto jsme využili rozvolnění a vyrazili jsme 
se na naše seniory podívat. A protože jsme za nimi opravdu dlouho nemohli, rozhodli 
jsme se je trochu potěšit i nějakými těmi dobrotami.

S Emilií Najmanovou jsme proto napek-
li hromadu moravských koláčů. A aby se 
nejedly jen tak „na sucho“, půjčili jsme si 
na radnici varnu na vodu, abychom jim na 
místě mohli uvařit i kafíčko. Kafíčko si sice 
dali všichni, ale ukázalo se, že ještě větší 
radost než z kávy měli senioři z vaječného 
koňaku, který jsme jim s sebou také přinesli.

Když jsme přišli do DpS, museli jsme si 
tedy nejprve nanosit na terasu židle, aby 
si senioři měli vůbec kam sednout. Přitom 
jsme dali vařit vodu na kávu a vzápětí již 
začali přicházet místní obyvatelé. Někteří 
přišli sami, některé doprovodily nebo do-
vezly ošetřovatelky. Na začátku nás tedy 
ještě chtělo trochu postrašit počasí. Najed-
nou se zatáhlo a začalo foukat. I pár kapek 
spadlo! Ale po chvíli se vyjasnilo a bylo na-
jednou krásně! Takže se setkání rušit ne-
muselo a mohli jsme si ho na terase všichni 
společně užít. Dokonce se za námi přišel 

podívat i starosta Josef Červený, jenž si 
také se všemi seniory na terase popovídal.

Odpoledne rychle uteklo, a aby to těm, kte-
ří se nemohli besedy na terase zúčastnit 
nebylo líto, nechali jsme jim u ošetřovate-
lek krabici koláčků, aby jim je rozdaly. Tak 
snad dostali všichni!

Naštěstí celé odpoledne nepršelo a bylo 
hezky, a tak se všem přítomným senio-
rům na nové terase líbilo. Všichni jsme si 
krásně popovídali, avšak odpoledne rych-
le uteklo. Ani nás obyvatelé DpS nechtěli 
pustit domů a museli jsme jim slíbit, že 
když to půjde, opět mezi ně přijdeme.

I klientům DpS se setkání na terase líbilo, 
protože sepsali a na radnici doručili podě-
kování za návštěvu a že prý by si setkání 
chtěli zopakovat.

Hana Blažková a jaroslav Blažek

společenská 
kRonika

Blahopřejeme k významnému  
životnímu jubileu

jiřina konečná

luděk Pour

jiřina jeníková

jarmila kozaňáková

jaroslav kracík

irena Žižková

jozef michal mikulka

Narodil se

mikuláš jirásko

Opustili nás

marie nosková

mgr. ladislav Pospíšil

vladimír Šádek

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

poděkování
1. 7. 2021 jsme prožili moc pěk-
né odpoledne. Přišli mezi nás 
zástupkyně oÚ p. najmanová 
a  p.  Blažková spolu se staros-
tou p. červeným. Pohostili nás 
všechny moravskými koláčky, 
kávou a  vaječným koňakem. 
Pěkně jsme si povídali, zasmáli 
se a bylo nám dobře. vážíme si 
toho, že na nás myslí také někdo 
jiný než rodina (na někoho ani ta 
rodina, a to je potom moc smut-
né).

děkujeme mnohokrát za váš 
čas, který jste si na nás udělali. 
Budeme se těšit, a když to bude 
možné, zopakujeme si to. ještě 
jednou díky. 

klienti z dps Pilníkov

zpRávy z výboRu 
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Protože pomáhají po celé obci, určitě 
jste se s nimi všichni již někdy potkali. 
My jsme se s jejich činností neočekáva-
ně setkali v sobotu 7. srpna 2021 na au-
tokrosových závodech Radeč Cup pohár 
města Úpice v Radči. Naši hasiči tam za-
jišťovali požární zabezpečení a kropení 
trati. Trať je nutné kropit proto, aby se 
moc neprášilo, což je důležité z hledis-
ka bezpečnosti jezdců, a také aby diváci 
něco viděli. Navíc jeden hasič je na ka-
ždé věži s komisaři závodu a dbají na 
bezpečnost jezdců v případě problémů. 

Hasiči se svého úkolu ujali zodpovědně 
a také díky jejich činnosti celý závodní 
den proběhl hladce a bez problémů.

Hasičům za to patří dík. konkrétně se 
těchto závodů zúčastnili tito členové 
z jednotky sdH Pilníkov:

Řidiči: Petr Jánošík a Jiří Burian a po-
sádka: Jiří Buček, Lukáš Kreszán, Václav 
Purmann, Vilém Rychtařík a ještě je do-
provázela Marcela Gerdová.

ze života spolků

na fotografii jsou naši hasiči s buginou pozdější vítězky v kategorii junior Buggy  
leou Horniakovou. Foto H. Blažková

a na další fotografii se s hasiči nechal vyfotografovat několikanásobný dakarský závodník  
martin kolomý (na dakaru 2013 skončil celkově na 5. místě a několikrát byl v první desítce!).  

Zleva: vilém rychtařik, Petr jánošík s marcelou Gerdovou, martin kolomý, jiří Burian,  
lukáš kreszán a jiří Buček. Foto H. Blažková

a že tam nejsou všichni hasiči, kteří byli v radči? to je proto, že jeden z nich – václav Purmann  
– byl na věži s komisaři a zabezpečoval pomoc jezdcům přímo na trati. Foto H. Blažková

Hasiči kropili trať. Foto H. Blažková

pilníkovští hasiči  
na autokRosové 
tRati
Co dělají naši hasiči ze SDH Pilníkov, 
se většinou dozvídáme buď když je ně-
kde při jejich práci potkáme, nebo od 
jejich starosty Libora Luňáka. 
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25. 7. 2021 jsme byli povoláni do Trutno-
va k požárů seníku, jelikož naše cisterna 
Tatra má velkou zásobu vody – 8 200 li-
trů a která na místě zásahu byla velmi 
potřeba. Dne 20. 8. 2021 došlo k požáru 
altánu a vířivky v obci Staré Buky, který 
jsme rychle lokalizovali a ten se dále ne-
rozšířil. Potom jsme pomáhali především 
s likvidací obtížného hmyzu v obytných 
budovách. Ze sportovních akcí proběh-
ly 7. 8. 2021 autokrosové závody v Úpici 
– Radeč a s naší Tatrou 815 jsme kropili 
závodní trať. Dne 4. 9. 2021 jsme se podí-
leli zajištěním občerstvení na městských 
slavnostech v Pilníkově, zde jsme v praxi 
poprvé vyzkoušeli náš nový pojízdný stá-
nek ze staré hasičské Avie. Dne 5. 9. 2021 
proběhl v Trutnově Den železnice a naše 
Tatra opět pomáhala, tentokrát doplňo-

vala vodu do parní lokomotivy. Děkuji 
moc všem, kdo se podíleli jak na činnosti 
kulturní nebo sportovní, tak i zásaho-
vé a také na výrobě našeho pojízdného 
stánku. 

Chtěl bych se s vámi podělit o to, co mě 
už dlouhou dobu trápí. A to je, že se ne-
daří rozšířit početní stav hasičů v jednot-
ce. Jedinou jistotou, kterou dobrovolný 
hasič má, je ta, že požární siréna může 
kdykoliv zahoukat. A my hasiči jsme té-
měř vždy připraveni vyjet v požadova-
ném počtu i s technikou. To slovo téměř 
jsem řekl záměrně, jelikož máme také 
rodiny, povinnosti, zaměstnání a nemů-
žeme prostě pokaždé vyjet v ideálním po-
četním stavu a pomáhat, i když bychom 
měli a chtěli. Kdyby někdo zájem měl, ať 

mě klidně kontaktujte. Čas výjezdu do 
10 minut od vyhlášení poplachu se vždy 
neúprosně odpočítává, a proto je nezbyt-
né mít potřebnou členskou základnu, je-
likož je větší možnost dostupnosti hasičů 
pro výjezd. 

25. 9. 2021 proběhla soutěž v požárním 
sportu s doprovodným programem pro 
děti.

Kdo z občanů by se chtěl zbavit železné-
ho šrotu, je možnost stále kontaktovat 
hasiče na tel. čísle 606 405 602 a my si pro 
něj dojedeme. 

      
libor luňák, velitel Hasičů města Pilníkov

Myslivci si pro děti v mysliveckém srubu a 
jeho okolí připravili i na letošní poslední 
červencový pátek celou řadu zajímavých 
činností. Děti hned po příchodu dostaly 
papír s přehledem všech disciplín a pa-
pírovou tašku na dárky, které dostávaly 
po splnění každého z úkolů. Letos ale 
byly omezeny sladkosti a děti dostávaly 
například propisovací tužky či sešit nebo 
dřevěné magnetky na ledničku s obrázky 
zvířat.

Řada disciplín byla tradičně poznávacích. 
Děti, mnohdy za pomoci rodičů, při nich 
poznávaly zvířata vycpaná i na obrázcích 
a větvičky stromů. Samozřejmě nechybě-
ly tradiční disciplíny jako věšení kroužků 
na paroží, norování, výroba ptáčků ze 
šišek a barevného peří či malování. Chy-
bět nemohla ani stále oblíbená střelba ze 
vzduchovky.

Po splnění všech úkolů děti obdržely špe-
káček, který si hned mohly nad připra-
veným ohništěm opéci. A protože bylo 
teplo, dostávaly děti zdarma i pití. A aby 
to nebylo dospělým líto, mohli si koupit 
klobásu nebo výborný gulášek a k tomu 
třeba pivo.

Letos se také děti mohly na nedaleké 
cestě svézt na koni nebo kočárem. Také 
si mohly zblízka prohlédnout různé drav-
ce, které přivezl ukázat spolek Dotkni se 
křídel.

Na závěr odpoledne ještě myslivci vybrali 
nejhezčí z namalovaných obrázků a jejich 
autory nezapomněli také odměnit.

Letos sice nebylo půlení prázdnin moc 
prezentováno, tentokrát nebyl ani plakát, 
i tak na ně zavítalo přes padesát převážně 
místních dětí.

jaroslav Blažek

ze života pilníkovských hasičů
Vážení čtenáři, 

dovolte mi malé ohlédnutí za činností hasičů během letních měsíců. Ke dni 
10. 9. 2021 evidujeme celkem 41 výjezdů různého charakteru. Zmíním ty zají-
mavější. Dne 14. 7. 2021 se prohnala okolím Nemojova větrná smršť a naše jed-
notka pomáhala s odstraňováním popadaných stromů ze silnic i budov. 

a opět přišlo půlení pRázdnin
Byla sobota 31. července 2021, tedy o tomto víkendu se půlily letošní prázdniny. 
A co by to bylo za půlení prázdnin bez myslivců z Mysliveckého spolku Pilníkov?

ze života spolků

noční zásah. Foto libor luňák

Půlení prázdnin. Foto: j. Blažek
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A nyní něco o sportovních a kulturních 
aktivitách Spartaku. První tradiční akcí 
bylo setkání s fotbalisty z Meziboří. 10. 
července se u nás sešly celkem tři týmy, 
aby mezi sebou změřily své síly. V tur-
naji zvítězilo A mužstvo Spartaku, druzí 
skončili fotbalisté Meziboří a třetí místo 
obsadilo B mužstvo Spartaku Pilníkov 
(viz foto). 

Každoročně také pořádáme ve sportovní 
hale nohejbalový turnaj. Letos jsme ho 
uspořádali 17. července a zúčastnilo se ho 
celkem 18 hráčů, kteří byli rozlosováni do 
šesti týmů. Vítězství brali Pavel Mihálka 
st., Milan Bönisch a Jan Andrýs (viz foto). 

O týden později se konal v hale tenisový 
turnaj.

Na poslední srpnový pátek jsme pro děti 
opět připravili rozloučení s prázdninami. 
Navzdory nepříznivému počasí se nako-
nec akce povedla. Na deseti stanovištích 
si děti vyzkoušely různé sportovní dis-
ciplíny, navíc si mohly vyzkoušet střel-
bu z airsoftové pistole, projet se na koni 
nebo prohlédnout kabinu hasičského 
vozu. Nechyběla ani ukázka práce s poli-
cejním psem. Téměř šedesáti přítomným 
dětem a jejich rodičům hrál již tradičně 
DJ Honza.

A nesmíme opomenout fotbalovou zá-
kladnu Spartaku Pilníkov. Vzhledem 
k tomu, že na jaře skončil v Pilníkově do-
rost i mladší žáci, byli jsme nuceni jed-
nat. Uspořádali jsme nábor malých fot-
balistů a podařilo se zdánlivě nemožné. 
Od srpna začalo trénovat téměř 30 dětí. 
To nám umožnilo přihlásit se do soutě-
že mladších žáků, mladší děti zatím hrají 

přípravná přátelská utkání s okolními 
kluby. Malí fotbalisté se učí novým do-
vednostem pod vedením trenérů Pavla 
Strassera a Jiřího Anděla. Pokud by se jim 
chtěl věnovat a trénovat je i někdo další, 
byli bychom velmi rádi. Umožnilo by nám 
to přihlášení dalších věkových kategorií. 

Nakonec ještě několik slov o dospělých, 
kteří hrají III. třídu skupiny B. I tady se 
snažíme kádr zkvalitnit a omladit, což se 
nám docela daří. Zapojili jsme několik 
nových mladých hráčů a zatím se nám 
to osvědčilo. V současné době jsou pod-
zimní kola v plném proudu. Přijměte tedy 
pozvání na hřiště a přijďte podpořit naše 
děti a muže (viz foto). 

Na úplný závěr si dovolím poděkovat 
všem, kteří pomáhají a podporují pil-
níkovský fotbal, tj. hráčům, trenérům, 
výboru, rodinným příslušníkům, fanouš-
kům, sponzorům a v neposlední řadě 
i městu Pilníkov.

Za spartak Pilníkov, z. s. P. strasser st.

spaRtak pilníkov  
v pRůběhu uplynu-
lého Roku
Dovolte mi, abych vás informoval o tom, 
co se v minulých měsících ve Spartaku 
Pilníkov dělo. Stále se snažíme opravo-
vat a vylepšovat nejen kabiny, ale celý 
areál fotbalového hřiště a jeho okolí. 
Podařila se úplná rekonstrukce dětské 
kabiny (viz foto), ostatní kabiny včetně 
té pro rozhodčí jsme upravili částečně. 
Práce se udělalo opravdu hodně: stará 
kamna na dřevo vystřídaly elektrické 
bojlery, nové jsou i rozvody elektřiny, 
vylepšili jsme i zázemí kolem udírny. 
V blízké budoucnosti plánujeme zatep-
lení celého objektu, kvůli kterému jsme 
i požádali o dotaci z projektu Kabina 
2020–2025.

Fotbalisté spartaku. Foto P. strasser

Fotbalové mužstvo spartak. Foto P. strasser

nohejbalisté. Foto P. strasser
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kultuRní okénko a společné setkávání
Začátek letních prázdnin a nabitý kulturní program byl prvotním signálem 
k tomu, že se nám vše pomaličku vrací do starých kolejí a že se můžeme opět 
setkávat. Ohlédneme se tedy a krátce shrneme kulturní události. 

Na konci června jsme si na fotbalo-
vém hřišti mohli užít letní kino s pra-
vou dávkou českého humoru. Kulturní 
výbor na základě ankety vybral novou 
českou komedii Ženská pomsta, na kte-
rou se přišlo podívat okolo stovky ná-
vštěvníků. Již o týden později přivítal 
starosta na neformálním setkání Čaje 
o páté v restauraci Oáza přes pětadva-
cet našich občanů, kde se u teplého 
čaje nebo kávy diskutovalo o výstav-
bě komunikace, chodníků, objízdných 
trasách a o dění ve městě. Léto poté 
patřilo sluníčku, rockové hudbě na hři-
šti, sportovním turnajům ve sportovní 
hale, návštěvě České televize a redak-
tora Lukáše Augustina, jehož zajímal 
nejvíce žalostný stav kostela a havarij-
ní stav věžní kopule, která bude muset 
svou opravou předběhnout dle vyjád-
ření projektanta Ing. Jana Chaloupské-
ho a stavebního technika vikariátu Ing. 
Jiřího Vágnera zbylé dvě klenby.

Závěr léta byl poté ve znamení očeká-
vané a několikrát odložené divadelní 
komedie Liga proti nevěře, která byla 

sehrána na sále restaurace Slunce a kde 
hráli výborní herci Michaela Kuklo-
vá, Veronika Arichteva a Ivo Šmoldas. 
Ihned na začátku školního roku jsme 
se po přivítání nejen nových dětí, ale 
také nového vedení školy setkali na 
sále restaurace Slunce s ateliérem Teč-
ka pod vedením autorského týmu Ing. 
arch. Luboše Klabíka a Ing. arch. Tomá-
še Klapky, kteří nám představili studii 
a svůj pohled na revitalizaci funkčních 
ploch a prvků sídelní zeleně v Pilníko-
vě, na něž se můžete nyní podívat na 
webových stránkách města. 

Začátek září patřil se svým bohatým 
programem městským slavnostem 
s moderátorkou Ester Kočičkovou. 
Druhá polovina září byla ve znamení 
čtvrtého ročníku pilníkovského Blešá-
ku, který navštívilo 17 prodejců, a již 
několikrát odloženého autobusového 
zájezdu do pražského divadla Palace na 
divadelní vystoupení Buď moje bejby, u 
kterého se všichni výletníci opravdu 
nasmáli.                                             

   jč

Každopádně prostředí penzionu U Skutilů 
a hudba, která se zrodila v našem regionu, 
přilákaly na koncert více jak 130 návštěvní-
ků, kteří se mohli zaposlouchat do škály písní 
od ryze folkových, přes hiphopovou alterna-
tivu až po tvrdé rockové kytary. Ty zajistil 
spolu s kompletním souborem Tlupy také 
Milan Jirout, který jako bývalý člen a sobotní 
host obohatil dvě skladby. Atmosféru čtvrt-
století dokreslovala také projekce archivních 
fotografií členů skupiny. Jako překvapení byl 
také promítán krátký loutkový film „Včele 
medvídke“ z dílny Ondřeje Paděry, terčem 
parodií písní z večerníčku o včelích medvíd-
cích se stala naše politická elita. Pohodové-
mu večeru přálo nejen teplé počasí, ale také 
vlídná obsluha, malé dárky, losované ze vstu-
penek, a květinové dary.

K dalšímu galakoncertu se kapela nechystá, 
snad až za pět let.

S pozdravem a hodně zdaru

martin Pachl

tlupa tlap – 25 let
11. září je datum, které si obyčejně spojujeme spíše se smutnými událostmi 
v New Yorku. Letošní rok kapela Tlupa tlap toto datum použila k oslavě 25. vý-
ročí hudební činnosti skupiny Kaluží a poté Tlupy. 

kultuRa

na městských slavnostech. Foto: P. Pěchoč

divadlo liga proti nevěře. Foto: j. červený

tlupa tlap. Foto: m. Pachl
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Festival pořádal kamioňák p. Jirka Hugo 
Hučko a jeho tým lidí. Za úmorného ve-
dra přijelo malého Nicolase podpořit 
14 kapel. Organizátor jim všem moc dě-
kuje a dodává: „Děkuji všem, kdo přišel 
anebo nějakým způsobem podpořil ma-
lého Nicolase.”

Občerstvení bylo zajištěno v Hospodě na 
hřišti. Návštěvníci si mohli pochutnat na 
jídlech především z grilu a udírny.

Město Pilníkov podpořilo malého Ni-
colase finančním darem 5 000 Kč. Na 
festivalu Nadějefest se vybralo celkově 
53  500  Kč. Nicolasova maminka obdrže-
la tedy celkem krásných 58 500 Kč.

Za město předával dar starosta města 
pan Josef Červený a za kulturní výbor 
pan Petr Pěchoč.

Pan starosta nám prozradil: „Nadějefest 
byl u nás druhým rokem a je mi nesmír-
nou ctí, že také město Pilníkov může ně-
jak pomoci. S předsedou kulturního vý-
boru panem Pěchočem jsem diskutoval, 
jakým způsobem pomůžeme, a shodli 
jsme na finanční pomoci, kterou násled-
ně kvitovalo i zastupitelstvo města. Snad 
to alespoň trochu pomůže Nicolasovi 
a jeho mamince v nákladné léčbě.”

Všem, kdo nějakým způsobem pomohl, 
děkuje starosta města Pilníkov pan Jo-
sef Červený, za kulturní výbor města pan 
Petr Pěchoč a za tým Nadějefestu Jirka 
Hugo Hučko.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

Rok 2021 díkybohu již opět přeje kultuře a v Pilníkově žije umění v různých  
formách. Poslední srpnová sobota se nesla na vlnách folku a country. 

pilníkovský písničkář opět v RytMu folku

nadějefest 2021
Třetí červnový víkend, již podruhé v areálu rockového hřiště, se konal už 4. ročník 
charitativního festivalu Nadějefest. Tentokrát byl charitativní rozměr zaměřen na 
malého Nicolase z Valdic u Jičína, který trpí hned několika postiženími. 

Osmý ročník Pilníkovského písničkáře se 
tradičně konal na Rockovém hřišti a ce-
lou akcí provázel moderátor Pepa Lábus, 
známý především z Rádia Beat, kde půso-
bí téměř 20 let. 

Na pódiu se od poledne do 21 hod. večer 
vystřídalo 16 muzikantů a akci zakončila 
oblíbená kapela Poutníci. Novinkou os-

mého ročníku byla dražba obrazu Johna 
Lennona, který na festival věnoval místní 
malíř pan Kempf jako sponzorský dar.

Letošní ročník byl sice ve znamení poš-
mourného počasí a menší účastí návštěv-
níků, nicméně ani jeden z těchto faktorů 
neochudil publikum o skvělý hudební 
zážitek.                                                      

  lk

nadějefest 18. – 19. 6. 2021. Foto: P. Pěchoč

Pilníkovský písničkář. Foto: l. kulková
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První nedočkaví návštěvníci se zača-
li scházet již lehce po 13. hodině pod 
připravené stany a vyčkávali na oficiál-
ní zahájení celé akce, kterou jako vždy 
uvedl starosta města Pilníkov pan Josef 
Červený. Ten postupně s moderátorkou 
akce paní Ester Kočičkovou přivítal na 
pódiu místostarostu Petra Jiráska, před-
sedu kulturního výboru Petra Pěchoče 
a za MAS KJH pana Jana Balcara. Každý 
z nich popřál návštěvníkům pěknou zá-
bavu a vydařené slavnosti.

Po úvodním přivítání vystoupily před di-
váky trutnovské mažoretky Nessie a poté 
už patřilo pódium písničkám Michala Da-
vida revival. Nesmrtelné hity Michala Da-
vida dokonce roztančily Ester Kočičkovou 
a někteří odvážlivci neváhali a zatančili si 
společně s ní.

Po skončení prvního hudebního vystou-
pení bylo zhruba po 15. hodině uděleno 
tradiční ocenění Pilníkovský pelikán. 
Letos cenu získali místní hasiči ze SDH 
Pilníkov za velmi těžkou a důležitou prá-
ci, kterou odvádějí. Cenu předal starosta 
města Josef Červený a předsedkyně soci-
álního výboru Hana Blažková.

O pobavení již velmi početného publika 
se postaral kouzelník Richard Nedvěd. 

Svými vydařenými kousky dokázal roze-
smát nejen dětské návštěvníky, ale i ty 
dospělé.

Soutěž o pilníkovského siláka opět ovlá-
dl, jako minulý rok, pan Daniel Donde, 
který hodil sud do vzdálenosti 8,7 m.

Ženskou kategorii vyhrála paní Věra 
Vepřeková, která hodila polštář do 
vzdálenosti 10,2 m.

Po soutěži siláků zahrála kapela Veselá 
trojka, která bavila hlavně naše seniory 
a jejíž vystoupení se divákům moc líbilo.

Losování bohaté tomboly vystřídalo vy-
stoupení Na stojáka a publikum se dostá-
valo do „provozního varu“. A bylo proč!

Na pódium se dostala plzeňská parta 
Lucie revival a obecenstvo se přesunu-
lo blíže ke kapele. Tančily se a zpívaly 
spousty známých hitů. Ve 22 hodin začal 
ohňostroj, který letos nadchl mnoho ná-
vštěvníků.

Krátce po ohňostroji se kapela Lucie re-
vival vrátila a zahrála pár písniček. Slav-
nosti zakončila skupina Jam&Bazar, kte-
rá bavila návštěvníky až do půlnoci.

Po celou dobu konání slavností bylo mož-
né navštívit pouťové atrakce, zajít si na 
myslivecký srub na vynikající kančí guláš, 
který připravil Zdeněk Voženílek s ma-
minkou Zdenou Voženílkovou.

V prostorách za hřištěm obstarávala ob-
čerstvení Hospůdka na hřišti pod per-
fektním vedením Jirky Anděla. Skvěle 
občerstvení připravil i Petr Jirásko z re-
staurace Oáza a v neposlední řadě také 
místní hasiči ze SDH Pilníkov. Všem moc 
děkujeme!

Prostor na městské slavnosti nám půjčil 
Spartak Pilníkov a tribunu se zázemím 
pro umělce Rockové hřiště Pilníkov. Jim 
také patří velký dík.

Slavností se zúčastnilo zhruba 1000 ná-
vštěvníků jak místních, tak i těch z okol-
ních vesnic a měst.

Městské slavnosti pilníkov 2021
Za slunečného počasí se uskutečnily v sobotu 4.9.2021 městské slavnosti 
opět v prostorách fotbalového hřiště TJ Spartaku Pilníkov.

mažoretky nessie trutnov zahájili program.  
Foto j. Blažek

richard nedvěd. Foto P. Pěchoč
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Petr Pěchoč (hlavní organizátor a pořa-
datel): „Bylo to opravdu náročné, ale snad 
se akce líbila. Program byl postaven pro 
každou věkovou kategorii. Už se těším na 
slavnosti v roce 2022.”

Manželé Soblovi (pořadatelský tým): „Vše 
bylo super, účinkující výborní a dobře se 
s nimi spolupracovalo. Jen by to chtělo více 
zapojit publikum do programu, ne až když 
je tma.”

Světlana Onodi (pořadatelský tým): „Le-
tošní slavnosti jsou za námi a myslím, že 
byly opět povedené. Přípravy se nepodce-
nily a návštěvníci měli bohatý výběr jak 
z občerstvení, tak z atrakcí a doprovodné-
ho programu, kde si na své přišly všechny 
věkové skupiny. Už se těšíme na příští rok.”

Poděkování patří všem, kdo akci a prostor 
připravovali. Byli to: josef červený, Petr 
Pěchoč, jiřka a josef soblovi, světlana 
a Patrik onodi, markéta a jan Gábrišovi, 

Hanka moravcová, adam Bakoš, míša jan-
kovičová, jan marek, tereza kňourková, 
martin mikeska, vlasta Prouza, martin Pa-
chl, jakub Hospodka a v neposlední řadě 
kluci od airsoftové střelnice – michal ko-
zaňák ml., martin kozaňák a jirka Chlad. 
také vypomohli pracovníci vykonávající 
vPP v Pilníkově a samozřejmě pracovníci 
lesy, voda, s.r.o., Pilníkov.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

Informace ze zákulisí

Předání pilníkovského Pelikána hasičům. Foto m. Blažek

odpolední pódium patřilo veselé trojce. Foto m. Blažek

na pořádných slavnostech nemůže chybět velký řetízák. Foto m. Blažek

Hudební skupina lucie revival. Foto P. Pěchoč

Zahájení městských slavností. Foto j. Blažek Pilníkovské silačky se zástupci města. Foto j. Blažek
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pilníkovské lázně – 
než se zase zblázněj! 
Přebásněné vyprávění nejmenovaného pil-
níkovského rodáka; napsáno na temnou 
počest 15. listopadu 2021, kdy má skon-
čit tragická i blahodárná uzavírka města  
Pilníkov. Autorkou je Ester Kočičková.

Pilníkov dnes – to je lázeňské městečko; 
dost místa na špacír, dost místa na všecko; 
vlídně se z kopečků usmívá Krakonoš,  
pohodu ruší jen ptáčci či listonoš.

Ten klid však, bohužel, nebude navždycky; 
přijde, co známe už; náš úděl tragický… 
Tak jako nezvaná, nechtěná nevěsta, 
kolona TIRáků zas vtrhne do města!

Namísto výslužky kravál a zplodiny, 
vyvrátí přírodu, rozvrátí rodiny! 
Lochnesska smradlavá s výfukem dopředu 
zase nám vezme to, co máme od dědů!        

I Bůh prý obeslal nebeské úřady; 
jenže ho odbyly, i když prý nerady: 
„Ježíši…! Pilníkov!?  
– Ten kostel bez střechy? 
Až si ho opraví, dočkáš se útěchy!“

Útěcha mizivá; zboží přec nelétá; 
plazí se krajinou od jara do léta… 
Když trpí silnice, bortí se kostely! 
Jak tomu zabráníš, Bože náš nesmělý?

Co dělat…? Nadávat? Hodit si kravatu? 
Doufat, že někdy se dočkáme obchvatu? 
Zatím si zpívejme; ráno i po práci, 
než zase Pilníkov obsadí (Poláci!)

kultuRa

RozhovoR s esteR kočičkovou
Předem našeho rozhovoru bych Vás chtěla moc přivítat v Pilníkově a zá-
roveň poprosit o shovívavost a trpělivost, protože toto je můj první roz-
hovor „naživo” a ještě ke všemu s člověkem, který má za sebou obrovské 
profesní zkušenosti. V jednom z interview jsem se dočetla, že nerada po-
skytujete rozhovory a nemáte ani v oblibě focení. Budu se proto snažit 
mluvit stručně.

První moje otázka je v dnešní době 
už v  podstatě standardem. lockdown 
– kultura na bodu mrazu, sem tam 
online vystoupení. spousta lidí si tuto 
dobu zpětně chválí, protože měli více 
času na rodinu, přátele, na své koníčky. 
jak jste vnímala vy toto dlouhé dočas-
né odstřihnutí od reality? jak jste strá-
vila lockdowny?

Já jsem nedělala bohužel vůbec nic. 
Měla jsem velké plány – dokonce mě 
oslovili, jestli bych nenapsala kni-
hu. Já jsem vždycky s tou myšlenkou 
laškovala, tak jsem se pokoušela, ale 
nedopadlo to. Nové stand-upy jsem 
nemohla dělat, což jsem si zpětně 
potvrdila s kolegy, protože pokud 
nejste dlouho mezi lidmi pravidel-
ně, tak tu není ta hnací síla, která by 
vás k tomu nutila, aby se to udělalo 
hezky. S kapelou taky nic nefungova-
lo. Ani jsem si doma neuklidila staré 
šuplíky s rekvizitami, co jsem si sli-
bovala. Vlastně jsem na sebe trochu 
naštvaná, protože jsem to probendi-
la. Teď to chce nějakou aktivitu mezi 
lidmi, protože já vždycky říkám, že 
pokud nevidíte reakce lidí večer při 
koncertu nebo představení, tak ne-
máte vůbec důvěru v to, co děláte. 
Já nejsem dítě internetu. Natáčené 
stand-upy prostě nikdy nedopadnou 
tak dobře jako živé vystoupení.

vraťme se do současnosti. kdy a kde 
jste měla po pauze první vystoupení – 
stand-up, případně moderaci?

Teď si přesně nevzpomínám, ale my 
teď hrajeme od té doby, kdy už začalo 
být tepleji, venku, protože uvnitř lidé 
nechtějí moc být. Stává se teď často, 
že organizátor odřekne i stand-up, 
protože nemá v předprodeji prodáno 
dostatek lístků, jak je zvyklý.

Původně měl být moderátorem měst-
ských slavností v Pilníkově opět pan 
karel Hynek, nicméně letos se vše 
změnilo vcelku na poslední chvíli. ne-
přerušili se vám tím dovolenkové plá-
ny? neměla jste se původně teď slunit 
někde v teplých krajích?

Když nemohl Karel, tak jsem mu ne-
mohla říct, že nemůžu ani já (smích). 
On to zkusil, protože tušil, že budu 
mít asi volno. Já jsem vždycky jezdí-
vala na dovolenou v září, ale teď 
nějak nemám sílu. Navíc jsem byla 
ráda, když se rozvolnilo, tak jsem si 
nechala spoustu představení. Když 
všechny vyjdou, tak to bude fajn.

mnohokrát jste vystupovala v trutno-
vě na hudebním festivalu nebo v po-
řadech na stojáka. měla jste čas vyjet 
i někam do okolí, například i k nám do 
Pilníkova? slyšela jste někdy o našem 
městečku? 

Já vím od Karla, protože jsme oprav-
du dlouholetí kolegové a kamarádi, 
kde co je. Projížděli jsme tudy na 
Prahu, ale nikdy jsem v Pilníkově 
nepobývala. Asi mi stačil ten Trut-
nov, musím říct, protože uvádět, byť 
vedlejší scénu, ale na rockovém fes-
tivalu, je těžké. Hlukově je to hodně 
náročné. Já jsem spíš uzavřený člo-
věk a hluk moc nevyhledávám, ale 
samozřejmě, že je tady krásně. 

a jaké jsou vaše vzpomínky na trutnov 
a jeho okolí?

Jak se jmenuje správně ta hnědozem, 
co je tady? Tady je to před šatnou 
taky.

tak to netuším.

Na Bojišti z toho byli všichni vždyc-
ky nadšení, že je to nějaká indiánská 
zem.

myslíte ten moment, když zapršelo 
a všichni byli červení?

Ano. Ta zem je prostě specifická, ur-
čitě má nějaké svoje fluidum. Tak to 
jsem si hned vybavila, jak se všichni 
plácali v rozmoklém areálu, a když 
dnes vidím svoje gumové boty, tak 
mi je jasné, že je tak snadno neumyji 
(smích).

děkuji za rozhovor.

lk
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Letošní ročník rockového léta otevřela 
dobročinná akce NADĚJEfest v pořadí IV. 
Víkend 18. – 19. 6. byl našlapaný příjem-
nou muzikou. Díky vystoupení 14 kapel 
včetně velikánů jako Manuál či Metanol 
se tak podařilo vybrat 58 500 Kč, které do 
posledního halíře doputovaly malému 
Nicolasovi s dětskou mozkovou obrnou, 
kvůli kterému se celá akce konala. Za po-
řadatele tedy tímto děkujeme všem, kteří 
svou účastí přispěli na velice dobrou věc. 

Desátého července se pak pódia ujala 
neméně oblíbená kapela Alžběta a na-
opak novinka Divá Bára z Brna, která na 
první vystoupení sklidila neobvykle vel-
ký úspěch. Celý večer zakončila skupina 
Guns n‘ roses revival nezaměnitelným 
hlasem Axela Rose, která přijela až z Bra-
tislavy a se svým věrohodným vystoupe-
ním jezdí po celé Evropě. 

Poslední víkend v červenci nesměl chy-
bět trash metalový festiválek Pilníkofest 
pořádaný kapelou Exorcizphobia, který 
si v letošním roce pochvaloval příjemně 
velkou návštěvnost. 

První srpnovou sobotu pak uzavřel roc-
kové léto večer s kapelou Trilobit-rock 
z Prahy, dále Roxor a jako každý rok ne-
směla chybět ani prakticky zdomácnělá 
kapela New Bells, AC/DC revival z Podě-
brad. New Bells opět nezklamali a kro-
mě deště potlesku vyvolali jako tradičně 
i  déšť skutečný. Někdo si holt umí zařídit 
ke svému vystoupení i unikátní půso-
bivou rockovou atmosféru pro parádní 
mejdan. 

První den letošního roku dal vznik nezis-
kové organizaci TRH z.s., pod její záštitou 
budou na rockovém hřišti pořádána kul-
turní vystoupení a pronajímáno pódium, 
areál, stany a další potřebné příslušenství. 

Podrobný ceník půjčovného najdete na 
www.rockovehristepilnikov.cz. Veškerý 
zisk bude investován zpět do areálu Spar-
taku, kterému děkujeme za příkladnou 
spolupráci a podporu. 

Na příští rok máme navíc v plánu 
11.6.2022 koncertní večer na podporu 
nadace Dobrý anděl a budeme nadále 
usilovně pokračovat v naší činnosti ve 
stejném duchu. Všem svým příznivcům 
děkujeme za podporu a nákup triček, 
moc si toho vážíme a neustále se pro vás 
snažíme vymýšlet nové věci a zvát nové 
kapely. 

Rockový zvonec a konec.

Vlastně ne, už 15. 4. 2022 se uvidíme na 
velikonoční rockové zábavě.

Hezký zbytek rocku 

trH z.s.

sedMé léto  
s RockovýM  
hřištěM
Za sedmero horami a sedmero řekami 
se před sedmi lety zrodila myšlenka, 
jak přinést dobrou muziku do vcelku 
poklidného městečka Pilníkov. Rok od 
roku se tento nápad vyvíjel a roz-
růstal i díky podpoře našich věrných 
fanoušků, až jsme i přes rozkol 
nuceného kulturního temna poslední-
ho roku a půl mohli úspěšně uzavřít 
další sezónu. 

rockové hřiště. Foto j. Prokopec

rockové hřiště. Foto j. Prokopec
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Po úvodních proslovech zazněla čes-
ká hymna v podání ředitelky Základní 
umělecké školy A. M. Buxton v Úpici Evy 
Matouškové. „V Havlovicích jsem potkal 
spoustu úžasných lidí, kteří se k sobě 
hezky chovali a byli rádi, že se mohli po-
tkat. Sportování je evidentně baví. Po-
děkování patří pořádající místní akční 
skupině i havlovickému Sokolu, povedlo 
se tu vytvořit ojedinělou akci,“ pochválil 
organizátory i soutěžící radní Králové-
hradeckého kraje pro zdravotnictví Zde-
něk Fink, který nad akcí převzal záštitu. 
Olympioniky čekal opět hod paličkou 
a válečkem na cíl, minigolf a skok daleký. 

Nejstarší účastnicí byla Marta Fajfrová ze 
Rtyně v Podkrkonoší. „Troufla jsem si na 
všechny disciplíny, i na skok. Moc se mi 
tu líbí, potkávám známé, jezdím sem už 
hodně let,“ pochvalovala si dvaadevade-
sátiletá sportovkyně.  

Sportování nadšenců ve věku 65+ zpes-
třilo taneční vystoupení Boubelek z Me-
zilečí. Olympionici dostali drobné ceny 
a také poukazy na občerstvení. Se za-
jištěním akce pomohli žáci z Havlovic 
a úpičtí gymnazisté. Mezi nejpočetnější 
olympijské výpravy patřila tradičně ta 
z Pilníkova. „Vyšlo počasí, sportovní vý-
kony byly výborné. Děkujeme všem pořa-
datelům za to, že jsme se mohli zúčastnit, 
a těšíme se na viděnou za rok opět v Ha-
vlovicích,“ hodnotil trenér, masér a roz-
tleskávač ekipy pilníkovský starosta Josef 
Červený. 

Během Olympiády pro starší a dříve naro-
zené probíhalo v dějišti akce i pozorování 
Slunce s úpickými hvězdáři. Zájemci se 
také mohli projet na elektrokolech, kte-
rá byla k zapůjčení ve stanu společnosti 
Barta.bike. Probíhal zde také bezplatný 
servis jízdních kol. V krásném areálu na 
břehu Úpy nechyběla ani miniexpozice 

poslední textilky v regionu Frolen. „Je 
vidět, že po roce a půl různých omezení 
se lidé chtějí potkávat. Jsem rád, že i do 
Havlovic dorazili v hojném počtu. Zažili 
krásný den a odjížděli šťastní,“ neskrývá 
svou spokojenost ředitel spolupořáda-
jící MAS Jan Balcar, který akci modero-
val. „Jsem moc rád, že jsme se po roce 
zase mohli sejít. Věřím, že při zachování 
osvědčených disciplín a rozšíření dopro-
vodného programu můžeme být všichni 
i v příštích letech navýsost spokojeni,“ 
dodal na závěr Miloslav Tohola z TJ Sokol 
Havlovice. Podrobnější informace včetně 
fotogalerie najdete na www.kjh.cz. 

Petr Záliš

zajíMavosti

Pilníkovský olympijský tým s kapitánem. Foto: H. Blažková

do havlovic zase doRazili nadšení olyMpionici 
Krásné počasí, úžasné sportovní výkony, přátelská atmosféra. To vše vyšperkovalo již 13. Olympiádu pro starší a dříve na-
rozené, kterou hostil ve čtvrtek 2. září 2021 Všesportovní areál v Havlovicích na Trutnovsku. Tradiční nesoutěžní akce se zú-
častnilo 263 sportovců z území Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, která spolu s Tělovýchovnou jednotou 
Sokol Havlovice Olympiádu pořádala. Sportovní klání zpestřil doprovodný program. 

nástup sportovců na zahájení. Foto H. Blažková

do olympiády dali všichni vše. Foto H. Blažková
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Razítkovací hru můžete v letošním roce 
hrát od července do konce října. Čeká na 
vás spousta novinek a skvělých soutěží. 
Stačí si jen v nejbližším informačním 
centru nebo na jednom z razítkovacích 
míst zakoupit novou brožurku Pohádko-
vé Krkonoše – razítkovací hra a hurá na 
cestu. Díky tipům na výlety se vypravíte 
až do 30 razítkovacích míst, kde získáte 
speciální razítka do brožurky. A jaké od-
měny na vás čekají na každém razítkova-
cím místě? Za 3 nasbíraná razítka získá-
te krkonošské omalovánky nebo pexeso, 
za 5 razítek perličkovou ozdobu od firmy 
Rautis a za 10 razítek ZDRAVOU LAHEV 
– skvělého parťáka na další dobrodruž-
ství. Záleží jen na vás a vašich dětech, jak 
moc pilní budete a kolik míst navštívíte. 
Pokud však v letošním roce nestihnete 
nasbírat dostatečný počet razítek pro 
vytouženou odměnu, nevadí. Brožurku 

si uschovejte a pokračujte ve sbírání pří-
ští rok.

Zapojit se také můžete do speciálních 
soutěží. Pokud se vám podaří do konce 
října nasbírat 10 razítek, budete s rodi-
nou zařazeni do soutěže o dva vouchery 
v hodnotě 3.333 Kč na služby Resortu sv. 
František ve Špindlerově Mlýně. A bě-
hem srpna mají děti možnost soutěžit 
o voucher na dvoudenní rodinný pobyt 
na Labské boudě. 

Sledujte stránky www.pohadkove.krko-
nose.eu a Facebook Krkonose.eu, kde 
zjistíte více o soutěžích, podrobná pravi-
dla razítkovací hry nebo informace o ra-
zítkovacích místech.

alena Pacholíková, 
oblastní destinační společnost krkonoše  

– svazek měst a obcí

pojďte s náMi do pohádkových kRkonoš
V kouzelné krajině Krkonošského národního parku zažijete pohádkové výlety na 
místa, která jste možná ještě nenavštívili. A to díky razítkovací hře Pohádkové 
Krkonoše. Strávíte báječný čas se svými dětmi, objevíte jedinečná místa našich 
nejvyšších hor a protáhnete své tělo na čerstvém horském vzduchu. Tak hurá za 
pohádkami v Krkonoších!

fotosoutěž
nadále shromažďujeme vámi za-
slané fotografie. Budeme moc rádi, 
pokud nám zašlete vaše momentky 
s podzimní nebo zimní tematikou. 
máte krásnou podzimní výzdobu 
na domě? vyráběli jste doma pod-
zimní věnce? napekli jste koláče? 
Pochlubte se a zašlete nám foto-
grafie na e-mail redakce@pilnikov.
cz. Ze zaslaných fotografií vybereme 
jednu, kterou otiskneme v letošním 
posledním čísle Zpravodaje. 

výherce fotosoutěže:
jiří kulka ml.
‹

Tip
Užili jste si dovolenou v krkonoších 
naplno, nachodili desítky kilometrů, 
zažili jste dny plné zábavy s kama-
rády, navštívili jste pohádková místa 
a získali tak vytouženou ZdravoU 
laHev? to je báječné! Podívejte se 
na stránky www.eshop.zdravalahev.
cz a vyberte si k ní speciální svači-
nový box Zdravá sváča. Zaručeně 
se bude hodit na další pohádkové 
výlety v krkonoších.
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Městečko Pilníkov si žije svým poklid-
ným životem, obklopeno loukami, poli 
a poměrně rozsáhlými a hlubokými 
lesy. Koupe se ve slunečním svitu a sem 
tam je smáčeno nebeskou vláhou. Na-
prostá idyla. Leč historie tohoto měs-
tečka skrývá záhady, nejedno tajemství. 
A jednou z těchto záhad je obecně zná-
má zmínka o pilníkovském „pokladu“.

Podívejme se tedy této záhadě na kloub. 
Když jsem si povídání o „pokladu“ vysle-
chl prvně, nevěnoval jsem mu pozornost. 
Takových povídaček je spousta. Ale když 
jsem o této záležitosti slyšel již poněko-
likáté a různé verze, řekl jsem si, že na 
každém šprochu pravdy trochu, a začal 
jsem pátrat. Tak tedy dále si vám dovoluji 
předložit výsledky svého bádání. Úsudek 
o tom, co je možné a co ne, nechť si každý 
učiní sám.

Počátkem roku 1945 bylo již všem jasné, 
že nacistické Německo válku prohraje. 
V předjaří a brzkém jaru 1945 započal 
nacistický represivní aparát ničit nebo 
ukrývat materiály, které by ho mohly 
usvědčit z jeho zločinů. A tady se začíná 
odvíjet naše záhada. Je svědecky dolože-
no, že do určitého lesního úseku v okolí 
Pilníkova jednotka SS navážela a násled-
ně do podzemního úkrytu uložila větší 
množství beden s neznámým obsahem. 
Následné zakrytí úkrytu provedla odstře-
lem. Vyvstává zde otázka, proč byla vy-
brána právě tato lokalita. Na tuto otázku 
je snadná odpověď. Jednalo se o území 
Sudet a v Pilníkově žilo převážně spoleh-
livé německé obyvatelstvo. Nikdo z na-
cistického represivního aparátu nemohl 
předpokládat, jak budou vypadat hranice 

ČSR po válce a že bude proveden odsun 
německého obyvatelstva. Hodně se spe-
kuluje o tom, co asi tento „poklad“ ob-
sahuje. Vyvstávají dvě verze. První říká, 
že jsou to sakrální předměty z polských 
kostelů. Tedy předměty ze zlata a stříbra. 
Druhá verze pak hovoří o listinných ma-
teriálech, tedy hlavně o archivech gesta-
pa. Tak jak to tedy je?

Že se nejedná o fantasmagorii, je zřej-
mé i z toho, že se o celou záležitost za 
minulého režimu zajímala a jisté kroky 
podnikla Státní bezpečnost. Tato vše-
mocná organizace plnila roli rozvědky 
i kontrarozvědky. Disponovala nepřeber-
ným množstvím informací a údajů. V še-
desátých letech minulého století byla 
vyhlášena akce „Úkryty“ a následně pak 
od r. 1982 akce „Evropa“. V roce 1984 se 
právě tato akce věnovala i zkoumání pil-
níkovského „pokladu“. Náhle však byla 
z rozkazu generála Lorence zastavena. 
Takových akcí měla StB po republice roz-
pracováno více. Proč a co tedy vlastně 
StB hledala? Hlavním cílem nebyly zlaté 
poklady (i když by jistě byly vyzvednuty), 
ale listinné materiály nacistického re-
žimu. Velmi cenným materiálem by ku-
příkladu byly kartotéky agentů a přislu-
hovačů gestapa. Neboť kdo jednou zradí, 
zradí pak vždy. Takovéto seznamy agen-
tů slouží všem tzv. „zvláštním službám“ 
vždy a za každého režimu. Nebo snad StB 
pátrala po něčem úplně jiném a toto byl 
jen zastírací manévr? Buďme si jisti, že 
tato organizace se se svými záměry ne-
svěřovala. Nicméně je jisté, že o lokalitě 
pilníkovského úkrytu měla konkrétní 
poznatky. Nešlo tedy o „jedna paní po-
vídala“. Zde chci s téměř jistotou říci, že 
obecně rozšířené tvrzení o úkrytu v oko-
lí Liškárny je mylné. Bližší údaje o mís-

tě předpokládaného úkrytu však nebudu 
záměrně sdělovat. A teď tedy k tomu, co 
„poklad“ obsahuje. Pro ukrývání drahých 
kovů a dalších cenností měli nacisté jiná 
místa. Především na území Německa 
a Rakouska (kupř. v lokalitě Alp). Tím se 
samozřejmě nevylučuje ukrytí takových-
to cenností na území ČSR, vždy se však 
jedná o individuální úkryty jednotlivých 
osob. Jestliže tedy vyloučíme povídačku 
o sakrálních předmětech z polských kos-
telů, pak nám tedy zbývá varianta ukrytí 
listinných materiálů. A k této variantě se 
kloním i já. S velkou pravděpodobnos-
tí se bude jednat o materiály úřadoven 
gestapa, možná i úřadovny trutnovského 
gestapa a dále pak příhraničních úřado-
ven gestapa v Polsku. Včetně tohoto pro 
budoucnost nejcennějšího materiálu, a to 
seznamů agentů. Tak a teď si to shrňme. 
Na základě mých zjištění si dovoluji tvr-
dit, že s velkou pravděpodobností pilní-
kovský „poklad“ skutečně existuje. Neob-
sahuje však zlato a stříbro, nýbrž listinné 
materiály. A ty obsahují čiré zlo, které by 
při vytažení na denní světlo způsobilo 
mnohé hořké zklamání a zlou krev.

Záměrně si dovoluji upozornit případné 
hledače pilníkovského „pokladu“, že že-
nisté vojsk SS byli mistry svého oboru. 
Byli skvěle vycvičeni a během války po-
ložili tisíce nástrah. Takže i tento úkryt 
bude skvěle pyrotechnicky zajištěný. Při 
neodborné manipulaci v úkrytu by došlo 
k devastující detonaci, která by zničila 
veškerý ukrytý materiál a zabila všechny 
hledače. A to je hlavní důvod, proč nezve-
řejňuji bližší údaje. Tím je pro mě kauza 
pilníkovského „pokladu“ uzavřena a víc 
se k ní už nechci vracet.

václav němec

Motto
…nechme to temné  
tajemství spát, 
je to čiré zlo, 
a není tedy o co stát.

pilníkovský „poklad“

zajíMavosti

Pilníkov skrývá mnohá tajemství.
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Nový školní rok jsme přivítali s panem 
starostou Josefem Červeným na náměs-
tí. Nejvíce se těšilo devatenáct prvňáčků, 
na které čekala paní učitelka Mgr. Ivana 
Venzarová. Každé ráno se ve třídě vítá se 
sedmi děvčaty a dvanácti chlapci. Také 
jim přejeme hodně úspěchů, jedniček 
a aby se vždy těšili do školy.

Na konci června se s námi rozloučila paní 
ředitelka Mgr. Ilona Skořepová a paní 
učitelka Michaela Lánová. Novými členy 
pedagogického sboru se staly ve čtvr-
té třídě paní učitelka Veronika Čalovka, 
DiS., z Trutnova, paní učitelka Mgr. Nina 
Bubláková z Brna pro výuku tělesné a ob-
čanské výchovy na druhém stupni a dvě 
paní asistentky – Ivana Baštová z Vrchla-

bí a Denisa Košková z Jaroměře. Také se 
nám obměnilo vedení školy. Ředitelkou 
je od 1. července Ing. Dagmar Hegrová, 
která působí na zdejší škole 23. rokem 
a ve vedení školy 12 let. Svou zástupky-
ní jmenovala Mgr. Pavlu Strasserovou, 
pracovitou, spolehlivou, dlouholetou ko-
legyni, která vyučuje hlavně matematiku. 

Vedení školy se stará o 165 žáků ZŠ, 38 
dětí v MŠ, 10 pedagogů ZŠ, 3 učitelky MŠ, 
1 vedoucí učitelku MŠ, 1 vychovatelku, 
6 asistentek pedagoga, 1 vedoucí školní 
jídelny, 3 kuchařky, 3 školnice a správce 
sítě.  

Novou docházku také zahájilo 13 dětí 
v mateřské škole. Od 1. září je vedoucí 

učitelkou Jiřina Malá a se vzděláváním 
38 dětí jí pomáhají tři paní učitelky – Šár-
ka Valentová, Monika Šrůtková a Nikola 
Kuncová, DiS. Paní učitelka Bc. Aneta 
Masopustová odchází na mateřskou do-
volenou. Také nastoupila nová asistent-
ka pedagoga – slečna Tereza Kozlovská 
z Trutnova.

Vedení školy děkuje všem rodičům za 
důvěru škole při vzdělávání jejich dětí 
a bude rádo za nové náměty, připomínky, 
klidné řešení problémů, ale i třeba malou 
pochvalu.

Úspěšný školní rok všem.

ing. dagmar Hegrová a mgr. Pavla strasserová,  
vedení školy

tenisový tuRnaj
Dne 24. 7. proběhl již šestý ročník tenisového turnaje Pilníkov 
– MASTERS pořádaný TJ Spartakem. 

Turnaje se zúčastnilo deset hráčů. Po celodenním klání vzešla fi-
nálová dvojice Pavel Strasser a Tomáš Böhnisch a tím šťastnějším 
se po právu stal Pavel Strasser. Třetí místo obsadil Petr Mihálka. 
Děkuji všem sponzorům, zúčastněným hráčům a divákům, kteří si 
pravidelně nacházejí na tento již tradiční turnaj cestu.

začal nový školní Rok…
V červnu jsme se slavnostně rozloučili s deváťáky. Rozutekli se nám po celém kraji. Třináct jich začalo studovat maturitní 
obor a osm odešlo na střední odborná učiliště. Aktivní deváťáci nám budou chybět. Vyzkoušeli si práci učitele, zapojili se 
do realizace sportovního dne pro žáky prvního stupně a soutěžního dne pro předškoláky. Přejeme jim úspěšné vykročení do 
nových škol a určitě budeme rádi, když nás potěší návštěvou.

spoRt

škola

Zleva: Petr mihálka, Pavel strasser a tomáš Bönisch. Foto: P. jirásko

devítka se loučí. Foto Z. koláčný Přivítání prvňáčků a vedení školy. Foto Z. koláčný
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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 

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. 

soutěž na koupališti. Fotoarchiv r. Hegra

Pilníkovská plovárna. Zdroj: facebook

výstavba koupaliště. Fotoarchiv r. Hegra


