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č t v rt l e t n í k 
m ě s ta P i l n í ko v a

P r o s i n e c 2021 
v y d á n í  4. /  r o č n í k 19.

Pilníkovský

zpravodaj

Vánoční nohejbalový turnaj  
středa 29. 12. 2021 od 9:00 h 

tělocvična
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tříkrálová sbírka     
sobota 8. 1. – neděle 9. 1. 2022 

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

Čaj o páté se starostou města   
středa 12. 1. 2022 od 17:00 h 

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

Pravda o zkáze Titaniku
divadelní veselohra    

pátek 28. 1. 2022 od 19:00 h 
sál restaurace slunce

Masopust    
sobota 12. 2. 2022 od 13:30 h

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

Sportovní ples    
sobota 19. 2. 2022 od 20:00 h  

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

Obecní ples    
pátek 4. 3. 2022 od 20:00 h  

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

O Šípkové Růžence
loutkové divadlo      

neděle 6. 3. 2022 od 14:00 h 
sál restaurace slunce 

Příběh jednoho hradu 
divadelní představení

pátek 25. 3. 2022 od 19:00 h 
sál restaurace slunce 

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

Pavlína Filipovská 
vyprávění a klubový večer

sobota 2. 4. 2022 od 18:00 h 
sál restaurace slunce 

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

Velikonoční rocková zábava 
pátek 15. 4. 2022 od 20:00 h 

sál restaurace slunce

Foto na titulce: iva Hampelová. konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

Vánoční

 * * * * * * * * * * * * * * *      přehled plánovaných akcí      * * * * * * * * * * * * * * *
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Letošní rok byl pro nás opět rokem staveb-
ních akcí. Byla dokončena a po zkušebním 
provoze zkolaudována kanalizace a čistír-
na odpadních vod, zahájila se dlouhodobě 
plánovaná rekonstrukce páteřní komuni-
kace I/16 s novými chodníky, obrubníky 
a parkovištěm pod poštou. Čekalo nás tak 
opětovné trápení rozkopaného města s vy-
mýšlením objízdných tras a urputné tole-
rování neposlušných řidičů. Ze všech stran 
na nás padala kritika, kdo to vymyslel a jak 
to stojí za starou bačkoru, jak je to ošklivé 
a nepraktické. A nyní máme hotovo, máme 
to za sebou a můžeme říci, že je naše měs-
tečko zase o trochu hezčí a postupně do-
stává evropskou tvář. 

Na veřejném zasedání jsme schválili rozpo-
čet na rok 2022 s předpokládanými příjmy 
ve výši 24 milionů a s výdaji ve výši 46 mi-
lionů korun. Čeká nás tedy další rok plný 
oprav, investic a také příprav pro dokon-
čení projektových dokumentací, kterými 
jsou prioritně budova základní školy, vo-
dovodní přivaděč nebo sběrný dvůr. Přes-
tože se jedná o schodkový rozpočet, rozdíl 
mezi příjmy a výdaji máme s dostatečnou 
rezervou krytý z vlastních finančních pro-
středků. Z velkých akcí nás čeká v příštím 
roce oprava místních komunikací, zahájení 
rekonstrukce požární zbrojnice, kompletní 
oprava lokálu restaurace Slunce, kterou 
bychom pro vás rádi otevřeli na jaře, a také 
bychom rádi vrátili hezký vzhled budovám 
sokolovny a bývalé váhy. Intenzivně také 
dohlížíme i přesto, že nejsme vlastníci, na 
rekonstrukci kostela, vždyť samotné se-
jmutí kopule bylo velkým a nezapomenu-
telným zážitkem.

Nespoléháme jen na příjmy, které nám 
do rozpočtu přitečou, ale snažíme se také 
o sehnání finančních prostředků z jiných 
zdrojů, dotací nebo fondů. Kde jsme úspěš-
ní? Ministerstvo vnitra nám schválilo do-
taci na rekonstrukci požární zbrojnice ve 
výši téměř 3,5 milionu korun, Euroregi-

on Glacensis nám na kulturní akce v roce 
2022 přispěl dotací 270 tisíc korun. Od 
Státního fondu životního prostředí jsme 
obdrželi formou neinvestiční dotace pod-
poru na výsadbu nových stromů ve výši 
183 tisíc korun a od Státního zemědělské-
ho investičního fondu jsme byli úspěšní 
v návaznosti na dobrou spolupráci s MAS 
Království Jestřebí hory na nové herní prv-
ky a oplocení mateřské školy ve výši 600 
tisíc korun. Suma sumárum do rozpočtu 
dostaneme navíc přes 4,5 milionu korun. 
Po loňském neúspěchu žádáme opětovně z 
Ministerstva pro místní rozvoj o podporu 
na výstavbu workoutového hřiště v prosto-
ru atletického stadionu za školou, finanční 
podporu na opravu místních komunikací, 
dále pak žádáme Ministerstvo zemědělství 
o dotaci na rekonstrukci a obnovu sakrál-
ních staveb a čekáme také na vhodnou vý-
zvu pro výstavbu nové mateřské školy, na 
kterou je již projekt hotový. Práce je tedy 
stále dost, jen to někdy nejde dostatečně 
rychle, jak by si člověk přál.

A také nás čeká v letošním roce loučení, 
loučení s kolegou, odborníkem ve své prá-
ci, s člověkem, který má rád přírodu, dobré 
jídlo, ale především les. Přezdívám ho les-
ní zahrádkář, protože vždy dvakrát měří, 
nežli řeže. Ano, lesní hospodář a jednatel 
společnosti Lesy-voda Jan Šída odchází 
do důchodu a své pomyslné žezlo předává 
mladší generaci. O tom se určitě dočte-
te uvnitř tohoto čísla. Jendo, děkuji Ti za 
vždy dobře odvedenou práci a přeji Ti do 
dalších let, ať se daří, ale především přeji 
pevné zdraví.

Pevné zdraví, radostné vánoční svátky, ve-
selého Silvestra a v roce 2022 spokojenost 
a pohodu přeji také vám čtenářům a obča-
nům našeho města.

Tak šťastné a veselé Vánoce! 

Josef červený, váš starosta

slovo  
šéfredaktorky 
Vážení čtenáři,

vítám vás u posledního čísla 
Zpravodaje v letošním roce. 
Věřím, že až se vám dostane 
toto číslo poprvé do rukou, bu-
dete mít už upečené cukroví, 
hotový vánoční úklid a ozdo-
bený stromeček, možná už má 
i Ježíšek zabalené a připrave-
né dárky, tudíž listujete Zpra-
vodajem bez stresu s kávou 
v ruce. 

Moje působení v Pilníkov-
ském zpravodaji započalo letos 
v rámci příprav jeho druhého 
vydání. Musím říct, že to byla 
jízda. V dobrém slova smyslu. 
Chtěla bych za tuto příležitost 
a vložení důvěry poděkovat 
především panu starostovi. Na 
začátku mně dala několik dob-
rých rad paní Jana Pachlová, 
té patří také můj dík. Nemohu 
opomenout ani grafičku Vero-
niku Boumovou, paní Světluši 
Pospíšilovou, pana Jiřího Hake-
na a ostatní dopisovatele, bez 
nichž bychom nebyli tam, kde 
jsme.

Pevně věřím, že Zpravodaj bu-
dete i nadále s radostí číst a těšit 
se vždy na nové vydání.

Přeji vám všem do nového roku 
pevné zdraví, odhodlání poprat 
se s jakoukoli nepřízní osudu 
a lásku, bez které by život neměl 
smysl. 
   lk

Milí čtenáři,
vítám vás u vydání zimního Zpravodaje a zá-
roveň vám přeji dobré předvánoční počtení. 
Konec roku se blíží, je tedy čas na krátké bi-
lancování. Letošní rok nám dal v letních mě-
sících chvilku naději, že se vše vrátí zpět do 
normálu. Nyní neprožíváme právě lehké časy, 
vždyť už to budou druhé Vánoce ve stínu 
pandemie, jejíž důsledky zatím nedokážeme 
vůbec domyslet. Přidává se rostoucí inflace, 
zdražení elektřiny a plynu, které se promítá 
do cen zboží a služeb v celé ekonomice. Jedno 
je ale jisté, vánoční tradice a zvyky se nemě-
ní, pojďme si proto konec letošního roku užít 
v dobré náladě, v plném zdraví a pokud mož-
no s láskou svých blízkých. 
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chceme znát váš názor  
Vážení spoluobčané, rádi bychom znali váš názor na citlivé téma hlučných čin-
ností v nevhodnou denní dobu. Jedná se především o činnosti spojené s užíváním 
hlučných strojů a zařízení, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil 
a křovinořezů, přístrojů k šíření reprodukované hudby a podobně. Můžeme také 
otevřít otázku hlučných sousedů, chalupářů a chatařů. Inspirací na toto dotaz-
níkové šetření se nám stala podaná PETICE na projednání a vydání nové obecně 
závazné vyhlášky tento hluk regulovat.

Co je cílem?
Cílem této vyhlášky je vytvoření přízni-
vých podmínek pro život ve městě, po-
kojné bydlení a klidný odpočinek.

Předmětem této vyhlášky je regulace 
činností, které by mohly narušit veřej-
ný pořádek ve městě nebo být v rozpo-
ru s dobrými mravy, ochranou zdraví 
a bezpečnosti a směřující k ochraně 
před následnými škodami a újmami 
působenými narušováním veřejného 
pořádku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu, v zájmu chráněném městem jako 
územním samosprávným celkem.

Činností, která by mohla narušit veřejný 
pořádek ve městě, je používání hlučných 

strojů a zařízení v nevhodnou dobu, a to 
především o nedělích nebo státem uz-
naných dnech pracovního klidu.

Prosíme o váš názor, zda regulovat, 
nebo ne, a pokud ano, v jakou dobu, 
např: od 6:00 do 10:00 hod a od 18:00 
do 22:00 hod. 

Vaše názory a připomínky prosím pře-
dejte osobně na podatelně městského 
úřadu nebo zasílejte pomocí SMS na 603 
558 852 či na e-mail starosta@pilnikov.
cz, využít můžete také poštovní schrán-
ku ve dveřích městského úřadu na ná-
městí v Pilníkově. 

Děkujeme za váš názor. 

starosta

zprávy z města 

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 – 17:30 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 

Volby vyhrála koalice SPOLU – 
ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (27,79 %). 
Na druhém místě se umístilo hnu-
tí ANO 2011 (27,12 %), třetí místo 
obsadili PIRÁTI a STAROSTOVÉ 
(15,62 %) a čtvrtým, posledním čle-
nem, který se dostal do Poslanecké 
sněmovny, je strana SPD (9,56 %). 
Pětiprocentní hranice pro vstup do 
Poslanecké sněmovny se nepodaři-
lo dosáhnout Komunistické straně 
Čech a Moravy (3,6 %) a ČSSD (4,65 
%).

Volební účast dle statistického úřa-
du byla v Pilníkově 64,11 %. Nejví-
ce hlasů dostalo hnutí ANO 2011 
(28,35 %), na druhém místě koalice 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 
(21,72 %) a na třetím místě se umís-
tila SPD (15,42 %).

Pro zajímavost v roce 2017 byla v Pil-
níkově volební účast 58,56 %.  Nej-
více hlasů dostalo také hnutí ANO 
2011 (35,37 %), na druhém místě 
skončila SPD (14,88 %) a na třetím 
místě Česká pirátská strana (9,45 %).

lk

volby do posla-
necké sněmovny
O druhém říjnovém víkendu, opět 
po čtyřech letech, se otevřely vo-
lební místnosti po celé naší zemi. 
Letošní volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR přimě-
ly vyslovit svůj názor na složení 
nové vlády 65,43 % voličů, což je 
oproti roku 2017 skok dopředu 
o  téměř 5,5 %. 

Zastupitelstvo a starosta města Pilníkov
Městský úřad * Lesy – Voda, s.r.o.

Přejeme Vám a Vašim blízkým radostné vánoční 
svátky, veselého Silvestra a v roce 2022 zdraví, 
spokojenost a pohodu.

Pf2022
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zprávy z města 

oprava státní komunikace i/16. Foto t. voborník

oprava státní komunikace i/16. Foto t. voborník

V příštím roce počítáme s dokončením 
projektových dokumentací a získáním 
stavebního povolení na akce areálu 
sběrného místa v lokalitě stávajícího 
sběrného dvora, II. etapu vodovodní-
ho přivaděče od Kolkovny po vodojem, 
rekonstrukci objektu základní školy na 
náměstí, bytový dům v místě bývalé 
školní jídelny, revitalizace malého ná-
městí (okolí morového sloupu) a spo-
lečné územní a stavební povolení na 
chodníky III. etapy kolem komunikace 
I/16, procházející centrem Pilníko-
va a následně od objektu bývalé váhy 
směrem na Chotěvice.   

Na přelomu roku 2022/2023 bychom 
rádi dokončili 4. změnu územního plá-
nu města Pilníkov. Ačkoliv se jedná 
o zkrácené řízení, celý proces vyjádře-

ní státních orgánů stále trvá minimál-
ně 12 měsíců.  

V roce 2022 zahájíme realizaci staveb-
ních úprav a přístavby požární zbrojni-
ce. Chceme postupně začít s revitaliza-
cí veřejné zeleně, doplnit na stadionu 
workoutové sportoviště, zahájit po-
stupnou výměnu dožitého původního 
vodovodu, obnovit herní prvky a dopl-
nit venkovní mobiliář zahrady stávající 
mateřské školy. V prvém čtvrtletí příš-
tího roku plánujeme otevření zrekon-
struované restaurace Slunce.

Podáme žádosti o dotace na výstavbu 
nové mateřské školy, I. a II. etapu vo-
dovodního přivaděče od jímače vody 
až po vodojem, areál sběrného místa, 
rekonstrukci objektu základní školy 
č.p.35, chodníky III. etapy kolem ko-

munikace I/16, bytový dům v místě bý-
valé školní jídelny, workoutové spor-
toviště a revitalizaci malého náměstí 
a veřejné zeleně.

Opakovaně budeme žádat o dotace na 
výměnu krovu nad restaurací Slunce, 
na výměnu krytu štěrkových cest s cí-
lem vytvoření bezprašnosti místních 
komunikací a zrestaurování Pauerova 
křížku v Kocléřovské ulici naproti ulici 
Mlýnská a Stiedelova kříže na nároží 
Trutnovské a Starobucké ulice. Bohu-
žel musíme počítat s tím, že s  pokle-
sem příjmů a plánovaným rekordním 
schodkem státního rozpočtu v roce 
2021 se bude snižovat i výše státního 
příspěvku na dotace. Totéž předpo-
kládáme i u krajských finančních pro-
středků.        

ing.tomáš voborník

jak dál pokraČuje oprava státní komuni-
kace i/16 v pilníkově – Část ii.
Dne 30.11.2021 společnost M-Silnice a.s. a SaM silnice a mosty a.s. předala  
Ředitelství silnic a dálnic ČR opravenou komunikaci I/16 mezi Chotěvicemi  
a Trutnovem. 

Oprava komunikace I/16 v délce 2,6 km 
a přilehlých chodníků proběhla v úseku 
od odbočky Kocléřovská přes centrum 
až po železniční přejezd zastávky Vlčice. 
Jedná se o prozatímní zprůjezdnění stav-
by přes město Pilníkov, konečné dokon-
čení včetně terénních a sadových úprav 
je plánováno do konce dubna 2022.

Z důvodu zpoždění vyřízení objízdné tra-
sy pro nákladní dopravu mezi Libereckým   
a Královéhradeckým krajem se předání 
staveniště uskutečnilo s měsíčním zpož-
děním 10. května letošního roku. Zhoto-
vitel chtěl skluz dohnat nasazením nové 
technologie pokládání asfaltového ko-
berce, aby se práce dokončily do 14. lis-
topadu 2021. Bohužel špatné zakládací 

podmínky mostů prodloužily termín pře-
dání do konce listopadu.

Opětovné zprůjezdnění komunikace I/16 
nejvíce ocenili řidiči, protože objízd-
ná trasa pro nákladní dopravu vedla až 
přes Vrchlabí a Studenec a objízdná trasa 
pro osobní dopravu byla přes Hostinné 
a Rudník. 

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

ing.tomáš voborník

realizace akcí investic a oprav v roce 2021 
a výhled na rok 2022
Letos jsme již pátým rokem žádali o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice. V listopadu 2020 byla místní jednotka 
požární ochrany zařazena do III. kategorie a tím získala potřebný počet bodů pro účelovou investiční dotaci v rámci 
programu Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Předpokládaná výše dotace od Ministerstva vnitra 
je 3 460 933 Kč. Po vyhlášení zásad čerpání dotačních prostředků máme možnost získat podporu v roce 2022 i od 
Královéhradeckého kraje.
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A nyní k vlastní věžičce

Věžičku tvoří oplechovaná osmiboká ci-
bule s lucernou. Samotná její konstrukce 
je dřevěná a původně byla postavena bez 
použití železa, ale jak šel čas, byla věžička 
opravována, a to i pomocí železných kra-
mlí a hřebíků. Naposledy byla opravová-
na v 80. letech, za starosty pana Veselé-
ho. Celá věžička má hmotnost 11 tun a je 
vysoká 14,2 metru se stranou základny 
přibližně 8,32 metru – délka jednotlivých 
stran se drobně liší.

Letos ke konci prázdnin si někteří místní 
obyvatelé všimli, že se střecha kostelní 
věže naklání směrem k jihu. Bylo to způ-
sobeno dlouhodobou neúdržbou a zaté-
káním do střechy kostelní věže. Však to 
bylo v interiéru věže vidět. Voda z vrcholu 
věže stékala vnitřkem dolů, což se pode-
psalo hlavně na patře s hodinami, které je 
hned pod ní.

Nahoře ve věžičce (v tzv. lucerně) byly 
umístěny dva menší zvony, které odbíje-
ly čas. Menší z nich odbíjel čtvrthodiny 
a větší celé hodiny. Na větším je napsá-
no, že jej roku 1875 odlil ve své slévárně 
v Praze Josef Diepoldt. Na druhém zvonu 
to sice uvedeno není, ale lze předpoklá-
dat, že rok odlití i dílna jsou u obou zvonů 
stejné a byly odlity zároveň. Oba zvony 
nyní spočívají v patře s hodinami.

Příprava věžičky na sejmutí

Před uvázáním řetězů a popruhů potřeb-
ných k přesunu věže musela být stávají-
cí konstrukce věže zesílena a vyztužena, 
aby se při přesunu nezhroutila. K tomu 
účelu museli pracovníci firmy TES98 
ručně vynést nahoru mnoho materiálu 
a kdo ví, jak to ve věži vypadá, pochopí, 
jaký úctyhodný to byl výkon po úzkém 
a vratkém schodišti vše nahoru dostat. Na 
fotografiích vidíte rozsah zpevnění věžič-
ky a také rozsah poškození stávajících 
trámů. Když vidíte jejich stav, hned vám 
musí být jasné, proč se věžička nakláněla.

Sejmutí věžičky
Nejprve byla vyrobena montážní plošina 
pro opravu věžičky a připravena dočasná 
pultová střecha, která byla po sejmutí vě-
žičky umístěna na její místo, protože to je 
rychlejší než budovat novou střechu pří-
mo nahoře. Navrchu byla dodělána už jen 
izolace proti vodě.

No a v pátek 5. listopadu bylo celý den 
zataženo a mnohdy mrholilo, až drobně 
pršelo. Teplota se vyšplhala na pouhých 
6 °C. Přesto se na náměstí přišla podívat 
řada místních i přespolních diváků. Při-
jela sem totiž těžká technika potřebná 
ke snesení konstrukce střechy věže dolů 
na zem a její výměně za připravenou do-
časnou střechu. K tomu přijel velký jeřáb 
s nosností 350 tun a možností práce až ve 
výšce 70 metrů. Základna věžičky je totiž 
ve výši 45 metrů nad zemí.

Poslední fáze snesení věžičky začala asi 
15 minut před 13. hodinou a věžička byla 
na zemi po 25 minutách. Potom jeřáb 
přesunul do odkryté věže materiál nutný 
pro opravu patra s hodinami a před čtvrt 
na čtyři byla na vrchol věže umístěna do-
časná pultová střecha.

Co se našlo v makovici?
V úterý 9. listopadu dopoledne byl nejpr-
ve sejmut kříž, respektive byl nad mako-

vicí odříznut, a potom i vlastní makovice. 
Vzhledem k použitým materiálům to vy-
padá, že kříž je z opravy v roce 1907. Ma-
kovice je poměrně lehká a je zhotovena 
z měděného plechu.

K velkému překvapení v ní ale nic nebylo! 
Pro jistotu Martin Zeman otevřel i horní 
cibuli a … také nic! Takže nám předcho-
zí generace nic nezanechaly, anebo spíše 
při některé opravě se vyjmulo původní 
pouzdro a nové se nevložilo. Tak snad se 
současní radní domluví a za ten rok, než 
se bude vše vracet, něco připraví. Mako-
vice je dostatečně velká a její sejmutí je 
tak výjimečné, že by třeba i místní spolky 
chtěly něčím přispět…

Kdy se věžička vrátí na své 
místo?
Oprava střechy může trvat do jara 2023 
a bude stát přibližně 3,2 milionu Kč. Do té 
doby nepůjdou věžní hodiny (i když stále 
svítí), protože kvůli opravám musely být 
demontovány hřídele, které pohání ručič-
ky, aby nedošlo k jejich poškození a také 
aby nepřekážely. Bohužel na tu dobu se 
zastaví práce v interiéru kostela, protože 
veškeré investice půjdou na opravu vě-
žičky. Tesařská firma by však chtěla, aby 
se věžička vrátila na své místo nejpozději 
za rok. Tedy na podzim roku 2022.

Jaroslav Blažek

sundání kupole kostela. Foto l. kulková a J. červený

tajemství kostelní 
věžiČky
Nyní je věžička umístěna vedle kostela 
na dřevěné plošině, kde firma TES98 
Martina Zemana ze Žacléře bude 
v následujících měsících realizovat její 
opravu. Věžička byla z vrcholu věže 
sňata v pátek 5. listopadu 2021 a za rok 
by se mohla vrátit zpět na své místo.
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Pokud to přepočítám na jednoho občana, 
každý z nás, a je jedno, zda malý, nebo 
velký, mladý nebo starý, vyprodukuje 
přes 200 kg tohoto odpadu. Proto máme 
také nově schválené dvě obecně závazné 
vyhlášky, jedna je o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství 
a druhá o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. Nejen tyto vy-
hlášky, ale i zákon stanovují povinnost 
třídění a předávání odpadu na místa ur-
čená městem. Je mi vždy smutno, když 
vidím pohozené pneumatiky, elektroniku 
nebo objemný odpad na místech, která 
nejsou pro tento účel zřízena, nebo do-
movní popelnici plnou plastu.

Základem úspěchu snížení tohoto objemu 
je vstřícný a morální přístup všech oby-
vatel. Díky vašemu úsilí je tak odpadové 
hospodářství města výrazně ekologičtěj-
ší a má také pozitivní dopad na rozpočet 
města. Vzhledem k faktu, že i v letošním 
roce se nám podařilo rozšířit v rámci spo-
lupráce se společností EKO-KOM, a.s., 
další kontejnery na tříděný odpad, může-
me stále více třídit a za to vám patří velký 
dík. Z tohoto důvodu se nám také daří za-
tím udržet pro následující rok výši poplat-
ku za svoz komunálního odpadu na do-
spělého obyvatele ve výši 540 Kč a 270 Kč 
/ rok za děti do 15 let věku. Dlouhodobě 
to ale udržet nepůjde, protože náklady na 
svoz raketově rostou. 

A kde se dá třídit?
Sběrný dvůr najdete v ulici Nádražní, nyní 
je uzavřen, otevření je plánováno na du-
ben 2022, nebo dle dobrého počasí.

Sběrná hnízda pro třídění různých komo-
dit najdete v ulicích: Náměstí, K Táboru, 
Hradčín, Polní, Letná, Za Tratí, Mlýnská, 
Nádražní a Ke Hřišti u budovy zdravotní-
ho střediska.

Pro pohodlnější třídění stále platí nabídka 
sady třídicích tašek, která je k vyzvednutí 
ZDARMA na podatelně městského úřadu.

Děkujeme, že třídíte, má to smysl.

Jč

bez vás by to nešlo
Čisté ulice, náměstí, veřejná prostranství a odpadkové koše jsou dobrou vizitkou 
každého města. Proto se také snažíme o čistotu našeho města dbát. Ale čistota 
a svoz komunálního odpadu také něco stojí a náklady na svoz a likvidaci stále 
stoupají. Proto se také budu častěji vracet v rámci našeho zpravodaje k hospoda-
ření s odpadovým materiálem. V letošním roce jsme za prvních 10 měsíců vypro-
dukovali celkem 258,78 tun komunálního odpadu, což je pro příklad přes 40 ná-
kladních automobilů. 

www.cistykraj.cz

www.cistykraj.cz
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Podle odhadů z přelomu 80. a 90. let 20. 
století jich asi polovina zmizela vybagro-
váním, zavezením zeminy, odvodněním, 
tvorbou příkopů. Až budete plánovat 
procházku do přírody, určitě se zastavte 
podívat a pokochat se tou novou krásou. 
Jeden z mokřadů najdete na Letné za 
brodem směr Vlčice (od Pilníkova před 
mostem doleva) a ten druhý je směrem 
k  Liškárně od Beránků. 

Význam mokřadů
• Představují přirozenou zásobárnu 

vody v krajině.

• Mají značnou retenční schopnost 
v případě nadměrných srážek.

• Poskytují vhodné podmínky pro exi-
stenci specifických mokřadních orga-
nismů.

• Jsou přirozeným prostředím celé řadě 
rostlin a živočichů přizpůsobených 
pro život v mokřadech.

• Je to jeden z největších fondů gene-
tické biodiverzity.

• Patří mezi tři biotopy s největší biolo-
gickou aktivitou (po deštných prale-
sích a  korálových útesech).

Pro tyto a jiné důvody jsou mokřady po-
važovány za vysoce cenné biotopy.

Jč

Volba padla na návštěvu Národního hřeb-
čína v Kladrubech nad Labem a zámku 
Kačina. Zájezd se rychle obsadil, a tak 
jsme 9. října v ranních hodinách vyrazili 
směr Pardubický kraj a jako bonus navíc 
obdrželi krásné slunečné, i když ráno tro-
chu chladnější počasí. Dozvěděli jsme se, 
že Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
představuje jeden z nejstarších hřebčínů 
na světě a zároveň je domovem nejstar-

šího původního českého plemene koní - 
koně starokladrubského. Národní hřebčín 
chová přibližně 500 starokladrubských 
koní, a to ve dvou barevných variantách. 
V Kladrubech nad Labem je ustájeno 250 
běloušů. Poté nás čekal společný oběd 
a hurá na zámek Kačina, který nechal po-
stavit hrabě Jan Rudolf Chotek v letech 
1806–1824 a je ojedinělou ukázkou čis-
tého empírového slohu. Rozlehlá křídla 

zámku skrývají jedinečnou Chotkovskou 
knihovnu, salony, historickou lékárnu 
a dobové divadlo. Po prohlídce zámku 
a přilehlých prostor zámecké zahrady 
nám zbývala v pozdních odpoledních ho-
dinách cesta domů. Všichni jsme se shod-
li na tom, že se zájezd vydařil a těšíme se 
napříště.

Jč

pilníkovské  
mokřady
Naši tátové to moc dobře věděli, za-
držet vodu v krajině, to je oč tu běží. 
A tak nám v našem katastru díky vý-
borné spolupráci se Státním pozem-
kovým úřadem Trutnov vyrostly dva 
krásné a nové mokřady. Mokřady dří-
ve tvořily asi 6 % souše. 

podzimní výlet
O letních prázdninách mě 
oslovil Jiří Hofman, provozní 
ředitel autobusové společnos-
ti KAD, spol. s r.o., a zároveň 
Pilníkovan, s nápadem uspo-
řádat pro naše občany pod-
zimní výlet. Netrvalo dlouho, 
slovo dalo slovo a trasa byla 
odsouhlasena. 

mokřady v Pilníkově. Foto J. červený

výlet do kladrub nad labem. Foto J. Hofman
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setkání seniorů  
ve vítězné 
Ve středu 22. září jsme vypravili au-
tobus z Pilníkova do Vítězné, kde se 
uskutečnilo v přírodním areálu Há-
jemství prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis přátelské setkání a posezení 
seniorů z Pilníkova, Vítězné a polské-
ho Marciszówa. 

opět na Čaji o páté se starostou 
Přišel podzim, vyšlo další číslo Pilníkovského zpravodaje a s tím začalo i poslední 
čtvrtletí roku 2021. A proto se na radnici u starosty opět sešlo pár místních obyva-
tel na čaj o páté. Věděli jste, že první setkání proběhlo již na jaře roku 2019?

Pilníkovská skupina byla opět tou nejpo-
četnější. Setkání bylo zahájeno srdečným 
přivítáním pana starosty Vítězné Petra 
Hrubého, a to na poutním místě U Stu-
dánky v Kocléřově s prohlídkou kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Vypráví se, že 
zde tekl zázračný pramen, který v roce 
1848 navrátil slepé ženě zrak. Jelikož vě-
hlas zázračného místa se rychle šířil kra-

jem, byly v těsné blízkosti studánky po-
stupně postaveny malé kapličky, později 
i novorománský kostel a samotný pramen 
byl proměněn ve studnu se stříškou. Po 
prohlídce se všichni přesunuli do krásné-
ho lesního areálu Hájemství, kde je čekala 
společná prohlídka, pilníkovský starosta 
a také přednáška místního lesmistra.

Copak by to ale bylo za setkání bez po-
hoštění? Pro návštěvníky setkání byla 
připravena domácí polévka, nápoj, káva 
nebo čaj, ale také sladké pohoštění a na-
konec společné opékání buřtů. Všichni si 
toto setkání užili a těší se na setkání ně-
kdy příště.

Jč

Toto podzimní setkání vyšlo na 13. října 
2021 a sešli jsme se v zasedací místnosti 
na radnici. Většina návštěvníků chodí na 
čaj pravidelně, ale několik návštěvníků 
přišlo poprvé. I tentokrát byl pro každého 
příchozího připraven čaj podle vlastního 
výběru z velké nabídky ovocných či bylin-
kových čajů nebo čaj zelený nebo černý. 
K čaji tentokrát byl švestkový koláč.

Během setkání se zavzpomínalo na uply-
nulé kulturní i společenské akce a staros-
ta prozradil ty plánované, z nichž některé 
v té době ještě nebyly zveřejněny. I když, 
jak se nyní s odstupem času ukázalo, tak 
stejně nakonec byly zrušeny. Ale kromě 
toho i tentokrát hosté vyzpovídávali sta-
rostu a zajímali se o to, co se děje i co se 
plánuje. Nakonec se to však obrátilo a sta-

rosta se každého z hostů zeptal, jak se mu 
v Pilníkově žije a jestli neví o nějakých 
problémech v jeho okolí.

Chcete se také dozvědět něco nového 
a popovídat si v klidu se starostou? Máte 
možnost druhou středu v příštím čtvrtle-
tí… a nebo také ne… uvidíme jak se situa-
ce vyvine...   Jaroslav Blažek

setkání seniorů ve vítězné. Foto J. červený

čaj o páté se starostou. Foto J. červený
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Příchozí před budovou čističky vítal sta-
rosta města Josef Červený společně s pra-
covníky firmy Lesy-voda, s.r.o., Dušanem 
Hanušem, Janem Andělem a Jaroslavem 
Krejčíkem, kteří se o čističku starají. Spo-
lečně nás provedli celou čističkou a se-
známili s funkcí jejích jednotlivých částí. 
A komu při tom vyhládlo, mohl se zasta-
vit u hasičů, kteří pro příchozí připravili 
občerstvení.

O výstavbě ČOV a kanalizace jsem psal 
dvakrát v Pilníkovském zpravodaji čís-
lo 1 a 2 v roce 2019 a poslední článek, 
který tvořil takové shrnutí, již byl pouze 

na mém webu a obsahoval i její základní 
technické parametry. V uvedeném člán-
ku jsem se také pokusil zjednodušeně 
vysvětlit základní princip fungování čis-
tičky s řadou fotografií z ještě čisté a ne-
použité čističky. To je ale mimo rozsah 
tohoto článku.

Dnes je čistička v provozu, a proto již 
tak čistá není. Příchozí návštěvníci se 
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak vy-
padá zpracování kalů z kanalizace i jaká 
voda vytéká z čističky do Pilníkovského 
potoka. Voda vytékající z čističky je prý 
tak čistá, že by se z ní dala vařit káva. Ale 

nebojte se, hasiči kávu vařili z pitné vody 
z vodovodního řadu.

Již krátce po deváté hodině, ještě za husté 
ranní mlhy, přišli první návštěvníci a další 
pak přicházeli po celou dobu trvání akce. 
Celkem se jich přišlo podívat téměř sto! 
Na ČOVku již v provozu zavítali i někteří 
ze zastupitelů. Viděli jsme zde starostu 
Josefa Červeného a byl tu i místostarosta 
Petr Jirásko a ze zastupitelů Dušan Ha-
nuš, Libor Luňák a Hana Blažková.

Jaroslav Blažek

Na závěr ještě několik stručných informací,  
které jste možná nevěděli:

• rozměry budovy jsou 20,25 x 9,53 m, její 
výška 5,80 m;

• hloubka kalových nádrží je 5 metrů pod 
terénem;

• největší nádrž má rozměr 4,20 x 7,95 m  
a hloubku 4,55 m s objemem 151,92 m3;

• čov počítá s nátokem 139,71 m3 kalů za den;

• kapacita čov je 2 x 700 eo;

• nejvyšší povolený nátok kalů je 210 m3/den;

• odtok je stejný a průměrně se počítá s odto-
kem 2,4 l/s;

• délka gravitační kanalizace je 7 027 m;

• délka tlakové kanalizace je 1 669 m;

• celková délka kanalizace je tedy 8 696 m;

• přeložka dešťové kanalizace je 1 150 m;

• celkové náklady byly 188 553 652,34 kč  
+ dPH.

den otevřených 
dveří na Čistírně 
odpadních vod
V sobotu 16. října 2021 mezi 9. a 13. 
hodinou byla pro veřejnost otevře-
na naše nová čistírna odpadních vod. 
Čistička je již nějakou dobu v provozu 
a její obsluze se podařilo ji seřídit na 
optimální provoz. A proto přišel čas 
v rámci dne otevřených dveří ukázat 
občanům našeho města, kam se sbíha-
jí všechny ty trubky, kvůli jejichž umis-
ťování byl po celém Pilníkově téměř 
dva roky takový nepořádek, všude byla 
občas spousta bahna nebo prachu 
a byl problém s pohybem po většině 
pilníkovských ulic. den otevřených dveří čov. Foto J. Blažek

Účastníci prošli celou čističkou. Foto martin Blažek
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hajný byl lesa pán 
Čas bohužel letí jak splašená kobyla 
a nastal čas skončit moji činnost hos-
podáře lesů. Termín odchodu byl pod-
pořen koncem platnosti lesního hospo-
dářského plánu.

Když jsme v červnu roku 1992 začali za 
starostování prvního poválečného sta-
rosty pana Zdeňka Žerovnického, má-
lokdo věřil v životaschopnost obecních 
lesů, zvlášť když jsme začínali s rozlohou 
necelých tři sta hektarů. Postupně se 
nám podařilo dohledat přídělové listi-
ny a získat další lesní a zemědělské po-
zemky, takže už za dalšího starosty, pana 
Františka Hubáčka, jsme již hospodařili 
na čtyři sta třiceti hektarech. 

Zároveň obec přejímala další majetek, 
který jí historicky patřil, zvláště vodovod 
a budovy. Jako první správce tohoto ma-
jetku byl pan Stanislav Mázor.

Vrácením majetku bylo vytvořeno živo-
taschopné hospodářství obce, které se 
přeměnilo v roce 2003 na společnost Le-
sy-voda, s.r.o.

Během své práce jsme se starali o obecní 
majetek dle svého nejlepšího svědomí.

V lese jsem vždy uplatňoval zásady trvale 
udržitelného hospodaření a pracoval tak, 
aby se stav dnes už městského lesa neu-
stále zlepšoval.

Během svého téměř třicetiletého půso-
bení jsem samozřejmě spolupracoval 
s řadou lidí, na které nelze zapomenout.

Ať to byli starostové města, počínaje již 
zmíněným Zdeňkem Žerovnickým, přes 

Františka Hubáčka, Jirku Hakena, Miro-
slava Klapku po současného starostu Jo-
sefa Červeného, hospodáře majetku Emi-
la Malého, Františka Hubáčka ml., Ing. 
Václava Klikoše a Dušana Hanuše a naši 
účetní paní Světlanu Jiráskovou. Všem 
bych chtěl poděkovat za spolupráci, u ně-
kterých letitou.

Zvláště musím s díky vzpomenout na řadu 
manuálních pracovníků v lese a v ostat-
ním hospodářství města. Bez nich a jejich 
těžké a obětavé práce bychom se neobešli. 
Jejich výčet by byl velice dlouhý a někteří 
již bohužel nejsou mezi námi.    

Život však jde dál, nastupuje nový hos-
podář lesů a věřím, že jsme si ho vybrali 
dobře, že má nejen zelenou kamizolu, ale 
i srdce a že bude pokračovat v mé práci, 
do které vnese pohled a energii mládí.

V tom mu přeji co nejvíc úspěchů, lesům 
jako takovým, aby se na ně příroda přesta-
la hněvat a posílat na ně různé kalamity.

Všem čtenářům přeji, ať si užijí krásné 
a klidné vánoční svátky ve zdraví a v po-
hodě a prožijí klidnější a úspěšnější rok 
než ten letošní a děkuji jim za spolupráci.  

S pozdravem Lesu zdar!

váš končící hospodář lesů a začínající  
důchodce Jan Šída 

Jmenuji se Ondřej Davidík a pocházím 
z Trutnova, kde jsem před bezmála 
12 lety absolvoval střední lesnickou 
školu. Po ukončení studií jsem začal 
pracovat v lesnictví. Nejprve dva roky 
jako hajný u akciové společnosti a po-
sledních osm let jsem působil jako re-
vírník u Lesů České republiky, s.p. 

V létě tohoto roku jsem uspěl ve vý-
běrovém řízení na lesního hospodáře 

a  pevně věřím, že tato pozice mně do 
důchodového věku už vydrží – jako 
mému předchůdci p. Šídovi.

Mezi mé koníčky patří nečekaně mysli-
vost, ale také třeba cestování.

Ještě jednou bych tímto rád poděkoval 
výběrové komisi za projevenou důvěru.

ondřej davidík

seznamte se… 
Od začátku listopadu se můžete v obci setkat s novým hospodářem lesů, 
který nahradí od začátku roku pana Jana Šídu, jenž k tomuto termínu od-
chází do důchodu. Požádali jsme nového hospodáře, aby nám na sebe něco 
prozradil.

Jan Šída. Foto J. červený

nastupující hospodář lesů



= 11 =

1 9 .  r o č n í k  /  p r o s i n e c  2 0 2 1

První archeologické situace a nálezy byly 
zjištěny při vstupu silnice č. I-16 v jiho-
západním rohu náměstí zhruba v úrovni 
domů čp. 19 a 25. Zde byla archeologic-
kým dohledem zjištěna šedá kulturní 
vrstva pod uměle navršeným nadložím, 
tvořeným jemně prachovou červenou ze-
minou (tzv. červenicí). Kulturní vrstvu se 
pak podařilo zachytit v délce zhruba 75 m 
a vytrácela se v úrovni rozhraní domů čp. 
12 a 13. Severním směrem, kam pokra-
čovaly zemní práce, již vrstva zachycena 
nebyla. 

Dokumentovanou stratigrafickou situaci 
tvořila recentní, v době stavby mecha-
nizací odstraněná vrstva komunikace 
a jejích podkladů, pod ní byla ještě dob-
ře zachovaná starší štětová cesta, tvoře-
ná především říčními valouny, níže byla 
silná vrstva navezené červené zeminy 
nasedající na již zmíněnou šedou kultur-
ní vrstvu, která ležela na rostlém terénu, 
tvořeném především jemně prachovou 
červenou zeminou na zvětralém červe-
ném permském pískovci.

Z archeologického hlediska zásadní 
šedá vrstva obsahovala především vel-
ké množství drobných fragmentů kera-
mických nádob, zvířecích kostí, úlomků 
dřev různé velikosti a díky trvale vlh-
kému prostředí se zde dochovaly i části 
kožených artefaktů, především obuvi, ale 
např. i část dřevěné vyřezávané rukojeti. 
Z kovových předmětů byly získány pře-
devším hřeby, ale i šídlo a mince.

K předběžné interpretaci nálezové si-
tuace lze říci, že byla pravděpodobně 
zachycena raně novověká komunikace 
procházející jižní částí náměstí s částeč-
nými doklady dřevěné konstrukce, slou-
žící patrně ke zpevnění cesty. Množství 
různorodých artefaktů lze interpretovat 
částečně jako konstrukční vrstvy komu-
nikace (dřeva) a odpad, který se na ces-
tu dostával z jižní fronty domů náměs-
tí. Zvláště velká četnost zvířecích kostí 
svědčí o vyhazování kuchyňského odpadu 
do prostoru cesty před domy. Silná zlom-
kovitost keramických artefaktů dokládá 

jejich zašlapávání. Drobné střípky nádob 
však znesnadňují jejich identifikaci. Nic-
méně lze říci, že zastoupeny jsou přede-
vším hrnce, džbány a mísy, z nichž mno-
hé jsou zdobeny malováním. Přítomny 
byly rovněž části kamnových kachlů více 
druhů. Zajímavé jsou rovněž fragmenty 
kožených předmětů, především bot, které 
se dochovaly díky uložení v trvale vlhkém 
prostředí. Na většině z nich jsou patrné 
stopy po šití. Otázkou zůstává, zda se tyto 
fragmenty dostaly do vrstvy opotřebením 
a odpadnutím částí obuvi pocestných, 
nebo byla v místě obuvnická dílna a jed-
nalo by se tak o výrobní odpad, tomu by 
mohl rovněž nasvědčovat ojedinělý nález 
zahnutého šídla.

S datací vrstvy nám napomáhá především 
keramika a její typologie. Na základě ní 
lze vrstvu rámcově datovat do raného no-
vověku, především, jak dokládají malova-
né misky, do období sklonku renesance 
a baroka 17.–18. století. Nicméně několik 
ojedinělých artefaktů nás odkazuje i do 
období starších. Jsou to především dva 
fragmenty nalezené v červené vrstvě pod 
šedou, které lze rámcově datovat do ob-
dobí vrcholného až pozdního středověku 
(zhruba do 15. století), i několik dalších 
artefaktů odkazujících na následující 
epochu renesance (16. století). Unikát-
ním nálezem důležitým pro datování je 
nález drobné mince z r. 1790 ve svrchní 
partii vrstvy, která dokládá, že závěr vrst-
vy můžeme datovat na sklonek 18. či na 
přelom 18. a 19. století.

Archeologický výzkum proběhnuvší 
v letních měsících na pilníkovském ná-
městí přinesl unikátní náhled do života 
raně novověkého města a doložil komu-
nikační funkci prostoru dotčeného stav-
bou, který zůstává i po staletích nezmě-
něn. Podrobnější informace o zjištěných 
situacích a nálezech budou k dispozici až 
po komplexním zpracování získaných ar-
tefaktů a dokumentace.

mgr. ondřej tůma

předběžná zpráva o archeoloGickém 
výzkumu na náměstí v pilníkově
Stavbu odvodnění komunikace procházející pilníkovským náměstím zazname-
nali bezpochyby snad všichni pilníkovští občané. Co však mnohým uniklo, byla 
skutečnost, že v rámci této stavební činnosti proběhl při zemních pracích rovněž 
záchranný archeologický výzkum realizovaný Muzeem Podkrkonoší v Trutnově. 

červená zemina pod komunikací. Foto t. voborník

archeologický průzkum. Foto t. voborník
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spoleČenská 
kronika
Blahopřejeme  

k významnému životnímu 
jubileu

Josef kužel

Zdeněk kašťák

ivan merceg

Petr Prachař

anna matějcová

emilie včelišová

václav němec

alžběta kuželová

Helena Pecinová

vlasta Škodová

zprávy z výboru 

Začnu dětmi, které hrají okresní přebor 
mladších žáků a v podzimní části skončily 
na 5. místě se 4 body a skóre 12:138. Důle-
žité pro nás však není umístění, ale fakt, že 
je fotbal baví a chtějí se ho naučit hrát. Do 
soutěže se navíc úspěšně zapojila spousta 
nových dětí.

Naši úplně nejmladší fotbalisté sehráli pár 
přípravných utkání a byla radost sledo-
vat jejich zápal do hry. Přes zimu máme 
v plánu tréninky v hale i v tělocvičně, po-
kud možno dvakrát týdně. Navíc se snaží-
me domluvit nějaká přátelská utkání. Vše 
bude nakonec záležet na epidemiologické 
situaci. V březnu by se mělo uskutečnit 
soustředění na Benecku, jarní sezóna dě-
tem odstartuje na začátku dubna.

A nyní pár slov o mužské kategorii. Muži 
hráli okresní soutěž 3. tř. skupinu B a po 
podzimní části jsou na 1. místě s 38 body 
a se skóre 59:11, což je skvělé. Na jaře je 
tak čeká skupina o postup do okresního 

přeboru. Velkým přínosem je zapojení mla-
dých hráčů do kolektivu, což je vidět i na 
výsledcích. Statistiky mužů jsou vyvěšeny 
na nástěnce Spartaku. Také muži budou 
v rámci zimní přípravy trénovat jednou až 
dvakrát týdně a čekají je i přípravná utká-
ní (s Volanovem 13. 2. 2022 od 12:00 h na 
UMT Trutnov, s Libotovem pak 6. 3. 2022 
od 10:00 h na UMT Vrchlabí). Již výše zmí-
něné soustředění na Benecku se plánuje 
i pro muže. Jarní část sezóny jim pak začne 
koncem března. 

Podzimní část sezóny jsme zakončili s dět-
mi i muži posledním výkopem. Ten se 
v obou případech vydařil a zúčastnění se 
dobře bavili.

Závěrem ještě přijměte pozvání na spor-
tovní ples 19. 2. 2022 od 20 h, který bude 
tentokrát na téma Letem světem. Snad si-
tuace dovolí a budeme ho moct uspořádat.

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

ze života spolků

spartak pilníkov a jeho podzimní působení 
Dovolte mi malé zhodnocení podzimní části sezóny 2021/2022 a plány na zimu. 

Opustili nás

Jiří Zelený

věra Šolcová

stanislava sokolovičová

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

mladší žáci. Foto P. strasser
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Jenže ejhle, bláznivý covid nám vše zaká-
zal, a tak se muselo zahájení kurzu přesu-
nout na neurčito. S rozvolňováním všech 
zákazů a nařízení došlo o letních prázd-
ninách k dohodě, že na podzim roku 2021 
se po roce pokusíme navázat na myšlenku 
tanečních a kurz opět zahájíme. Slovo dalo 
slovo, odsouhlasilo se několik nových ter-
mínů a taneční mistr, jak jsme jej všichni 
oslovovali, Walter Elschek, přijel se svojí 
nejen taneční partnerkou Aničkou Nemčo-
kovou na pilníkovský taneční parket. Do 
nového kurzu se přihlásilo 22 párů, které 
čekalo 6 tanečních večerů s výukou nejen 

tradiční polky, tanga a valčíku, ale také 
anglického waltzu, jihoamerického swin-
gového tance jive a latinskoamerické čači. 
Pánové, zadejte se prosím… a bylo zahá-
jeno. Po dlouhých šesti večerech nás čekal 
věneček a závěrečná. Jedno je jisté, všichni 
se naučili kvalitní základy společenské-
ho tance. I ti, na začátku největší odpůrci 
z mužských řad, se nakonec shodli na tom, 
že se těší na pokračování v kurzu pro mír-
ně pokročilé, který bychom rádi zahájili po 
rozvolnění opět v příštím roce.

Jč

pod taktovkou taneČního mistra 
S nápadem a myšlenkou uspořádat v Pilníkově pro tancem nepolíbené začátečníky 
taneční kurz přišel místostarosta Petr Jirásko na podzim roku 2020. Do kurzu se při-
hlásilo 20 tanečních párů a všichni se těšili na společenské večery.

kultura

V červnu se uskutečnila pouť, o kterou byl 
letos velký zájem, a premiérově letní kino 
na hřišti, kde se promítala komedie Žen-
ská pomsta.

Proběhlo také divadelní představení Liga 
proti nevěře na sále restaurace Slunce 
a největší akcí letošního roku byly zářijo-
vé městské slavnosti.

Moc si pochvaluji spolupráci s místními 
spolky – TJ Spartak Pilníkov, SDH Pilní-
kov a mysliveckým sdružením Pilníkov. 
Zmíněné spolky zařizují občerstvení 
a některé akce v Pilníkově pořádají. Za 

zajištění občerstvení na akcích jim moc 
děkuji. Upřednostňujeme právě místní 
spolky před nabídkou hostujících prodej-
ců občerstvení.

Děkuji také panu starostovi, který nám 
dal opět volnou ruku k pořádání akcí, 
a týmu z Rockového hřiště.

Akce, které kulturní výbor při Městském 
úřadu v Pilníkově připravuje, jsou přede-
vším pro vás občany a já mám obrovskou 
radost, že je o ně z vaší strany zájem. Moc 
si vás všech vážím a děkuji za návštěv-
nost.

Děkuji i svému týmu v kulturním výboru. 
Jste všichni úžasní a je radost s vámi spo-
lupracovat! Doufám, že se všichni zase 
uvidíme v příštím roce na nějaké kulturní 
akci.

Vážení spoluobčané, nastal nám vánoč-
ní čas, ten nejkrásnější v roce. Užívejte 
Vánoce v klidu a hlavně se svou rodinou 
a přáteli. Do roku 2022 vám všem přeji 
hlavně pevné zdraví.

Petr Pěchoč, předseda kulturního 
výboru města Pilníkov

kulturní akce v letošním roce v pilníkově 
Milí čtenáři, 
vítám vás u zimního vydání Pilníkovského zpravodaje. I když pandemie koronaviru stále ovlivňuje náš každodenní život, 
konalo se tento rok několik velmi vydařených kulturních akcí.

taneční 2021. Foto J. červený

víte, že…

… Walter je vedoucí a hlavní tre-
nér tanečního klubu Bene dance 
art team, dříve profesionální ta-
nečník latinskoamerických tanců, 
nyní taneční mistr, porotce a vý-
borný trenér? 

… trénuje řadu špičkových párů 
ve svém tanečním klubu, ale také 
v některých dalších klubech v čr? 

… anička je mladá a talentovaná 
tanečnice, trenérka a také da-
bérka. Zahlédnout jste ji mohli 
v  předtančení pořadu české tele-
vize stardance aneb když hvězdy 
tančí. 
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pravda o zkáze titaniku 
aneb kdo jinému jámu kopá,  
sám do ní padá

Veselohra má lehce erotický děj, proto necháváme na zvážení 
rodičů, zda vezmou na představení i své nezletilé ratolesti.

Srdečně zvou pořadatelé.

místo Pilníkov, sál restaurace slunce

datum 28. ledna 2022 od 19:00 hodin

vstupné dobrovolné

kultura

strašidelné odpoledne s lampionovým 
průvodem
V sobotu 30.10.2021 se konala akce Ať žijí duchové aneb strašidelné odpoledne, 
kterou připravil kulturní výbor města Pilníkov. Od 16 hodin se na náměstí začaly 
scházet rodiny s dětmi v krásných maskách, kterých bylo letos opravdu požeh-
naně. Poté co se rozsvítily lampiony, vydal se celý průvod na fotbalové hřiště, 
kde proběhlo vyhodnocení těch nejhezčích masek. Převážná většina z nich byla 
domácí výroby a to se cení.

Každé z dětí si mohlo vytvořit v ruční díl-
ničce své origami pod vedením paní Jany 
Pachlové.

Ještě za světla začala stezka odvahy, kte-
rou letos absolvovalo 80 dětí různého 
věku. Strašidelná stezka měla úspěch, 
i když se občas u dětí objevila i nějaká 
ta slzička, ale nakonec i smích u opékání 
špekáčků a skotačení u ohně.

Výborný servis u občerstvení nám obsta-
ral pan Jiří Anděl v Hospůdce na hřišti. 
Strašidelné odpoledne navštívilo bezmá-
la 260 návštěvníků a za návštěvu jim moc 
děkujeme.

V kulturním výboru se objevilo i něko-
lik nových tváří, jmenovitě Páťa Maxey, 
Káťa Exnarová, Alča Radiměřská, Lucka 
Moravcová a Barbora Tesařová.

A samozřejmě tu byly stálice kulturního 
výboru – Petr Pěchoč, Hanka Moravcová, 
Adam Bakoš, manželé Soblovi, Jana Pa-
chlová, Tereza Kňourková, Míša Jankovi-
čová, Ingrid Sagasserová.

Všem moc děkuji za návštěvu a pomoc 
při akci.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

drakiáda
Za slunečného, ale i dostatečně 
větrného počasí se v sobotu 9. 10. 
2021 uskutečnila drakiáda na fot-
balovém hřišti TJ Spartaku Pilní-
kov. O pouštění draků byl zájem, 
přišlo 60 dětí, a tak se hřiště pro-
měnilo v dračí doupě.

Jak už to tak bývá, 6 draků se utrh-
lo a bohužel odlétlo jinam. Vysoko 
létal drak Jakubovi Onodimu spo-
lečně s Janem Gábrišem. Největšího 
draka měl pan Petr Mihálka a jeho 
dcery Viktorka a Terezka, naopak 
nejmenšího děvčata Katka Exnaro-
vá s Bárou Tesařovou.

Nejdéle létal drak panu Romanu 
Soblovi.

Odměnou byla pro každého nějaká 
ta sladkost, pití a opečení buřtu.

Celou akci připravila Hospůdka 
na hřišti pod vedením pana Jiřího 
Anděla, který poskytl i informace 
o celé akci. Některé fotky a infor-
mace také dodala členka kulturního 
výboru města Pilníkov paní Hana 
Moravcová.

Za celou akci děkujeme a těšíme se 
na příští rok.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru 

města Pilníkov

drakiáda. Foto P. Pěchoč

Divadelní kroužek Strážník 
z Peřimova Vás srdečně zve 
na představení divadelní 
hry od Františka Ringo 
Čecha
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1 2

4

3

5

6 7 8

1 mrtvá nevěsta. Foto P. Pěchoč

2 duchové. Foto P. Pěchoč

3 lampionový původ vyráží na hřiště. Foto P. Pěchoč

4 opékání buřtů. Foto P. Pěchoč

5 velmi zdařilé masky ingrid a dorotky. Foto H. Hajná

6 viktorka mihálková. Foto P. Pěchoč

7 děti se dobře baví. Foto P. Pěchoč

8 největší a nejmenší drak. Foto P. Pěchoč
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která potěší oko i duši diváka který představení zhlédne, třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává 
na jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí jeho samého do komických situací 
při touze po výměně ženy kterou si přivedl v nedávné době na sídlo.

Umělecká agentura NORDPRODUCTION
uvádí zcela srozumitelnou divadelní komedii Ivana Vyskočila,

Vynikající herecké výkony umocní kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování.

Kontakt: Petr Mácha, Tel. 776 887 900  *  petrmacha@nordproduction.cz  *  www.nordproduction.cz

Tak trochu před odkrytím děje: co muži, co ženy a co dál ... a pak si vezmi na hrad kočku!

kultura

Pozvánka  
na divadelní představení  
25. 3. 2022 od 19 hodin 
sál restaurace Slunce 

příběh 
jednoho  
hradu

předprodej vstupenek  
na mÚ v Pilníkově 

cena: 399 kč

dárek
na poslední

chvíli
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Po nekonečných asfaltových stuhách sil-
nic uhání autobus. Přejíždí hranice ně-
kolika států, projíždí městy a vesnicemi 
s nezvyklými, cizokrajnými názvy. Jede, 
svými koly hltá nesčetné kilometry, za 
jeho okny se střídá den s nocí, opět při-
chází den a ten je zase vystřídán nocí. Na 
začátku této dlouhé cesty všichni ces-
tující vyhlíželi se zájmem do ubíhající 
krajiny, avšak po první rozkodrcané noci, 
která nikoho z nich nenechala prospat se 
na úzkých a nepohodlných sedadlech, zá-
jem o vše kolem opadl. Každý v pololeže 
přivolává spánek, který je stálým natřá-
sáním autobusu a nepohodlím sedadel 
odháněn. Nikdo však neprotestuje, všich-
ni s trpělivostí snášejí nepohodu jízdy. 
Každý myslí jen na cíl cesty. Vždyť jedou 
za sluncem a mořem, za odpočinkem 

a osvěžením po celoroční práci a otupu-
jící jednotvárnosti všedních dní. Věkové 
složení cestujících je různé. Jsou zde lidé 
starší, středního věku, ale je zde i několik 
chlapců a dívek. Zatím se neznají, během 
krátkých zastávek se nesnaží o navázání 
kontaktu, jak to činí starší. Ku konci ces-
ty jsou všichni již velmi unaveni a jejich 
oči mají prázdný výraz. Než i poslední 
noc jízdy je u konce. V autobusu je ticho, 
všichni poklimbávají, ponořeni v přetr-
hávaný polospánek. Tu kdosi pohlédne 
z okna do pološera svítání a s jakýmsi 
údivem a obdivem v hlase řekne hlasi-
tě: „Moře!“ Rázem jsou všichni vzhůru. 
Do znavených těl je vlita nová energie. 

Všechny oči, do nichž se vrátil zájem, 
jsou upřeny jen jedním směrem – k moři. 
A moře se majestátně rozlévá od pobřeží, 
po jehož okraji vede silnice, až ku vzdá-
lenému obzoru. Poznenáhlu hřbet obzoru 
rudne a po malém okamžiku, naplněném 
jakýmsi slavnostním tichem očekávání, 
se z očisťující mořské koupele vyhoupnul 
zářící sluneční kotouč. Konečně jsou 
u cíle. Autobus zastavuje a všichni se 
nedočkavě hrnou ven. Ti starší myslí na 
pohodlí, jaké asi bude jídlo, co všechno 
nakoupí na malebných trzích. Ti mladí 
však, jakmile vystoupí z vydýchaného 
vzduchu autobusu, pocítí všemi smysly 
tu zvláštní, nepopsatelnou atmosféru, 
jež jim proniká do všech pórů těla. Co je 
to za vůni, již sají svými rozechvělými 
chřípími? Co se to probouzí za utajenou 

energii v jejich zmalátnělých tělech? 
Je to snad ona dávná prasíla, utlumená 
k nicotě každodenní fádnosti a otupující 
monotónností, avšak stále čekající a při-
pravená na podnět?! Na podnět rozehrát 
každý nerv a popohnat zlenivělou krev 
do prudkého kolotání? Ach, ty čtrnácti-
denní slasti koupání a opalování, svo-
body a nespoutané volnosti! Ty slasti, 
provoněná solí moře a plnou, těžkou vůní 
borovic pobřeží. Jaká jen úžasná změna 
se to stala s těmi chlapci a dívkami. Teď 
skutečně žili. Plně a cele. Cítili život, jeho 
uchvacující a omamující běh. Celé dny se 
koupali ve vlnách moře, nastavovali svá 
krásná mladá těla slunci. A to je mateřsky 

ošetřovalo, měníc svítivou a nevzhled-
nou bělost pokožky ve zdravý, bronzový 
odstín. Byli nádherní. Jen pohleďte – tu 
vystupuje z tříště vln dívka a zdá se, jako 
by se to z pěny mořských vod rodila nová 
Venuše. A tu opět chlapec, zapřevší se ve 
chvilkovém strnutí těla nohama pevně 
do písku pláže, dává tak vystoupit krás-
né kresbě svalstva, podoben dávnému 
polobohu. Smáli se a žertovali, dováděli 
a zápasili. Chtělo se jim vykřičet celou tu 
nesmírnou krásu a pohodu. Než za vše 
nejvýmluvněji hovořily jejich rozzářené 
oči. Když pak skončil den, tu se započala 
jako samet teplá, hebká noc. Její počá-
tek byl poznamenán vínem, v němž byla 
ukryta všechna životadárná síla slunce. 
Dychtivě a s požitkem pili mladí lidé ten-
to nektar země a slunce. Nápoj, starý jako 
snad lidstvo samo, avšak stále plný mládí 
a svůdné omamnosti. Jejich těla se pružně 
a svižně otáčela v rytmu tance na osvět-
leném parketu hotelu na pobřeží. Všem 
se zdálo, že se znají odedávna. Ne den, 
nýbrž již měsíce a roky. Tak je spojila ona 
prasíla, která naplno probuzena, kolotala 
v jejich žilách. Když noc pokročila, tu se 
v párech rozcházeli a tratili se ve tmách 
a šumění příboje. Neboť zatoužili po las-
kání, polibcích a milování. Slunce, moře 
a víno jen roznítilo tu touhu. I milovali se 
náruživě a chtivě, ústy při polibcích cítili, 
že jejich pokožka je slaná a voní mořem. 
Z těl sálal žár slunečních paprsků a chví-
lemi se jim zdálo, že vzplanou v ohrom-
nou, vše spalující hranici vášně. Než po-
sléze zemdleně a nasyceně usínali, aby se 
propadli do spánku, hlubokého a bezed-
ného jako samo moře. Probouzeli se již 
za plného slunečního jasu a moře je svým 
šuměním netrpělivě zvalo ke hrám nové-
ho dne. A tak byli jen oni, dívky a chlapci, 
moře a slunce, písek a pláže a ptačí křik. 
Jejich svaly pružně pracovaly pod bron-
zovou pokožkou a prasíla jim dávala zpl-
na žít. A oni zplna žili pijíce hlubokými 
doušky z omamného poháru života – po-
dobajíce se mladým, silným, svobodným 
a nespoutaným krásným zvířatům.

václav němec

dny štěstí
Moji vážení a milí čtenáři! 
Dovoluji si vám předložit svůj třetí příspěvek do Pilníkovského zpravodaje. Jeho aktuální číslo bude vycházet v ne právě 
příznivé době. Nebývalou měrou se rozmohla covidová pandemie a spousta lidí trpí a také umírá. Též situace ekonomická 
je vážná a v nejbližší době není vyhlídka na radikální zlepšení. Také počasí je zatím pod psa, kdeže jsou hřejivé a konejšivé 
sluneční paprsky. Proto vám posílám jednu ze svých povídek, či spíše vzpomínek na léto, slunce a moře. Ať vás alespoň 
něco potěší a snad i zahřeje na duši. A já se s vámi loučím a snad v příštím roce, do kterého vám přeji štěstí, zdraví a klid 
na duši, se vám opět přihlásím se svým neumělým vypravováním.

dny štěstí. Zdroj: internet
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dětské představení. Foto i. vašatová

ohlédnutí za 13. roČníkem  
podkrkonošské sněženky 2021 
Tradiční setkání dětí ze sedmi základních škol, které pořádá Společenství obcí 
Podkrkonoší (SOP), se po dvou letech vrátilo do areálu autokempu Svatá Kate-
řina v Chotěvicích. Žáci se již po třinácté sešli na akci Podkrkonošská Sněženka 
2021, kterou letos svou záštitou podpořil MUDr. Zdeněk Fink, člen Rady Králo-
véhradeckého kraje.

Po loňské absenci, kdy se Sněženka ko-
nala online, první říjnový pátek patřil 
dětem. O pestrou náplň programu se po-
staralo loutkové divadlo Kozlík a přítomní 
žáci ze všech ZŠ SOP.

Celou akci zahájil v 8:50 předseda Spole-
čenství obcí Podkrkonoší Petr Hrubý, kte-
rý děti i jejich pedagogický doprovod při-
vítal a seznámil je s pestrým programem. 
„Jelikož v loňském roce bylo připravova-
né setkání z důvodu koronavirové nákazy 
přestěhováno do online prostoru, jsem 
rád, že jsme se tu mohli opět všichni sejít. 
I letos nám počasí přeje a doufám, že si 
to tu všichni užijeme.“ Zajímavostí letoš-
ního ročníku byla prezentace „kozlíků“. 

Díky podpoře Studentského parlamen-
tu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., 
mohli žáci předvést svůj talent, kolektivní 
činnost a hlavně svým vystoupením potě-
šili své kamarády. 7x jsme viděli hudební 
i divadelní vystoupení, kozlíky na papíře, 
v chlívku, na hradě i v autě. S úkolem se 
kluci a holky vypořádali na výbornou.

Ještě před tím, než se děti rozprchly ven 
z klubovny na prolézačky a houpačky, 
převzaly od Petra Hrubého a Jana Balcara 
kšiltovku a baťůžek s logem. Kdo má rád 
pohled z koňského hřbetu, tomu přišlo 
vhod milé překvapení v podobě jízdy na 
koni. Z usměvavých tváří dětí i dospělých 
bylo patrné, že se všichni dobře baví.

Všichni zúčastnění se shodli, že osobní 
setkávání hraje nezastupitelnou roli a že 
se těší na setkání příští rok. „Byla to skvě-
lá příležitost potkat se. Oceňuji přípravu 
účinkujících a děkuji všem zúčastněným 
za vzornou reprezentaci, bylo to velmi in-
spirativní a věřím, že se tu všichni sejde-
me i za rok. Letošní Sněženka byla oprav-
du povedená,“ komentoval na závěr celou 
akci Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s.

iva vašatová, 
koordinátorka akce  

Podkrkonošská sněženka  
2021

fotosoutěž
Děkujeme vám všem, kdo jste se 
zúčastnili a poslali nám fotografie 
do fotosoutěže probíhající  
v uplynulém roce. 

Pro příští rok vyhlašujeme 
novou minisoutěž – 

Pilníkovské malovánky. 

v našem městečku je spousta šikov-
ných dětí a podporujících rodičů, 
a proto bychom vás tímto chtěli 
vyzvat, abyste nám na e-mail  
redakce@pilnikov.cz zasílali kresby, 
výkresy, malůvky vašich ratolestí. 

téma je libovolné. obrázky zveřejní-
me v příštím vydání Zpravodaje.

« autorkou vítězné fotografie  
 poslední fotosoutěže je  
 iva Hampelová.



= 19 =

1 9 .  r o č n í k  /  p r o s i n e c  2 0 2 1

Popište mi prosím váš běžný pracovní den. 
v kolik hodin vstáváte? kdy běžně začíná 
váš všední den na úřadě? co je první věc, 
kterou uděláte, když přijdete do kanceláře? 
s kým jste pracovně přes den nejvíce v kon-
taktu a proč?  

Vážená paní redaktorko, pracovní den 
starosty nikdy nezačíná a také nekončí. 
(smích) Občané se na vás obrací 7 dní 
v  týdnu, a když to není zrovna zaběhnu-
tý pes, je to dotaz na svoz odpadů, proč 
nesvítí světla, nejde proud, proč jezdí 
auta rychle, jeden soused je hlučný, dru-
hý řeže dřevo a třetí seká trávu, jiný že 
zase pálí nepořádek na ohni a tak dále 
den co den. Starosta je v podstatě stále, 
24 hodin na příjmu. Samozřejmě musím 
také spát, takže budíček před půl šestou 
ranní a kolem sedmé jsem již zpravidla na 
úřadě. Zapnu si počítač, řeším doručenou 
poštu, různá nařízení, dotazy, stížnos-
ti a žádosti a poté již nastupují jednání 
a práce v terénu. Ranním rituálem je silná 
černá káva, u které vždy ráno projedná-
me s referentem investic Ing. Tomášem 
Voborníkem a se sekretářkou a účetní 
Miluškou Čubičovou všechny pracovní 
úkoly a povinnosti. Toto jsou dva zaměst-

nanci úřadu, se kterými jsem v pracovním 
kontaktu několikrát denně. Jsem zvyklý 
mít v rámci pracovního dne otevřenou 
kancelář, vím tedy o všem, co se děje jak 
na podatelně, tak i u referenta investic. 
Další, každodenně pracovně blízcí jsou 
zaměstnanci Lesy – voda, pan Šída, Ha-
nuš, Davidík a paní Jirásková.
kolik času strávíte tzv. v terénu? 
Je to různorodé, když se staví a běží sta-
vební práce, snažím se být každý den na 
stavbě a v kontaktu se stavbyvedoucím 
i jeho partou. Někdy je to přes den potře-
ba několikrát opakovat, někdy na to přes 
den není čas, a tak si stavbu objíždím až 
třeba ve večerních hodinách. Ono to ale 
nejsou jen stavební věci, jsou to také růz-
ná setkání s občany, mapování vzhledu 
obce, kulturní a společenské akce a jejich 
příprava, kontrola zaměstnanců, které 
máme zaměstnané ve spolupráci s úřa-
dem práce, řešíme také v obci chod školy, 
covid a tak podobně. V terénu jsem tedy 
asi 40 % své pracovní doby, a i přesto se 
proslýchá, že jsem jako starosta nevidi-
telný. Beru to s nadhledem, člověk se ne-
může rozkrájet a být všude, jak si někteří 
myslí.

Jste celoročně stejně vytížen, nebo je/jsou 
období v roce, kdy si můžete více oddech-
nout, či naopak nestíháte? 

ANO, vytížení je stálé a celoroční, nejde 
tedy říci, že by bylo někdy té práce méně 
a jindy více, je jen potřeba si práci dobře 
naplánovat.

máte nějaké zvyky, které už děláte v práci 
automaticky denně? 

Tak jako je rituálem ranní káva, snažím 
se každý den společně poobědvat se zá-
stupci společnosti Lesy – voda. Věřte, že 
u jídla se probere spousta důležitých věcí.

která činnost v rámci vaší profese je vaše 
nejoblíbenější a kterou byste naopak ože-
lel? 

Nejraději mám setkávání s lidmi na ja-
kékoliv úrovni, to mě baví a snad mě to 
nikdy neomrzí. A co bych oželel? Určitě 
to stálé papírování, žádost pro žádost, 
vyplňování statistik, dotazníků a hlášení.

děkuji za rozhovor, lk

Pracovní den starosty. Foto: l. kulková

kontrola při budování parkoviště pod poštou. Foto J. červenýkontrola při pokládání asfaltu na hlavní 
komunikaci. Foto J. červený

den se starostou
Slovo starosta pochází z výrazu starati 
se. Starosta je volen na čtyřleté funkční 
období, přičemž jeho hlavním úkolem, 
mimo jiné, je zastupování své obce na-
venek a zajištění hladkého chodu obce 
jako celku ku prospěchu jeho občanů. 
Starostou Pilníkova je od podzimu 
2018 pan Josef Červený. Položila jsem 
mu několik otázek, aby nám přiblížil, 
jak vypadá takový jeden klasický den 
starosty na městském úřadě.
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vánoce
tříkrálová sbírka 
2022
Tříkrálová sbírka je největší charita-
tivní sbírkovou akcí v České republi-
ce. U nás na Trutnovsku je pořádána 
Oblastní charitou Trutnov, kde se letos 
bude konat již dvaadvacátým rokem, 
a to od 1. do 16. ledna 2022. Konkrét-
ně v Pilníkově můžete koledníky potkat 
v sobotu 8. a v neděli 9. ledna 2022.

betlém u vánoČního stromu
Kdy zaručeně poznáme, že se blíží Vánoce? Vánoční reklama na kofolu s kancem, 
to ano, ale také když se na náměstí objeví obrovský vánoční strom! Letos byl na-
instalován a ozdoben před městským úřadem v úterý 23. 11. 

Na průběhu sbírky se podílí několik de-
sítek dobrovolníků ze škol, obcí, soukro-
mých institucí, ale i z Vašich domovů. 
Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a po-
skytnout je tam, kde jsou potřeba, ale 
především zachovat osobní kontakt, kte-
rý se v posledních letech z našich živo-
tů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy 
jako každý rok stmelit a udělat SPOLU 
něco pro dobrou věc. 

Za příspěvek do úředně zapečetěné po-
kladničky dostanete od tříkrálových 
koledníků kalendář, cukřík a požehnají 
Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Za-
jisté nezapomenou ani tradičně zazpívat 

svou tříkrálovou koledu, kde Vám popřejí 
štěstí a zdraví.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás 
na Trutnovsku bude použit k zakoupení 
nových elektrických polohovacích lůžek 
pro půjčovnu zdravotních pomůcek a při-
spěno bude také na zakoupení automo-
bilu pro domácí hospicovou a paliativní 
péči Oblastní charity Trutnov.

Vám Všem, kteří se na sbírce budete po-
dílet, bychom chtěli ze srdce poděkovat.

lucie Poláčková,  
koordinátor sbírky za oblastní charitu trutnov

Epidemiologická situace nám bohužel 
neumožnila uskutečnit slavnostní roz-
svícení stromu, nicméně jedno velké pře-
kvapení jste mohli najít pod stromem, 
a to zbrusu nový betlém v životní veli-
kosti a schránku na Ježíškovu poštu. Bet-
lém i schránka jsou dílem truhláře Zdeň-
ka Thoře z Chotěvic a nadané výtvarné 
umělkyně slečny Veroniky Čermákové.

A jaký byl proces vzniku samotného 
betlému? Spotřebovalo se zhruba 10 m2 
voděvzdorné překližky. Nátěr byl na-
nášen ve třech vrstvách a schroupal cca 
7 litrů různých barev. Dále se spotřebo-
vala spousta řezných plátků a brusných 
papírů. Truhlář strávil 50 hodin řezáním 
a broušením řezaných hran. Dvacet ho-
din zabrala kompletace a výroba opěr-
ných a stojných prvků včetně schránky na 

poštu – stručně řečeno dva týdny řezání, 
broušení a celkové kompletace. Malování 
všech šesti kusů betlému trvalo 90 hodin.

Pan truhlář se nám svěřil, že nejprac-
nějším úkonem pro něj bylo vyřezávání 
ruční přímočarou pilou. Musel vyřezávat 
velmi pomalu po rysce, protože dle jeho 
slov je překližka velmi tvrdý materiál. 

Doufám, že vaše děti nebo vnoučata ne-
zapomněly vhodit i svůj dopis do schrán-
ky a že jste si udělali památeční snímek 
u betlému (několik z nich uveřejňujeme 
i zde ve fotogalerii). Může z toho vznik-
nout krásná rodinná každoroční tradice.

Jak se vám betlém líbí? Uvítáme vaše ná-
zory například zaslané na e-mail redak-
ce@pilnikov.cz.   

lk

pilníkovem  
chodil mikuláš
V neděli 5. 12. 2021 navštívil  
Mikuláš a jeho družina několik 
domácností v Pilníkově.

Ve městě jsou ale hodné děti, a tak 
si čert nikoho do pekla neodnesl. 
A kdo měl nějaké provinění zapsá-
no v knize hříchů, slíbil, že se po-
lepší, a dal na to čertovi ruku.

Nakonec Mikuláš s andělem všech-
ny děti štědře odměnil.

Petr Pěchoč, předseda kulturního 
výboru města Pilníkov

ježíškova pošta
Milé děti, 
rád bych vás ujistil, že všechny 
vaše dopisy vhozené do schránky 
Ježíškova pošta na náměstí pod 
stromečkem jsem si vyzvedl a po-
řádně pročetl. 

Budu se moc snažit splnit všech-
na vaše krásná přání, a pokud to 
popletu a přinesu místo hračky 
svetřík, ponožky, gumičky do vla-
sů, penál, tašku do školy, bačkory, 
dalekohled nebo knížku, tak se ne-
zlobte.  

Přeji vám krásné Vánoce. 

váš Ježíšek

Ježíškova pošta. Foto: J. červený
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iv. třída. Foto J. červený mikulášská návštěva u pana starosty. Foto s. Pospíšilová

Proces zhotovení betlému. Foto Z. thoř

martina voženílková s eliškou Jiráskovou a jejich partou. Foto J. červenýBetlém u vánočního stromu. Foto J. červený

výzdoba i. st. ZŠ. Foto J. červenýmalá Zoe u betlému. Foto l. kulkováBibianka u betlému. Foto Jana veiszová
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Asi nejvíc mě vždy na Vánocích baví sledovat televizní program, kdy zrovna budou dávat moje oblíbené pohádky nebo ko-
medie. Od toho se vlastně i trochu odvíjí náš vánoční program návštěv a trávení volného času. Nikdy si nenecháme ujít filmy 
Pelíšky, Pekařův císař a Císařův pekař, Byl jednou jeden král, Hrátky s čertem, Nesmrtelná teta nebo komedii Sám doma. 
Hlášky z filmů a pohádek zlidověly a z úst rodiny, přátel nebo známých je určitě slýcháte v průběhu celého roku a nejen na 
Vánoce. Pojďme si zkrátit čekání na Ježíška malým kvízem. Prověříme si vaše znalosti.

vánoČní kvíz

1.  „Prosím vás a teď se mi hoďku nehý-
bejte, ať nejste rozmazaný.”

a. s čerty nejsou žerty
b. Pyšná princezna
c. tři bratři

2.  „Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky 
těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho 
zesměšnil.“

a. snowboarďáci
b. sůl nad zlato
c. s čerty nejsou žerty

3.  „Panebože, co to tady děláte?“ „trochu 
zbytečná otázka, když jsi vševědoucí, 
ne? a neber svoje jméno nadarmo!“

a. Zatímco jsi spal
b. anděl Páně
c. Přání k mání

4.  „Harry, jdu do baráku!“
a. Polární expres
b. velká vánoční jízda
c. sám doma

5.  „Jéé, vy jste moje sestra? tak to je váš 
tatínek taky netopýr!“

a. tři oříšky pro Popelku
b. sůl nad zlato
c. dívka na koštěti

6.  „maminka mě utřela lopuchem. Byla 
tam beruška.“

a. sněženky a machři
b. s tebou mě baví svět
c. vánoce naruby

7.  „ty máš svaly, já mám čáry.”
a. mrazík

b. sedmero krkavců
c. tři veteráni

8.  „to je smrad, ta člověčina!“
a. čertí brko
b. Z pekla štěstí
c. čertův švagr

9.  „ona papá! ona nepapá!  
ona se nacpává!“

a. lotrando a Zubejda
b. sůl nad zlato
c. tajemství staré bambitky

10.  „Já mu dám, takhle mě seřezat.”
a. Jak se budí princezny
b. Řachanda
c. nesmrtelná teta

lk

vánoce

ilustrační foto. Zdroj: internet

nápověda: 1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6b, 7a, 8b, 9a, 10c
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na začátku listopadu v našem městečku 
proběhla velká akce spjatá s kostelem nej-
světější trojice, a to sejmutí její kupole kvů-
li nutným opravám. Jistě nás všechny mrzí, 
v jakém je kostel stavu. vzpomenete si, kdy 
se v něm naposledy konala vánoční mše? 
máte nějaký alespoň hrubý odhad, kdy by-
chom se mohli do kostela znovu podívat 
a kdy by se v něm znovu mohly konat mše 
a jiné církevní obřady? 

Velmi dramatickou událostí pro kostel 
Nejsvětější Trojice v Pilníkově byl leden 
2006, kdy se v kostele zřítila klenba ve 
střední části lodi. Podle mých informací 
byla statika kostela v havarijním stavu už 
před zřícením klenby, a proto byl kostel 
pro veřejnost uzavřen už v říjnu 2004. 
Takže se z toho dá předpokládat, že po-
slední vánoční bohoslužby se v kostele 
Nejsvětější Trojice v Pilníkově konaly 
v roce 2003. 

Po uzavření kostela pro veřejnost 
v r. 2004 se bohoslužby přesunuly do zá-
kristie, která byla upravená jako kaple. 
Tam se konají bohoslužby i v současnosti.

V současné době se v kostele nachází 
konstrukce z lešení, která staticky zajiš-
ťuje klenby. Po obnovení zřícené klenby 
se pracovalo na statickém zabezpeče-
ní klenby nad presbytářem. Tato klen-
ba byla dokončena v r. 2020. Počítalo se 
s tím a bylo to mé přání, že v r. 2021 bude 
možné v polovině kostela začistit omít-
ky, odstranit lešení a konat vánoční bo-
hoslužby. Žel havarijní stav věže kostela 
tyto plány překazil. Proto se v této chvíli 
neodvážím odhadnout, kdy se do kostela 
vrátíme.

vzhledem k tomu, že bude ještě dlouho tr-
vat, než se budeme moci podívat do naše-
ho kostela, měl byste pro nás tip/pozvánku, 
kam můžeme zajít na vánoční mši, případ-
ně na bohoslužbu?

Vzhledem k stále zhoršující se epide-
miologické situaci v této chvíli nevím, 
jak budou vánoční bohoslužby v Trutno-
vě a okolí. Určitě plánujeme bohoslužby 
na Štědrý den 24. 12. v kostele Narození 
Panny Marie v Trutnově. V 16.00 to bude 
bohoslužba pro děti a tradiční půlnoční 
mše v 24.00. Jestli nám to vládní opatře-
ní dovolí, to nevím. Určitě bude možné 
získat aktuální informace o bohosluž-
bách na stránkách Římskokatolické far-
nosti Trutnov: www.farnosttrutnov.cz.

Jak slavíte vánoční svátky vy? dodržuje-
te některé z tradic? Pokud ano, prozradíte 
nám které?

Vánoční svátky jsou pro kněze dny služ-
by. Vánočních bohoslužeb bývá víc. Ale 
i mezi bohoslužbami se najde čas na tra-

diční sváteční večeři s rybou a salátem, 
rozbalení dárků, zpívání koled. 

rok 2021 byl opět těžším rokem vzhledem 
k epidemiologické a ekonomické situaci 
v naší zemi. v této době, více než kdy jindy se 
snažíme myslet především pozitivně a ne-
klesat na mysli. měl byste pro naše čtenáře 
přání, povzbuzení do nového roku? myslím, 
že vaše slova by naše čtenáře potěšila.

O Vánocích se nám Bůh viditelně ukázal 
skrze tvář prostého a chudého Dítěte, 
kterého bohatství je láska ke všem li-
dem. Kéž tato Láska je neustále přítomná 
v našich rodinách, domovech a vztazích, 
abychom s Ní dokázali unést všechno, co 
přinese rok 2022.

velice vám děkuji za váš čas a přeji jen to 
dobré do roku 2022.                        

lk

pár slov od pana faráře jána kubise

Farář Ján kubis. Zdroj: internet

Pilníkovský kostel. Foto: i. Hampelová
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vánoce

Máte to taky tak? Já si Vánoce bez cuk-
roví nedokážu představit. Sice ho po 
svátcích a po všech návštěvách nemů-
žu ani vidět, ale celý rok se na tento čas 
těším. 

Většinou každá rodina má v šuplíku 
ten svůj recept na jedno z nejoblíbe-
nějších cukroví. My také. Máme jich 
tedy víc, protože babičky tradičně pe-
čou od listopadu víc jak 15 druhů, ale já 
se s vámi o jeden recept podělím. Třeba 
vám taky zachutná a stane se součástí 
vaší rodinné kuchařky.

Není to ovšem recept na tradiční cuk-
roví, ta znáte všichni nazpaměť. Před 
několika lety jsme podlehli vynikající 
chuti tzv. crinkles – kakaové sušenky. 
Tvarem připomínají malinko spláclé 
kuličky, na vrchu popraskané a oba-
lené v moučkovém cukru. Slyším, jak 
pomlaskáváte. Až si je doma upečete, 
věřím, že zmizí ještě teplé z plechu 
(u nás to tak bývá).

Připravte si následující ingredience: 

120 g hladké mouky, 20 g mletých mandlí, 50 g 
kakaa, 50 g másla pokojové teploty, 80 g cukru, 
10 g vanilkového cukru, 7 g perníkového koření, 
špetku soli, 6 g prášku do pečiva a 2 vejce poko-
jové teploty (+ moučkový cukr na obalení)

vejce, cukr, vanilkový cukr, máslo a perníko-
vé koření dejte do mísy a pomocí metly nebo 
ručního šlehače šlehejte 3 minuty. Přidejte 
kakao, kypřicí prášek, sůl, hladkou mouku 
a mleté mandle – pouze krátce šlehejte s těs-
tem, aby se všechny složky spojily dohromady. 
těsto poté dejte do potravinové fólie a nech- 
te v lednici nejlépe přes noc odležet.

Z těsta vytvarujte malé kuličky, které obal-
te v moučkovém cukru (cukr neoklepávejte) 
a vložte do trouby rozpálené na 180°c. Pozor, 
kuličky pokládejte vedle sebe s rozestupem, 
aby se při pečení nespojily. doba pečení je 
10–12 minut.        

 lk

Při kácení pan Davidík připevnil úvazek na 
vršek stromu a pomocí lana jeřábu byl po od-
říznutí od pařezu naložen na přívěs traktoru, 
řízeného Janem Andělem.

Po převozu na náměstí jej jeřáb firmy MEPO 
z Kunčic nad Labem vyzdvihl a usadil za asi-
stence Jaromíra Krejčíka a ostatních do sto-
janu na náměstí.

Ve středu a ve čtvrtek strom ozdobili pracov-
níci firmy Elmos Trutnov.

Společnost Lesy voda, s.r.o.,  
přeje všem občanům města Pilníkov  
krásné Vánoce a spoustu štěstí,  
zdraví a úspěchů v roce 2022.

rodinný vánoČní recept na cukroví
Každý rok je to stejné. Letos upeču jen dva tři druhy cukroví, chci víc odpočívat a přečíst si knížky, na které přes rok nemám 
čas. Střih. Přijdeme k babičce na návštěvu a na stole je obrovský tác plný krásně nazdobeného cukroví a zároveň už máme 
připravenou výslužku i na doma. Linecké, išlské, rohlíčky, kokosky, perníčky, pusinky, medvědí tlapky, čokoládové košíčky, 
vosí hnízda a z trouby vytahuje zrovna upečenou obrovskou vánočku, která by nasytila celou ulici. 

vánoČní strom 2021
V úterý 23. listopadu pracovníci společ-
nosti Lesy-voda, s.r.o., postavili na Ná-
městí vánoční strom.

Dobrou chuť!

stavění vánočního stromu. Foto lesy-voda

Za strom, smrk pichlavý stříbrný, město děkuje manželům kratochvílovým. 
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V říjnu proběhla v obou  
třídách spousta akcí, např:

• Divadlo 12 měsíčků jsme absolvovali 
společně s 1. třídou základní školy, 
dětem se představení velice líbilo.

• Ve třídě Berušek se uskutečnil Čer-
vený den, děti s p. učitelkou společ-
ně vytvořily veliké papírové jablko 
s otisky z rozpůlených jablíček.

• Ve třídě Sluníček i Berušek proběhlo 
podzimní tvoření, kdy děti s rados-
tí pracovaly s různým materiálem 
– např. ježečci z vylisovaných listů, 
z modelíny, jablíčka z modelíny, tvo-
ření na téma Houby a dýně trochu 
jinak, práce s PET víčky a vlnou; vý-
sledné práce dětí byly vždy nádherné.

• Mezi velmi zajímavé aktivity lze zařa-
dit i práci s jablky - Jablíčka v županu, 
kdy děti s p. učitelkou ve třídě Sluní-
ček pekly jablka zabalená v listovém 
těstě. Práce děti velmi bavila, praco-
valy s chutí.

• Dále ve třídě starších dětí probíhá po-
čítačová gramotnost, kdy se předško-
láci učí zacházet s výpočetní techni-
kou. Výpočetní technika byla pro děti 
zakoupena ze Šablon.

V listopadu jsme s dětmi navštívili místní 
hasiče a také jsme se byli podívat na vla-
kovém nádraží. V obou třídách jsme zača-
li s nácvikem vánočního pásma.

 

A na co se těšíme v následují-
cích měsících? 

• na návštěvu vánočního ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem

• na vycházku do lesa s dobrotami pro 
zvířátka

• na vánoční nadílku ve školce

• na radovánky na sněhu

Společně se zahájením školního roku 
nám nebyl umožněn vstup na zahradu 
mateřské školy. Probíhala výměna oplo-
cení a vyrovnání terénu. Vycházky obcí 
byly pro nás velmi náročné. Už se velmi 
těšíme, až bude školní zahrada v příštím

roce hotová, bude vybavena novými her-
ními prvky a pískovišti. 

Přejeme vám všem krásné prožití svátků 
vánočních a aby byl rok 2022 pohodovější 
a úspěšnější než tento.

kolektiv mŠ Pilníkov

okénko do školky  
Během září proběhla společná vycház-
ka dětí, rodičů a učitelek na vyhlídku. 
Počasí bylo slunečné a vycházku jsme 
si všichni moc užili. Ve třídě Sluníček 
proběhl s úspěchem Žlutý den. 

škola

Hrátky v mateřské škole. Foto kolektiv mŠ
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sport

sešli jsme se  
na síti
To je nejen oblíbená věta přízniv-
ců virtuálního světa, ale také zvo-
lání místních volejbalistů, kteří už 
čtvrtým rokem podnikají přátel-
ská utkání s Batňovicemi.

V pátek 15.10 se konalo další vzá-
jemné utkání ve volejbale mezi 
hráči Pilníkova a hráči Batňovic. 
V 17 hodin se pilníkovské spor-
toviště začalo hemžit 11 hráči ve 
žlutých dresech, to přicházeli Pilní- 
kovští a v černých dresech devět 
hostů z Batňovic. 

Po krátkém rozhýbání těl sportovců 
začal zápas tradičně na 3 sety. U po-
čítadla seděl neúplatný dorost, kte-
rý se v tomto roce také příležitostně 
zapojoval do tréninkových utkání. 
Ač to Batňovičtí nedali úplně za-
darmo, výsledek byl (stejně jako 
v minulých letech) 3:0 pro Pilníkov. 

Došlo též k odehrání dalších zápa-
sů, kde se družstva promíchala, hrál 
se dokonce set, v němž nastoupili 
jen ženy proti mužům. Vždy šlo ale 
hlavně o radost ze setkání, ze hry 
a z pohybu. Další přátelské utkání 
se bude konat na jaře v Batňovicích. 

volejbalisté Pilníkov

aktivity ve škole
Uplynuly tři měsíce, a tak je čas vás seznámit s aktivitami žáků naší školy. Vzhle-
dem k okolnostem, které nemůžeme ovlivnit, jsme museli některé akce oželet. I tak 
jsme s žáky 5. – 9. třídy prošli Pilníkov a okolí v rámci projektu Ukliďme Česko. 
Dobrou zprávou je, že oproti minulým letům bylo odpadků o poznání méně.

Za kulturou do Trutnova a sportem se vy-
pravili žáci 1. stupně, ve škole besedova-
li s hasiči i Policií ČR. Žáci 8. a 9. ročníku 
v rámci volby povolání navštívili sklárnu 
v Harrachově a muzeum v Pasekách nad 
Jizerou. Deváťáci ještě debatovali o svých 
možnostech s pracovnicí úřadu práce i na 
Veletrhu středních škol v Trutnově.

Začátkem září jsme se opět zúčastnili sou-
těže Havlovický pohár. Trofej pro vítěze 
jsme si již potřetí v řadě odvezli do Pilní-
kova. 

Tradiční vánoční trhy jsme letos zase 
nemohli uspořádat, ale žáci v rámci vý-
robního vánočního dne připravili výrob-
ky určené k prodeji na trzích a nabízeli 
je rodičům a veřejnosti prostřednictvím 
webových stránek školy. Alespoň touto 
formou se snažíme naši tradici udržet.

Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce, 
hodně zdraví a úspěšný rok 2022. 

vedení školy
ing. dagmar Hegrová a mgr. Pavla strasserová

výrobky žáků k prodeji na trzích a trofej pro vítěze Havlovického poháru

volejbalový zápas s Batňovicemi.
Foto J. Pachlová
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nevyžádané rukopisy a fotografie  
se nevracejí. 

Pilníkovský zpravodaj 
vydává město Pilníkov, dič: 
cZ00278190, jako čtvrtletník 
v nákladu 450 kusů výtisků 
a byl zapsán do evidence mini-
sterstva kultury jako periodický 
tisk územního samosprávného 
celku dne 16. 7. 2015 pod 
evidenčním číslem mk čr  
e 22191.

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 poři-
zováním fotografií a audiovizuálních záznamů vás 
i vašich dětí, které mohou být následně použity na 
internetových stránkách, sociálních sítích, v kronice 
města a Pilníkovském zpravodaji.

historie v obrazech

Hudební vystoupení žáků základní školy z r. 2017  
na náměstí.

na fotografii J. Hakena jsou zobrazeni účastníci mikulášské 
nadílky pro děti, která se konala 6. 12. 2015 na sále  
restaurace slunce.

Pravidla pro inzerci v Pilníkovském zpravodaji naleznete na www.pilnikov.cz

Již několik let jsou také velmi oblíbené vánoční trhy, které pořádá ZŠ a mŠ Pilníkov v hlavní školní budově na náměstí. 
návštěvníci se seznámí s dovednostmi žáků a pedagogického sboru. samozřejmě nechybí ani občerstvení, hudební 
produkce a dobrá předvánoční nálada. Foto bylo pořízeno J. Hakenem 1. 12. 2017.


