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Pilníkovský
zpravodaj

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

Pavlína Filipovská  
sobota 2. 4. 2022 od 18:00 h 

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

Čaj o páté se starostou města 
středa 13. 4. 2022 od 17:00 h 

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

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

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

Stavění máje    
sobota 30. 4. 2022 od 17:00 h 

náměstí v Pilníkově

Lampionový průvod
Pálení čarodějnic 

sobota 30. 4. 2022 od 17:30 h 
fotbalové hřiště 

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

Blešák   
sobota 21. 5. 2022 od 9:00 h  

sportovní hala
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarzan / Divadlo Hybernia     
neděle 29. 5. 2022 v 9:00 h 

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

Pilníkovská pouť s dětským dnem      
sobota 4. 6. 2022 od 13:30 h 

náměstí v Pilníkově

Letní kino   
pátek 10. 6. 2022 od 21:30 h 

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

Rockový koncert – Dobrý anděl   
sobota 18. 6. 2022 od 16:00 h 

areál rockového hřiště 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pilníkovský pochoďák   
sobota 18. 6. 2022 od 10:00 h 

sraz na náměstí 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NADĚJEfest
festival s otevřeným srdcem   

sobota 25. 6. 2022 od 13:00 h 
areál rockového hřiště 

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

Jaro v Pilníkově. Foto tomáš sejkora
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Ono se vlastně nyní nepíše o ničem dob-
ře a snadno. Jediné téma, které je slyšet 
ze všech stran, je válka, která cloumá 
naším vědomím a svědomím, drahé po-
honné hmoty, drahé energie, služby, jíd-
lo, hypotéky. Ceny rostou strmě nahoru 
a my čelíme další životní výzvě. Život 
nás ale stále zkouší a po dvou divných 
covidových letech nás čeká další výzva, 
s příjmem běženců a jejich začleněním 
do naší společnosti, do škol a do kultury. 
Pryč ale od války, my to všechno zvlád-
neme, znám vás a vím to!

S jarem nás čeká také spousta úkolů. 
S úklidem města a také s dokončením 
terénních a sadových úprav po rekon-
strukci páteřní komunikace I/16 se v le-
tošním roce postupně pustíme do oprav 
místních komunikací. Na některé máme 
podanou žádost o dotaci, jiné opravíme 
z našich peněz. Práce je tedy stále dost 
a každá pomoc ze strany občanů je ví-
tána. 

Z kulturního života máme v jarních mě-
sících také nabito. Je mi líto, že se nám 
nakonec přes různá opatření a zákazy 
nepodařilo uspořádat v březnu městský 
ples, který bude určitě příští rok o to 
krásnější. S kulturním výborem máme 
pod vedením Petra Pěchoče připraven 
na duben poslechový večer s Pavlínou 
Filipovskou, parta z rockového hři-
ště pořádá velikonoční zábavu, čeká 
nás vztyčení májky na náměstí a také 
lampionový průvod a pálení čaroděj-
nic. V červnu se uskuteční již tradiční 

a hojně navštěvovaná pilníkovská pouť, 
která je spojena s dětským dnem, letní 
kino, dva rockové víkendy, z něhož je 
jeden pod taktovkou sbírky Dobrého an-
děla a druhý s názvem Nadějefest, kde 
jde celý výtěžek na pomoc postiženým 
dětem. Těšit se také můžete na letošní 
druhé setkání s přáteli z Polska u akce 
pochoďák. Termíny akcí najdete na ti-
tulní straně.

 A protože to tady mám rád, rozhodl jsem 
se i přes všechny pracovní povinnos-
ti v zimních měsících oslovit bývalého 
starostu a kronikáře Jirku Hakena a po-
sledního ředitele pilníkovské slévárny 
Jaroslava Menglera s myšlenkou uspo-
řádání výstavy o naší zaniklé slévárně 
a strojírně, která je součástí mnoha pil-
níkovských životů a příběhů. Výbornou 
zprávou je, že oba obratem souhlasili 
s přípravou a spoluprací. Výstavu by-
chom rádi nachystali již v první polovi-
ně letošního roku a těšit se tak můžete 
jak na velmi zajímavé dobové i současné 
fotografie, které jsou nejen z provozu 
továrny, ale také z kultury a sportu, tak 
i na různé dobové artefakty, malé i vel-
ké výrobky a reklamní video. Pokud také 
vlastníte nějaké slévárenské výrobky, 
poprosím vás o zapůjčení, výstava tím 
bude atraktivnější.

Přeji vám krásné Velikonoce, chlapcům 
bohatou pomlázku, děvčatům hod-
ně koledníků a nám všem čistou mysl 
a pevné zdraví. 

Josef červený, váš starosta

Milí čtenáři,
vítám vás u vydání jarního Zpravodaje. První řádky píšu ve chvíli, kdy nám konečně 
začalo kalendářní jaro. Osobně mám jaro ze všech ročních období nejraději, je to čas, 
kdy se začne vše zelenat a kvést a zimní nepořádek se jednou pro vždy uklidí a zmizí. 
Sluníčko hřeje a sousedé se pouští na svých zahrádkách do práce a já si tak říkám, jak je 
na tom světě krásně. Jak ale začít s úvodem? 

slovo 
šéfredaktorky
Vážení čtenáři,  

musím říct, že mám moc ráda ob-
dobí přechodu zimy do jara. Zima 
se ještě nevzdává, statečně bojuje 
s ranními mrazíky, ale jaro postup-
ně nabírá na síle a sluníčko na in-
tenzitě. I když člověk vstává o půl 
sedmé ráno, probouzí se do prvních 
slunečních paprsků.  

O třetím březnovém víkendu jsem 
navštívila Zoo ve Dvoře Králové nad 
Labem a měla jsem to štěstí zde za-
hlédnout v hnízdě čápa. Takže břez-
nová pranostika Na svatého Řehoře 
letí čápi přes moře se letos potvrdila. 
Musím se přiznat, že po očku každo-
ročně sleduji webkamery, které míří 
přímo na pivovarský komín v Trutno-
vě a komín v Bohuslavicích, a pozo-
ruji, zda se už čápi vrátili. 

Ale proč vám o tom říkám? Vzhledem 
ke všem vlivům, které na nás všech-
ny teď ze všech stran působí, je dů-
ležité umět vypnout a vnímat věci, 
které nám dělají radost. Najít si ve 
svém běžném životě čas na pozitivní 
a příjemné věci. Pro někoho jsou to 
procházky v přírodě, pro jiného po-
zorování zvířat, klidně čápů.

Věřím, že i to krásné slunečné počasí 
v nás všech probudí více vřelých po-
citů a vykouzlí úsměv na tváři. Přeji 
vám všem krásné Velikonoce a dětem 
bohatou pomlázku.

lk
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Město pilníkov - účastník pilotní sítě 
energetické účinnosti  
Po vzoru německých Sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně 
funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás v České republice. Projekt je rea-
lizovaný Českým vysokým učením technickým v Praze a jeho Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov ve spolupráci s bavorskou univerzitou OTH Amberg- 
Weiden.

Město Pilníkov se stalo jako jedno 
z 12 měst z celé České republiky účast-
níkem pilotní sítě energetické účinnosti. 
Cílem je snížit náklady na energie a emi-
se CO2. Velikost měst či obcí je různá 
a různé jsou i problémy, před kterými 
každá z nich stojí. Síť energetické účin-
nosti, jejíž činnost bude v tomto roce 
hrazena z fondu Evropské iniciativy na 
ochranu klimatu, jim může pomoci. Díky 
ní bude mít každý z účastníků zajištěnu 

podporu týmu odborníků z Univerzitní-
ho centra energeticky efektivních budov, 
kteří pomohou městům a obcím s iden-
tifikací vhodných opatření pro úsporu 
energie a následně s její realizací. 

Na řadě studií je dokázáno, že už samot-
né zavedení energetického managmentu 
ušetří v obecních objektech 5-20 % ná-
kladů na energie.

ing.tomáš voborník

realizace akcí  
investic a oprav  
v roce 2022  
V lednu byla dokončena projektová 
dokumentace rekonstrukce povrchu 
místní komunikace Okružní (od č.p. 
102 po č.p. 106 a od č.p. 154 po č.p. 
442), konec ulice Na Kopečku a spojka 
mezi ulicí Novoměstskou a Kocléřov-
skou. 

Po kladném vyjádření Národního památ-
kového ústavu dokončíme projekt rekon-
strukce objektu základní školy na náměs-
tí. V únoru jsme získali stavební povolení 
na akci II. etapy vodovodního přivadě-
če od Kolkovny po vodojem a následně 
v březnu na nový bytový dům v místě 
bývalé školní jídelny. 

V návaznosti na dokončení kanalizace 
chceme porušené místní komunikace 
Nádražní, Za Tratí a Polní opatřit asfal-
tovým nástřikem. V měsíci dubnu se do-
končí parkoviště pod poštou včetně ko-
munikace od 1/16 po č.p.42.      

Stále počítáme s již odsouhlasenou do-
tací na realizaci stavebních úprav a pří-

stavby požární zbrojnice. Registrace akce 
od generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru se předpokládá v měsíci 
květnu. 

V důsledku války na Ukrajině a vzniklé 
energetické krize zahájíme vyhodnocení 
energetické účinnosti zdrojů tepla v bu-
dovách ve vlastnictví města. Cílem je sní-
žit náklady na energie. Ve spolupráci s tý-
mem odborníků z Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov Českého 
vysokého učení technického v Praze se 
provede kontrola jak stávajících objektů, 
tak i nově připravovaných investičních 
projektů.

 ing. tomáš voborník

rekonstrukce města. Foto J. červený

oprava státní  
koMunikace i/16  
a ulice tovární  
v pilníkově
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude 
letos na jaře pokračovat v opravě 
státní komunikace I/16 a prove-
de opravu i ulice Tovární, která 
sloužila jako objízdná trasa cen-
tra města. V průběhu stavebních 
prací nastanou pro řidiče doprav-
ní omezení:   

• úplná uzavírka ulice Tovární 
v termínu od 28.3. do 23.4.2022,

• částečná uzavírka silnice I/16 od 
železničního přejezdu, zastávka 
Vlčice po most ev.č. 16-082 Vo-
lanov (opravovaný v roce 2021) 
od 29.3. do 17.4.2022 s kyvadlo-
vou dopravou,

• úplná uzavírka silnice III/01412 
od železničního přejezdu směr 
Vlčice od 30.3. do 1.4.2022.

ing.tomáš voborník

zprávy z Města 

rozšíření základní školy. vizualizace.
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Ta naše byla ale snad zakletá a dlouho-
době se nedařilo najít toho správného 
provozního, který by ji vedl ke spoko-
jenosti nás občanů, kam by se dalo zajít 
na večeři s přáteli, dobrý oběd s rodi-
nou, kafe nebo jen na pivko. Možná asi 
vše mělo svůj čas, a tak s vlnou covidu 
a s uzavřením restaurací napříč celou 
republikou v nelehké době došlo také 
k rozvázání spolupráce s bývalou pro-
vozní naší restaurace paní Linhartovou. 
Většina z vás určitě sleduje, že je pro-
vozovna dlouhodobě uzavřena. S mís-
tostarostou jsme si dlouho říkali, koho 
oslovit. Mezi zájemci bylo hned několik 
provozních, na které bohužel při ově-
ření historických úspěchů padala spíše 
negativa. Při hledání zodpovědného 
provozního s nějakou prokazatelnou 
praxí padla volba na pilníkovského ro-
dáka a současného majitele restaurace 
Rozmarýnek pod lékárnou v Trutnově 
pana Miroslava Svačinu. Po krátkém 
jednání se domluvilo, že provozovnu 
restaurace Slunce převezme a prokletí 

prolomí. Zastupitelé města se rozhodli 
také změnit vzhled lokálu a zároveň to 
vzít tak nějak celé z gruntu. Založila se 
pracovní skupina, ve které se rozhod-
lo, jakým trendem se bude nová tvář 
restaurace Slunce ubírat. Bylo také od-
souhlaseno, že se práce na rekonstruk-
ci zadají po dílčích pracích s využitím 
a oslovením řemeslníků, kteří své práci 
rozumí, při dodržení principu efektiv-
nosti, hospodárnosti a účelnosti. Zno-
vuotevření bylo původně plánováno na 
konec 1. kvartálu letošního roku, ale 
vzhledem k vývoji trhu, stále probíha-
jícímu covidu a nastalé situaci v Evropě 
se přivítání hostů posouvá a plánuje na 
začátek máje. Určitě vás budu o otevře-
ní informovat pomocí rozhlasu či SMS 
zprávy. Budu opravdu rád, pokud se 
přijdete do naší nové restaurace podí-
vat, zhodnotíte nastalou změnu a záro-
veň ochutnáte, co pro nás náš nový pan 
hospodský připraví dobrého.

těším se na setkání, starosta

inforMační  
seMinář „kotlíkové  
dotace 2022“ 
trutnov
Na semináři se dozvíte vše o čerpá-
ní dotace, především o změnách, ke 
kterým dochází oproti předchozím 
výzvám. Podrobně bude vysvětlen 
celý proces od podání žádosti až po 
úspěšné ukončení projektu, vč. způso-
bu úhrady dotace. Dále bude občanům 
ze strany pracovníků Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje nabídnuta 
metodická pomoc s podáním žádosti 
o dotaci a realizací projektu. 

Kdy: 13. 4. 2022 kdykoliv mezi 10:00 
a 17:00 hod. budou probíhat individuál- 
ní konzultace, v 11:00 hod a ve 14:00 
hod se uskuteční krátká prezentace 
kotlíkových dotací.

Kde: v prostorách malého sálu  
městského úřadu, Slovanské  
náměstí 165, Trutnov.

Pro koho je určen: pro vlastníky nebo 
spoluvlastníky rodinného domu, 
bytové jednotky nebo rekreačního 
objektu, kteří chtějí vyměnit starý kotel 
1.–2. emisní třídy.

Veškeré informace naleznete

• na webových stránkách kraje  
v sekci „Kotlíkové dotace“  

 https://kr-kralovehradecky.cz/kotli-
ky.htm

• infolinka: 722 960 675 (provozní 
doba 8-16 hod) 

• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralo-
vehradecky.cz

Účast na semináři je zdarma.

zprávy z Města 

rekonstrukce restaurace slunce 
Jako centrum společného setkávání s předáváním informací sloužila vždy 
v každém městečku či vesnici hospoda. Pokud jste v minulosti sháněli dobrého 
řemeslníka, muselo se zpravidla vše dojednat právě v hospodě. 

rekonstrukce restaurace slunce. Foto J. červený
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Připadá mi, že řidičům zmizely nohy 
a parkují tak, aby nemuseli udělat krok 
navíc ke dveřím svého obydlí. Doba vý-
stavby je za námi a je potřeba začít vy-
užívat parkovací plochy a místa, která 
jsou k parkování určená. Pokud je krát-
ce shrnu, bezpečně zaparkujete na Ná-
městí, na parkovišti pod i nad poštou, 
na platném parkovišti u bytového domu 

č.p.145 na Hradčíně, zde jde samozřej-
mě primárně o parkování pro nájemce 
bytového domu „žluťák“, dále máme 
parkoviště u hasičské zbrojnice, nově na 
Hradčíně od křižovatky pod statkem až 
po zmiňovaný „žluťák“, pár míst najdete 
u mateřské školy a zdravotního středis-
ka, zaparkujete před prodejnou COOP 
a samozřejmě lze parkovat také na plo-
chách, např. u bývalé provozovny Oáza. 
Záměrně zdůrazňuji, že parkovací plochy 
jsou na městských pozemcích k tomuto 
účelu určených. Nerozumím tedy náro-
kům a argumentům některých občanů, 
že tady jsem stál já, tohle je moje místo, 
nebo dokonce, pokud se mi postavíš na 
moje stání před domem (na veřejné ko-
munikaci), vypustím ti kola nebo ti při 
nejmenším ukážu, kdo je tady pánem, 
a ty už neodjedeš. Prosím o zamyšlení, 
proč na volných parkovacích místech na 
Hradčíně přes den nestojí ani jedno auto, 

a přitom jich v parku na zeleni napočítám 
5. Vše je tedy o ohleduplnosti, vzájem-
né toleranci a dodržování sousedských 
zvyklostí. To ale neznamená, že si budu 
nárokovat veřejný prostor, který slouží 
nám všem! Buďme proto prosím tolerant-
ní a parkujme s rozumem. S jarem si tedy 
připomeneme, že pokud neparkujeme na 
místech k tomu určených, platí dle pra-
videl obecně závazné vyhlášky č.4/2019 
o  místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství a vyhrazení trvalého parko-
vacího místa, že musíte počítat se sazbou 
za parkování a každý i započatý m2 a kaž-
dý i započatý den 5 Kč. Podobné je to také 
u dočasných staveb, reklamních zařízení 
a pro poskytování prodeje. Zvýhodnění 
ze strany města je užívání týdenní, mě-
síční nebo roční.

Prosím vás, parkujte s rozumem.         

 Jč

Nezapomněli jsme ani na oslavu Meziná-
rodního dne žen. Tento den nám přinesl 
hodně radosti. Každá žena byla obdaro-
vána tulipánem, který vykouzlil nejeden 
úsměv na tváři a zahřál u srdce. To je pro 
nás zaměstnance vždy ta nejkrásnější od-
měna. 

Ale ani k dění ve světě nejsou naši klienti 
neteční. Situaci na Ukrajině napjatě sle-
dujeme, a proto jsme se rozhodli uspořá-
dat dobrovolnou sbírku na pomoc Ukraji-
ně. Do sbírky se zapojilo mnoho klientů, 
a to nás velmi potěšilo, protože víme, že 
ani jim není život ostatních lidí lhostej-

ný. Vybralo se 5200 Kč a my doufáme, že 
vybrané korunky alespoň trochu pomo-
hou uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou 
agresí. Všem, kteří se do sbírky zapojili, 
patří velké poděkování.

vendula Hubálková, aktivizační pracovnice

parkujte s rozuMeM
Rozmohl se nám zde takový nešvar, a to parkování, kde se mi to zrovna hodí, na 
veřejné zeleni anebo domáhání se, že zrovna na tomhle místě, tady stojím odjak-
živa já a tohle místo na parkování je moje. Ano, město Pilníkov bylo v minulých 
letech při výstavbě kanalizace a následně při opravě šestnáctky rozkopané a byl 
zde v průběhu výstavby opravdový problém někde rozumně zaparkovat. Slovo ro-
zumně je odvozeno od přídavného jména rozumný, řídící se rozumem, jednající 
s rozumem. Tomu tak ale bohužel v mnoha případech není. 

v našeM doMově  
to žije!
V našem Domově pro seniory v Pilní-
kově to žije každý den. Snažíme se kli-
entům našeho domova zpříjemnit jejich 
volné chvíle. Rádi spolu pečeme sladké 
dobroty, nejraději máme Míša řezy. Při 
této činnosti si užijeme spoustu zábavy 
a zároveň si zpříjemníme den posle-
chem oblíbené hudby. Po pečení na-
stává chvíle, na kterou se všichni velmi 
těšíme, ochutnávka námi upečených 
dobrot a posezení u kávy.

Pilníkovští senioři. Foto vendula Hubálková

Parkování Hradčín. Foto J. červený

Parkování Hradčín. Foto J. červený
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V letošním jarním Zpravodaji se ale bu-
deme věnovat vám majitelům. Zima je 
za námi a několikrát při procházkách 
po městě si povzdechnu nad myšlením 
některých majitelů psů. Jak říká doktor 
psích duší Ruda Desenský, problém není 
u psa, ale je vždy na druhé straně vodít-
ka, u jeho páníčka. Chápu, že pes je zví-
ře, lekne se rány nebo výstřelu, štěká, 
protože hlídá páníčkův pozemek, někdy 
na něj může přijít jeho potřeba, nechápu 
ale, že se na našich chodnících a cestách 
objevují v tak velkém množství psí exkre-
menty. Koše s pytlíky máme rozmístěné 
po celém městě, a pokud někdo z majitelů 
potřebuje pytlíky navíc, ať se zastaví na 
městském úřadě, kde vám je poskytneme.

Je tedy na čase zopakovat   
několik pravidel:

Každý majitel psa má povinnost na území 
města Pilníkova dodržovat pravidla obec-
ně závazné vyhlášky č.2/2019 o místním 
poplatku ze psů a obecně závazné vyhláš-
ky č.2/2007, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Pojďme si tedy zopakovat to podstatné:

• Poplatek ze psů platí držitel psa. Dr-
žitelem je pro účely tohoto poplatku 
osoba, která je přihlášená nebo má 
sídlo na území města Pilníkov.

• Poplatek ze psů se platí ze psů starších 
3 měsíců.

• Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové po-
vinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se 
pes stal starším tří měsíců, nebo ode 
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsí-
ců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti 
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování 
nebo prodej).

• Povinnost ohlásit držení psa má i oso-
ba, která je od poplatku osvobozena.

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

• Poplatek je splatný nejpozději do 30. 
června příslušného kalendářního roku.

• Vznikne-li poplatková povinnost po 
datu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději do konce příslušného ka-

lendářního roku, ve kterém poplatko-
vá povinnost vznikla.

• Od poplatku ze psů je osvobozen dr-
žitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou 
na pomoci jiné fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek pro zví-
řata nebo osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis.

• Na veřejných prostranstvích v obci, 
jedná se o všechny ulice, parky, hřbi-
tov, sportovní areál a náměstí, je mož-
ný pohyb psů pouze na vodítku, exkre-
menty se uklízí, toto zajišťuje fyzická 
osoba, která má psa na veřejném pro-
stranství pod kontrolou či dohledem.

Zároveň bych rád poděkoval všem zod-
povědným pejskařům, kteří se chovají ke 
svému okolí slušně a ohleduplně a na vy-
cházku vyráží jedině s pytlíkem v kapse. 
Neb kdo má rád psy, má rád také lidi.

Jč

pejskaři
Jsem nadšený, pokud si v okolí někdo 
pořídí štěně, psa. My pejskaři známe 
své město právě podle psů – a u toho 
domu s velkým kníračem zahnete vle-
vo a projedete kolem statku s uštěka-
ným jezevčíkem a vedle nich bydlí paní 
„Buldočková“.

pozor
šlápnutí  do h . . . .
štěst í  nepřinese ,

pejskaři !
děkujeme, že používáte sáčky na psí exkre- 
menty a uklízíte po svém miláčkovi.

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 
2022 bude použit na zakoupení 
elektrických polohovacích lůžek 
pro půjčovnu zdravotních pomůcek 
a zakoupení automobilu pro hospi-
covou paliativní péči.

Ráda bych jménem Oblastní charity 
Trutnov poděkovala Vám všem, kte-
ří jste se Tříkrálové sbírky v Pilníko-
vě účastnili a pomohli nám ji tento 

rok zrealizovat. Obrovské díky patří 
hlavně paní Bubeníčkové, všem ko-
ledníkům a vedoucím skupinek. Za 
sebe bych chtěla poděkovat za dů-
věru, milé přivítání a budu se těšit 
na naše další setkání. 

lucie Poláčková 
koordinátorka tříkrálové sbírky,  

oblastní charita trutnov

rekapitulace  
tříkrálové sbírky
V Trutnově a okolních obcích bylo 
rozmístěno celkem 73 pokladniček 
a vybralo se prozatím rekordních 
301 113 Kč. V Pilníkově to bylo úžas-
ných 22 857 Kč.
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V loňském roce byly náklady města na 
svoz a třídění odpadu ve výši 1 004 197,65 
Kč. Příjmy od občanů byly ve výši 
565 250 Kč a od výkupních společností za 
druhotné suroviny a elektrospotřebiče ve 
výši 303 688,40 Kč. Doplatek z rozpočtu 
města za rok 2021 činí 135 259,25 Kč. Je 
tedy více než jasné, že se výše poplatku 
nedá dlouhodobě udržet na stejné výši 
a že nás čeká v následujících letech na-
výšení.

Výše poplatku na osobu nebo vlastní-
ka objektu k rekreaci pro rok 2022 byla 
schválena zastupitelstvem města ve výši 

540 Kč / rok. Děti do 14 let věku mají po-
platek poloviční. Letos se tedy v poplat-
cích nic nemění.

Také v roce 2022 bude domovní odpad 
svážet firma Transport Trutnov. Svozo-

vým dnem pro komunální odpad je čtvr-
tek, papír svážíme v pondělí, plasty v úte-
rý, ostatní komodity dle potřeby.

Kde se dá třídit komunální odpad

Dle nově vydané obecně závazné vyhlášky č.4/2021 o stanove-
ní obecního systému odpadového hospodářství upřesňujeme 
sběrná místa určená městem Pilníkov k oddělenému soustře-
ďování složek: biologické odpady rostlinného původu, papír, 
plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, nebezpečné odpady, ob-
jemný odpad, jedlé tuky a oleje, směsný komunální odpad.

Sběrná hnízda pro třídění různých komodit najdete v ulicích: 
Náměstí u ZŠ, K Táboru, Hradčín, Polní, Letná, Za Tratí, Mlýn-
ská, Nádražní a Ke Hřišti u budovy zdravotního střediska.

Sběrný dvůr najdete v ulici Nádražní, otevřen bude od 1. dubna 
2022 každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Je také možné 
sjednat s p. Hanušem na tel: 777 259 746 individuální termín.

Nádoby na BIO odpad, kterým je posekaná nebo shrabaná trá-
va, drobné větvičky, piliny, květiny, shnilé ovoce nebo zelenina 
apod., opětovně umístíme od dubna v ulicích Tovární a K Tá-
boru.

Pro pohodlnější třídění stále platí nabídka sady třídicích ta-
šek, které jsou k vyzvednutí ZDARMA na podatelně městského 
úřadu. 

Třiďte, má to smysl.

Jč

svoz a likvidace 
sMěsného koMunál-
ního odpadu
Odvoz a likvidace domovního komu-
nálního odpadu se v našem městě řídí 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství.
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1. Masopustní průvod a veselí 
(únor)

Pochod městem Pilníkov v maskách s jíz-
dou koňského spřežení, zastávky a tanec 
u domů obyvatel Pilníkova a jejich malé 
pohoštění, pochod končí na náměstí, 
soutěž o nejhezčí masku, tanec a veselí. 
Masopustní živý orloj v oknech radnice. 
Akce pro širokou veřejnost, celkem 300 
osob (280 CZ + 20 PL).

2. Pilníkovský pochoďák 2022 
(červen)

Akce zaměřená na cca 10 km procházku 
po okolí Pilníkova, směr z náměstí přes 

vyhlídku, kde je vidět od Zlatého návrší 
až po Jestřebí hory, okolo kapličky, která 
je schovaná hluboko v lesích, k Liškárně 
(bývalá farma na liščí kožichy), kde bude 
zastávka na opékání, kávu, sladký bar, kr-
konošský guláš a možné přátelství a poví-
dání o historii Liškárny. Akce pro širokou 
veřejnost, celkem 50 účastníků (25 CZ + 
25 PL).

3. Den města Pilníkov – Měst-
ské slavnosti 2022 - strom 
přátelství (září)

Akce zaměřená na společné sousedské 
setkání všech generací ČR + PL. Kulturní 

program, na fotbalovém hřišti v Pilníko-
vě staročeská pouť, soutěže v hodu holín-
kou, polštářem, pivním sudem a paličkou 
na maso, fotbalové utkání jedné z gene-
rací. Akce pro širokou veřejnost, celkem 
80 účastníků (40 CZ + 40 PL). Vše je bez-
bariérové. Zasazení stromu přátelství 
bude na pozemku města v Pilníkově.

Projekt se realizuje za finanční podpory 
z fondu mikroprojektů Euroregionu Gla-
censis v rámci programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko.

ing. martina součková 
projektová manažerka rda

S těmito bankovkami už totiž od 
1.7.2022 nikde v obchodech neza-
platíte. Česká národní banka je sta-
huje z oběhu už téměř rok. Na fo-
tografii můžete vidět, že ty „staré” 
bankovky mají úzký stříbrný prou-
žek. Peníze si můžete vyměnit již 
teď a nemusíte nic řešit, nicméně 
kdybyste na tuto skutečnost při-
šli až později, neplatné bankovky 
vám vymění na pokladnách všech 
úvěrových institucí provádějících 
pokladní operace a současně také 
na všech sedmi územních zastou-
peních ČNB. 

hranice nás nerozdělí
Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002901. Partnerem mikroprojektu: Gmina marciszów. doba realizace: 1.1.2022 – 30.9.2022

Náplní mikroprojektu je realizace společných kulturních akcí, které se budou skládat z masopustního veselí, pochodu měs-
tem a městských slavností. Cílem mikroprojektu je zvýšit intenzitu, prohloubit a rozšířit spolupráci institucí, komunit i ob-
čanů partnerských obcí na různých platformách života. Aktivity mikroprojektu jsou zaměřeny na obyvatele partnerských 
obcí a blízkého okolí.

nezapoMeňte  
na výMěnu  
bankovek
Pořádně si prohlédněte, zda v pe-
něžence nebo ve svých úsporách 
nemáte bankovky z let 1995 až 
1999 v nominálních hodnotách 
100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč. 

společná setkání. Foto J. červený
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V rámci sbírky se podařilo nashromáždit 
spoustu oblečení, hygienických a zdra-
votnických potřeb nebo trvanlivých po-
travin. Přímo v Úpici dary převzali zá-
stupci Ukrajinského regionálního spolku 
ve východních Čechách. „Jsme velice 
vděční, všem dárcům mockrát děkujeme. 
Je krásné vidět, že nám pomáhá celý ci-
vilizovaný svět. Věříme, že nakonec zví-
tězíme. Až válka skončí, určitě přijdeme 
s větším poděkováním,“ řekla s dojetím 
v hlase Mariya Godovanets z uvedeného 
spolku. 

Velice výrazným příspěvkem do sbírky 
přispěl Pilníkov. „Obyvatelé města se od 
začátku války na Ukrajině ptali, jak by 
mohli pomoci. Zkoordinovali jsme po-
stup s Místní akční skupinou Království 
– Jestřebí hory. Upřesnili jsme si, jaký 
materiál je nejvíce potřeba. Následně 
jsem veřejnost oslovil. Lidé zareagovali 
úžasně, naplnili nám městskou dodávku 
spoustou užitečných věcí, které jsem při-
vezl do Úpice,“ cení si solidarity obyvatel 
města s Ukrajinou pilníkovský starosta 
Josef Červený.

Darovaný materiál se v Plotištích dlou-
ho nezdrží. „Po roztřídění v centrálním 
skladu vše poputuje přímo na Ukrajinu, 
kde zásilka poslouží zdravotníkům nebo 
lidem v nouzi,“ vysvětluje ředitel pořáda-
jící MAS Jan Balcar. Tím ale sbírková čin-
nost v regionu nekončí. Materiální pomoc 
mohou lidé minimálně do konce března 
přivážet na obecní úřad v Batňovicích. 
„Jsme tu k dispozici v úřední dny, tedy 
v pondělí a ve středu od osmi do půl páté. 
Od nás pak materiál ze sbírky putuje do 
skladu Ukrajinského regionálního spol-
ku,“ upřesňuje batňovický starosta Petr 
Horák. 

Místní akční skupina Království – Jestře-
bí hory také zřídila transparentní účet 
číslo 380381385/0600. Města, obce, pod-
nikatelé, spolky i soukromé osoby už na 
něj poslali více než 600 tisíc korun. Z vý-
těžku této finanční sbírky jsou v koordi-
naci s ukrajinskými partnery kupovány 
ochranné a zdravotnické pomůcky pro 
zdravotníky ve válečných oblastech.

mgr. Petr záliš 
mas království – Jestřebí hory, o.p.s.

poděkování
Milí občané, rád bych vám touto 
cestou poděkoval za vaši štědrost 
a poskytnuté dary u uspořádané 
materiální sbírky Pomáháme 
Ukrajině. Díky vaší spolupráci 
a spolupráci s Místní akční sku-
pinou Království – Jestřebí hory, 
o.p.s., a také s Regionálním ukra-
jinským spolkem ve východních 
Čechách byl materiál následně 
přepraven do potřebných krizo-
vých oblastí Ukrajiny.

velice si vážím vaší pomoci,  
starosta

Materiální sbírka pro ukrajinu v úpici 
byla nadMíru úspěšná
Místní akční skupina (MAS) Království – Jestřebí hory uspořádala materiální 
sbírku Pomáháme Ukrajině. Uskutečnila se ve středu 16. března 2022 od 14 hodin 
u hobby marketu Melichar CZ v Úpici. Během čtyř hodin sem více než šedesát lidí 
přineslo dary, které zaplnily dodávku a velké auto s vlekem. Materiál pak putoval 
do skladu humanitární pomoci v Hradci Králové – Plotištích.

organizátoři sbírky. Foto P. záliš

materiální pomoc Ukrajině. Foto J. červený
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spartak pilníkov 

datum den domácí Hosté Hřiště čas

2. 4. 2022 so Úpice Pilníkov Úpice 9:00

Úpice Pilníkov 10:00

10. 4. 2022 ne Pilníkov vítězná Pilníkov 10:00

Pilníkov vítězná 11:00

16. 4. 2022 so lánov Pilníkov lánov 10:00

lánov Pilníkov 11:00

23. 4. 2022 so mostek Pilníkov mostek 11:30

mostek Pilníkov 12:30

1. 5. 2022 ne Pilníkov kunčice Pilníkov 10:00

Pilníkov kunčice 11:00

4. 5. 2022 st lánov Pilníkov lánov 17:00

lánov Pilníkov 18:00

8. 5. 2022 ne Pilníkov Úpice Pilníkov 10:00

Pilníkov Úpice 11:00

14. 5. 2022 so vítězná Pilníkov Pilníkov 9:00

vítězná Pilníkov 10:00

22. 5. 2022 ne Pilníkov lánov Pilníkov 10:00

Pilníkov lánov 11:00

29. 5. 2022 ne Pilníkov mostek Pilníkov 10:00

Pilníkov mostek 11:00

5. 6. 2022 ne Pilníkov kunčice Pilníkov 10:00

Pilníkov kunčice 11:00

11. 6. 2022 so Úpice Pilníkov Úpice 9:00

Úpice Pilníkov 10:00

19. 6. 2022 ne Pilníkov vítězná Pilníkov 10:00

Pilníkov vítězná 11:00

18. 6. 2022 so volno

společenská 
kronika

Blahopřejeme k významnému  
životnímu jubileu

Jaroslava vyšanská

Jindřich bernard

Hana voženílková

Jiřina Švecová

eva Prokopcová

marie bonaventurová

vlastimil Prouza

emilie sedlmajerová

Hana čubičová

Josef Jiroudek

Jana doležalová

mária onodiová

marcela lomňančíková

evženie červenková

anna koláčná

Jozefa scholzová

vladimír kult

václav mikeš

Narodili se
ohňan Hynek Fryml

Jiří Pochyba

Jakub voženílek

Opustili nás
zdeněk Podlipný

ladislav Pachl

Jiří magyar

milan malý

Jaroslava Hladíková

marie novotná

ludmila Žitníková

ida Jeníková

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

zprávy z výboru ze života spolků

Okresní přebor mladších žáků – jaro 2022

Fotbalové hřiště v Pilníkově. Foto l. kulková
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datum den domácí Hosté Hřiště čas

3. 4. 2022 ne bohuslavice Pilníkov bohuslavice 16:30

10. 4. 2022 ne Pilníkov kunčice Pilníkov 16:30

17. 4. 2022 ne Pilníkov lánov Pilníkov 17:00

24. 4. 2022 ne st. rokytník Pilníkov st. rokytník 17:00

27. 4. 2022 st Pilníkov m. svatoňovice Pilníkov 17:00

1. 5. 2022 ne volno lánov 17:00

7. 5. 2022 so Prosečné Pilníkov Prosečné 14:00

15. 5. 2022 ne m. svatoňovice Pilníkov m. svatoňovice 17:00

22. 5. 2022 ne Pilníkov bohuslavice Pilníkov 17:00

29. 5. 2022 ne kunčice Pilníkov  kunčice 17:00

5. 6. 2022 ne lánov Pilníkov lánov 17:00

8. 6. 2022 st Pilníkov Prosečné Pilníkov 18:00

12. 6. 2022 ne Pilníkov st. rokytník  Pilníkov 14:00

18. 6. 2022 so volno

Okresní soutěž 3. tř. muži, skupina o postup, jaro 2022

S touto myšlenkou a přáním se uskuteč-
nila dne 24. ledna 2022 výroční členská 
schůze rybářů skupiny Pilníkov. Po 2 le-
tech, kdy nebylo možné takovéto setkání 
uskutečnit, místní rybáři opět zasedali. 
Za účasti třiceti přítomných členů a pěti 
hostů se v příjemném prostředí Penzionu 
U Skutilů konala výroční členská schůze. 
Došlo k bilancování a ohlédnutí za celou 
uplynulou sezonou. Byly podány zprávy 
o plnění hospodářského plánu, stavu za-
rybnění revíru, činnosti odboru mládeže, 
a to jak místní skupiny, tak v rámci celé 
organizace. Byl projednán a schválen 
plán práce pro rok 2022. Letošní rok je 
pro rybáře také rokem volebním. Dle jed-
nacího řádu byla provedena pro následu-

jící čtyřleté období volba nového výboru 
místní skupiny. V průběhu diskuse byli 
přítomní informování o některých změ-
nách rybářského řádu a úpravách stanov. 
Došlo také na vyslovení některých přání 
rybářů: aby bylo na rybníky opět nahlíže-
no jako na prostředek k chovu ryb a ni-
koliv nedotknutelné přírodní rezervace, 
aby bylo méně rybožravých predátorů, 
aby bylo více peněz pro zajištění většího 
počtu násadových ryb a především aby se 
do pstruhových vod opět vrátili pstruzi 
a lipani v dříve běžných počtech. A prá-
vě pro navýšení počtu lososovitých ryb 
bude v letošním roce do toku Úpa a Pilní-
kovského potoka vysazeno 80 tisíc kusů 
násady pstruha obecného. Jedná se o ná-

sadu, část v počtu 35 tisíc kusů z vlastní 
produkce líhně v Petříkovicích. Další část 
je pak nákup od ostatních místních or-
ganizací. Byl vznesen také požadavek na 
zajištění násady candáta obecného pro 
rozšíření obsádky a zarybnění rybníka 
Pilníkov. V průběhu celého jednání bylo 
možné na místě vyřídit osobní náležitos-
ti, a to zakoupení členské známky a povo-
lenky k rybolovu.                 

Na závěr předseda místní skupiny popřál 
všem členům hodně zdraví, dobrý, klidný 
rok 2022 a Petrův zdar.

slavík miroslav,  
předseda místní skupiny                                           

vyznavači a příznivci 
petrova cechu: „aby 
bylo líp v Mnoha 
ohledech.“
Aby se rybám i rybářům v nadcházejí-
cím roce dařilo. Takové přání jistě mají 
vyznavači Petrova cechu a doufají, že 
rok 2022 bude příznivější než ten, kte-
rý máme za sebou. Slovo příznivější 
v tomto případě znamená zbavení se 
covidu -19 a všech pandemických opat-
ření. Rybáři si ale přejí i řadu dalších 
věcí.

výroční schůze rybářů. Foto J. Haken
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kultura

masopust 2022

Josef červený

Josef červený

Josef červený

Josef červený

Josef červený

Josef červený

Jiří Haken

Josef červený

lenka kulková
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Již před plánovaným začátkem se na pil-
níkovském náměstí začali scházet míst-
ní obyvatelé i další návštěvníci. Někteří 
z návštěvníků přišli v maskách. Nechy-
běly tak oblíbené masopustní masky 
jako medvěd, cikánka, šašek a už vůbec 
nemohl chybět policajt. K tomu i řada 
dalších masek a pár neokoukaných ori-
ginálních masek. Také někteří z polských 
návštěvníků měli masky, i když tradice 
masopustu u nich není.

Na náměstí byly připraveny stánky s ob-
čerstvením, mezi kterými samozřejmě 
nechyběly ani stánky s klasickými pro-
dukty vepřové zabíjačky, tedy s ova-
rem, jitrnicemi, prdelačkou i chlebem se 
sádlem. Masky měly tradičně občerstvení 
zdarma a s nimi tentokrát i místní oby-
vatelé.

Krátce po druhé hodině odpolední při-
vítal návštěvníky masopustu starosta 
města Josef Červený a místostarosta obce 
Petr Jirásko. Také polští návštěvníci po-
děkovali za pozvání a popřáli účastníkům 
dobrou zábavu. Poté již nastal čas a po-
licajt požádal starostu o klíč od města. 
Potom se masopustní průvod vydal na 
cestu po Pilníkově. V čele průvodu vyjelo 
z náměstí koňské spřežení řízené Karly 
Skutilovými, které vezlo dva hudebníky 
místní kapely Nešlapeto. Hned za ním šli 
tři řezníci a dva šaškové, kteří celý prů-

vod bavili všechny okolo. Průvod se nej-
prve vydal ulicí Trutnovskou k ulici To-
vární a dále prošel ulicí Hradčín a po ulici 
Pražská se vrátil zpět na náměstí. Než se 
tak stalo, průvod cestou několikrát stavěl 
u místních občanů, kteří pro něj připravili 
občerstvení v podobě jednohubek, chle-
bíčků, bramboráčků, buchet, koblížků, 
tlačenky i cukroví. Samozřejmě k tomu 
bylo i nějaké to štamprle nebo svařák!

Po návratu na náměstí byly vyhláše-
ny nejhezčí masky. Letos vyhrál i jeden 
z polských hostů v masce piráta, dalším 
výhercem byl originální medvěd, kterého 
celým průvodem vedl na řetěze medvě-
dář. Posledními výherci byly masky Kře-
mílka a Vochomůrky.

Pak už přišel čas, aby policajt vrátil klíč 
od města starostovi a tím byl zakončen 
masopust. Na úplný závěr masopus-
tu ještě proběhl v oknech radnice pil-
níkovský orloj, ve kterém jsme viděli 
Hanu Blažkovou, Markétu Gábrišovou, 
Annu a Kateřinu Koláčné, Emilii Najma-
novou, Pavlínu Pechanovou, Ingrid Sa-
gasserovou s Barborou Tesařovou a sa-
mozřejmě nechyběl ani starosta města 
Josef Červený. Dokonce jste na konci 
mohli zahlédnout i jednoho z polských 
přátel. Hudbu zajistil Zbyněk Koláčný. 

Na přípravě a organizaci masopustu se 
podílel starosta Pilníkova Josef Červený, 
místostarosta Petr Jirásko, Dušan Hanuš 
a předseda kulturního výboru Petr Pě- 
choč s celou řadou svých spolupracov-
níků. Patřili mezi ně manželé Onodiovi 
a Soblovi, Hana Moravcová s Adamem 
Bakošem, Martin Soukup, Zdeněk Vože-
nílek a jednotka místních hasičů, která 
také dohlížela na bezpečnost při pohybu 
po komunikacích během průvodu.

Ale masopust by nebyl bez místních 
obyvatel, kteří pro masopustní průvod 
připravili pohoštění! Letos mezi ně pa-
třili Hubáčkovi, Skutilovi, paní Koláčná 
a Bönischovi, Gábrišovi, Mihálkovi a paní 
Prokopcová.

Celý masopust rychle utekl a všem zú-
častněným, kterých se sešlo podle od-
hadu organizátora přes 550, z nichž bylo 
přes 200 místních obyvatel, se líbil. I přá-
telé z Polska se celé odpoledne dobře ba-
vili.

A na závěr ještě trochu statistiky. Far-
ma Skutilovi pro masopust připravila 
zabijačkové pochutiny, které se všechny 
snědly ještě před koncem masopustu. 
Bylo to například 50 kg jitrnic, 40 kg tla-
čenky, 30 kg ovaru, 10 kg škvarků a 70 lit-
rů zabijačkové polévky.

Jaroslav blažek

Masopustní rej prošel pilníkoveM
Po uplakaném pátku přišla slunná sobota, a protože bylo 12. února 2022, byl 
v Pilníkově čas na masopustní rej. Možná proto, že se loni masopust konat ne-
směl, nebo proto, že i v současné době je různých akcí poskrovnu, byl o masopust 
velký zájem nejen mezi místními, ale i mezi návštěvníky z blízkého i širšího oko-
lí. Starosta Pilníkova obnovil družbu s polským městem Marciszów, ze kterého 
k nám přijel autobus návštěvníků. Nyní se družební projekt jmenuje Hranice nás 
nerozdělí, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002901.

Průvod vyrazil z náměstí. Foto J. červený

společná fotka všech masek. Foto J. Haken
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divadelní kroužek 
strážník z peřiMova 
Poslední lednový pátek jsme v Pilní-
kově na sále restaurace Slunce přiví-
tali již podruhé členy peřimovského 
divadelního kroužku Strážník.

Ti nám přijeli od 19:00 hodin sehrát 
divadelní představení „Pravda o zkáze 
Titaniku aneb kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá“ od známého, lehce 
kontroverzního autora Františka Ringo 
Čecha. Herci hráli s maximálním nasa-
zením, což bylo také důvodem k vese-
lému smíchu, který vykouzlil úsměv na 
tvářích v hledišti. Přestože ještě platila 
vládní opatření spojená s očkováním, 
přišlo představení zhlédnout asi 40 ná-
vštěvníků, kteří tuto veselohru s lehce 
erotickým dějem odměnili velkým po-
tleskem. 

Jč

divadlo v Pilníkově. Foto J. červený

zájezd  
na Muzikál

Město Pilníkov pořádá 
29. 5. 2022 autobusový 
zájezd na nový muzikál 
TARZAN, který vás vez-
me na nezapomenutelnou 

cestu džunglí. 

slavný příběh mladého muže, 
který hledá své kořeny a na-
jde lásku svého života. Jeden z 
nejslavnějších dobrodružných 
a milostných románů světa a 
jeden z nejúspěšnějších světo-
vých muzikálů v divadle Hyber-

nia v Praze. 

délka představení je 2 h 30 mi-
nut i s přestávkou. Plánovaný 
odjezd je v 9:00 hod od hasičské 
zbrojnice, vstupenky je možno 
koupit v předprodeji na poda-
telně městského úřadu v Pilní-

kově za cenu 495 kč.
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Pohádka O Šípkové Růžence měla na 
začátku vyprávění jednu nečekanou zá-
pletku, a tak bylo pro mnohé návštěvníky 
překvapením, že byla sehrána zároveň 
také pohádka O Budulínkovi.

Dětem se pohádka velmi líbila a celé 
představení skončilo potleskem nejen 
dětských návštěvníků. Po představení 
se mohly děti s loutkami vyfotografovat 
a zároveň si vyzkoušet, jak se loutky ovlá-
dají.

Akci připravil starosta města Pilníkov 
pan Josef Červený a kulturní výbor města 
pod vedením pana Petra Pěchoče.

Za návštěvnost dětem a rodičům moc dě-
kuji, loutkové představení se nám vrátilo 
do Pilníkova po dlouhých letech. Myslím, 
že mělo svůj úspěch a rádi bychom v tom-
to trendu pokračovali.

Zároveň chci všechny pozvat na pálení 
čarodějnic 30.4.2022 do areálu fotbalové-
ho hřiště, kde budou pro děti připravené 

různé soutěže s odměnou pro každého. 
A když děti přijdou v přestrojení za čaro-
dějnici nebo čaroděje, jistě to nám orga-
nizátorům udělá velkou radost.

Přeji vám všem pevné zdraví, klidný 
a spokojený vstup do jarních měsíců a tě-
ším se na další akci, kde se společně se-
tkáme v hojném počtu.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

loutkové divadlo kozlíček v pilníkově
V neděli 6.3.2022 zavítalo z Holic do Pilníkova loutkové divadlo Kozlíček, aby nám od 14:00 hodin na sále restaurace Slun-
ce sehrálo dětské představení O Šípkové Růžence. Divadelní představení navštívilo 45 dětí a také několik dospělých z řad 
rodičů a prarodičů.

děti na loutkovém divadle. Foto J. červený
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zajíMavosti

ziMa a jaro 
v pilníkově

lenka kulková

Josef červený

eva skutilová

lenka kulková

tomáš sejkora

tomáš sejkora

eva skutilová

tomáš sejkora

lenka Hromádková

lenka kulková
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Špindlerův Mlýn proslavili filmaři hned 
několikrát. Místem zvaným Studené ko-
leno po cestě z Vrchlabí vezl autobus 
studenty ve filmu Sněženky a machři 
(1982) režiséra Karla Smyczka. Další zá-
běry filmu byly pořízeny třeba v Peci 
pod Sněžkou a u Moravské boudy. Na 
špindlerovském autobusovém nádra-
ží vystupoval z dopravního prostředku 
Jiří Hrzán ve filmu Homolka a tobolka 
(1972), po Bílém mostě v centru pak Ho-
molkovi kráčeli při příjezdu do města. 
Hláška z filmu: „To jsou panoramata!“ u 
našinců působí úsměv na tváři dodnes, 
zvláště v době, kdy hory pokrývá nepro-
stupná hustá mlha. Na blízkém parkovišti 
v centru Špindlerova Mlýna Josef Abrhám 
alias Dalibor Vrána nezákonně inkasoval 
peníze od turistického zájezdu ve filmu 
Vrchní, prchni (1980). Mnohem později 
tu zloději zahodili ukradené snowboardy 
Rendyho a Jáchyma ve filmu Snowboar-
ďáci (2004), přičemž své první jízdy zkou-
šeli ve středisku Svatý Petr, kde také stojí 
hotel Olympie. Ve stejném hotelu ve Sv. 
Petru padaly klapky i dvou dalších sním-
ků, Pan Tau na horách (1970) a Jak vytrh-
nout velrybě stoličku (1977). 

S tebou mě baví svět, nejúspěšnější vese-
lohra minulého století, natočená v roce 
1982, sice pojednává o expedici YDYK-
SEB, ale odehrává se převážně v malebné 
zasněžené krajině a v horské chalupě v 
obci Dolní Důr.

Půvabný filmový příběh Krakonoš a lyž-
níci z r. 1981 natočila režisérka Věra 
Plívová-Šimková převážně v malebném 
prostředí zasněženého Harrachova a Ro-
kytnice nad Jizerou. 

Komedie Miloše Formana Hoří, má pa-
nenko z roku 1967 našla své zázemí pro 
natáčení v Kulturním domě Střelnice ve 
Vrchlabí. Zde se odehrává většina scén z 
filmu, ve kterém získali své role i někteří 
občané města.

jarní výlety pod 
horaMi
Na horách zima ještě nekončí, ale 
v podhůří už to voní jarem. Probouzejí-
cí se podkrkonošská příroda láká k vý-
letům. Objevte spolu s námi podhorské 
cesty a cestičky, na kterých sníh už po-
tkáte jen zřídka na stinných místech. 
Zato si užijete klid, bublání potůčků 
a šumění lesa.

Do Sklenářovického údolí  
na bledulky, Mladé Buky

Žlutá turistická trasa vás z Mladých Buků 
provede lesem až ke starému kamennému 
mostu přes Zlatý potok. Ten je připomín-
kou dnes již zaniklé obce Sklenářovice. 
V jarním období je doslova obrostlý bí-
lými koberci bledulek. Spočiňte na chvíli 
v poklidné atmosféře lesa obklopeni tou-

žebně očekávanými posly jara, nového 
začátku, nového života.

Hadí stezkou k vyhlídce,  
Rudník

Klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá 
Hadí stezka, strmě stoupající od Obec-
ního úřadu v Rudníku na Soví vrch, na-
bízí neobvyklé výhledy na část této obce 
a přilehlé podhůří pod Černou horou. Po 
cestě využijte posezení na ručně vyřezá-
vaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky v závě-
ru stezky lze pokračovat buď směrem na 
Rudník – Leopoldov, nebo k Červené vý-
šině, odkud vede modrá turistická značka 
do Hostinného nebo přes Vlčice do Trut-
nova.

Do Horní Branné a Martinic  
v Krkonoších

Pohodovou vycházku začněte u hor-
nobranského zámku. V jeho krásných 
podzemních prostorách doporučujeme 
navštívit interaktivní expozici Život pod 

horami (je přístupná individuálně po 
předchozí domluvě na tel. 734 722 632). 
Od zámku pokračujte po červené „zá-
mecké“ cestě směrem na Martinice v Kr-
konoších. Dovede vás k Lesnické naučné 
stezce U Mlejna, kterou si určitě projděte. 
Cílem výletu je železniční stanice Marti-
nice v Krkonoších. Nejen že se odsud mů-
žete vlakem vrátit zpět na start, zároveň 
je celé nádraží jedinečným areálem, kte-
rý stojí za návštěvu. Více vám povypráví 
průvodce v místním železničním muzeu. 
Pozor – je ale otevřeno pouze o víken-
dech, a to od května do října.

TIP › Velikonoce  
v Křišťálovém údolí

Nalaďte se 9. – 10. dubna na svátky jara 
v Křišťálovém údolí. Navštivte skláře, 
šperkaře, muzea a tvořivé dílny, vyrobte 
si skleněné dekorace a zapojte se do sou-
těže. Více na www.crystalvalley.cz

alena Cejnarová,  
dmo krkonoše – svazek měst a obcí

v hlavní roli krkonoše
Drsné a zároveň romantické zimní prostředí nejvyšších českých hor inspirovalo 
řadu filmařů. Do našich srdcí se zapsalo stejně jako osudy hlavních hrdinů. Jaké 
příběhy byly v Krkonoších vyprávěny?

Foto z filmu Poslední závod. 

A co třeba Synové hor, Padesátka nebo Čert 
ví proč? V kterých lokalitách se tyto filmy 
natáčely, zjistíte na www.krkonose.eu.

Nový film Poslední závod připomíná nej-
silnější z krkonošských příběhů.

Ten příběh znáte... Příběh přátelství, obě-
tavosti, pevné vůle a síly ducha. Odehrál 
se před více než 100 lety, v bílé náruči 
zimních hor, ale rezonuje dodnes.

Jste si ale jisti, že ten příběh znáte celý? 
Slyšeli jste již dříve jméno Emerich Rath? 
Odpovědí je nový film Poslední závod, 
který vstoupí v březnu do českých kin. 

Náročné natáčení
Film režiséra Tomáše Hodana se natáčel 
32 dní na autentických místech Krkonoš. 
Celý štáb čelil extrémnímu a vrtkavému 
horskému počasí, o to pravdivější a sil-
nější tak jistě jejich vyprávění bude. Her-
ci v čele s Kryštofem Hádkem (Bohumil 
Hanč), Markem Adamczykem (Emmerich 
Rath) a Vladimírem Pokorným (Václav 
Vrbata) prošli kurzem otužování, aby ná-
ročné natáčení zvládli. 

Premiéra
do kin film vstoupí přesně v den 109. výročí 
tragického závodu. tedy 24. března 2022. 
budete u toho?

z podkladů dáši Palátkové  
zpracovala alena Cejnarová. 

dmo krkonoše – svazek měst a obcí
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Oslovila jsem proto pana Viktora Cipru, 
aby nám vyprávěl příběh své rodiny  
a přiblížil její podnikání týkající se ze-
jména chovu koní a provozování jezdecké 
školy. Tímto chci poděkovat jemu i jeho 
rodině za čas a ochotu věnovanou tomuto  
článku.

dokážete našim čtenářům přiblížit to, jak 
a  kdy se začala psát historie vaší rodiny  
(Ciprů) v Pilníkově? 

Jak jsem se dozvěděl z vyprávění mé tety 
(starší sestry mého otce) Miloslavy Vaň-
kové, moji prarodiče pocházeli „z kraje“, 
dědeček z Bělečka a babička z Brozan 
u Pardubic. Do Pilníkova přišli po 2. svě-
tové válce. Dědeček dosídlil, jak se tehdy 
říkalo, ve svých 22 letech zemědělskou 
usedlost č. 94 ve středu Pilníkova, kde 

tehdy žil Němec pan Pauer. Ten dědeč-
ka zaučoval v práci na gruntu. Poté, když 
byli Němci ze Sudet odsunuti, pokračo-
val zde dědeček v hospodaření. Už teh-
dy docházel do nedalekého stavení za 
babičkou, tenkrát Brunovou, se kterou 
se později oženil. Brunovi žili v domě č. 
p. 119 (naše nynější 319) a pracovali na 
záhumence. Pradědeček Brun byl legio-
nář, velmi zručný člověk, také pokrokový 
hospodář a dědeček Cipra si k němu často 
chodil pro rady. Všem se dobře dařilo až 
do roku 1950, kdy bylo v Pilníkově zalo-
ženo JZD. Prarodiče byli pod neuvěřitel-
ným tlakem donuceni do něj vstoupit. 
Práce v JZD byla těžká a nedoceněná. Dě-
deček jako zootechnik a babička jako po-
mocná zootechnička pracovali celé dny, 
když bylo potřeba také pozdě večer i  ve 

svátek. Po práci pomáhali babiččiným 
rodičům se záhumenkou. Náhle pak pra-
dědeček Brun přišel o nohu, když se mu 
splašili koně a přejel mu ji valník. Krátce 
nato se dědeček s babičkou a tehdy už se 
2 dětmi, Miluškou a Jiřím, k Brunům pře-
stěhovali, jelikož těžká práce už pro staré 
rodiče nepřipadala v úvahu.

kolik generací žilo/žije v Pilníkově?

V Pilníkově nyní žije III. generace Ciprů. 
IV. generace, dvojčata – synové mého 
bratra Martina, se narodila v Praze v r. 
2013.

díky tomu, že Pilníkov byl součástí sudet, 
mají vaši předkové kořeny v zahraničí?

Naši předci nemají kořeny v zahraničí, 
aspoň o tom nic nevím.

nejen, že v Pilníkově žijete, ale zároveň zde 
již více než 20 let podnikáte. kde se zrodi-
la tato myšlenka? zajímá mě, zda náhodou 
nepokračujete ve šlépějích vašich předků. 

Od roku 1967 manželé Ciprovi s Bruno-
vými hospodařili na usedlosti č. p. 119 
(nyní 319). Začali s přestavbou celého 
domu, opravili prasklý štít, vyměnili 
podlahy, okna, to vše svépomocí po práci 
v JZD. Starší dcera Miluška po ukončení 
střední školy zvolila studium na Vysoké 
škole pedagogické a Pilníkov opustila. 
Syn Jiří od mala sdílel s otcem jeho vel-
kou zálibu – koně. Veškeré těžké práce se 
vykonávaly s koňmi a ve volném čase se 
již v raném věku Jiří učil na koních jezdit. 
Po studiích a vojně začal pracovat jako 
zootechnik ve Volanově, v době, kdy dě-
deček Cipra již zastával funkci vedoucího 
chovu plemenných býků v Plemenářském 

ciprovi
Jezdecká škola Pastviny

V loňském druhém čísle Zpravodaje 
byla řeč o rodině Skutilů a v tom aktu-
álním, prvním roku 2022, se k rubrice 
Rodáci vracíme a moc rádi vás čtená-
ře seznámíme s rodinou Ciprů. Kolem 
jejich domu/ statku/stájí jezdíte poka-
ždé, pokud se vydáte do Trutnova. My 
vždycky s dětmi v autě hádáme, zda 
uvidíme na pastvě koně a případně ko-
lik tam bude hříbátek. Je to takový náš 
rituál pokaždé, když vyrážíme z Pilní-
kova. Nikdy jsem ale neměla možnost 
podívat se trochu blíže.

pilníkovští rodáci

Jiří Cipra ml. a Jiří Cipra st., 1967

vladislava Ciprová a Jiří Cipra ml., 1987
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podniku ve Vlčicích. Potom můj otec Jiří 
odešel pracovat do Státního hřebčína ve 
Slatiňanech. Zde začal vrcholově sporto-
vat ve všestrannosti. Byl dvojnásobným 
mistrem republiky a zúčastnil se mist-
rovství Evropy v Itálii. Po sametové re-
voluci se vrátil v té době již s manželkou 
a 2 syny zpět domů, aby pokračoval ve 
šlépějích svého otce, kterému byl v res-
tituci navrácen majetek. Moji rodiče zde 
založili Jezdeckou školu Pastviny, Stani-
ci zemských hřebců, pokračovali v cho-
vu vlastních koní, založeném dědečkem 
Ciprou. Rovněž zahájili pastevní odchov 
koní a skotu. V roce 1993 jsem se naro-
dil já. V r. 2008 se otec těžce zranil. Toto 
období bylo pro celou rodinu velice těž-
ké, firma však za podpory a pomoci všech 
jejích členů i spousty kamarádů pokračo-
vala ve své činnosti. Přesto své podniká-
ní musel otec po čase přerušit. Po mém 
vystudování střední zemědělské školy 
a odborného učiliště, obor opravář ze-
mědělských strojů v r. 2016 převedl celý 
podnik na mne.

Je do podnikání zapojená celá rodina, nebo 
si někdo zvolil jinou cestu? kdy jste se roz-
hodl právě vy, že zůstanete v Pilníkově?

Moji bratři se rozhodli jít vlastní cestou 
hned po ukončení studií. Starší bratr 
Martin (nar. 1987) je technicky nadaný 
a preferuje práci v oboru výpočetní tech-
niky v Praze. Žije s rodinou v Hořovicích. 
Druhý starší bratr Štěpán (nar. 1990) vy-
studoval ČZU, žije v Praze, kde před 2 lety 
založil vlastní bezobalový obchod JELEN 
s širokým sortimentem zboží. Ale přes-
tože v zemědělství podnikám jenom já 

s mamkou, i tak nám pomáhá celá rodina, 
a to opravdu všechny generace, i když tu 
s námi nejsou pořád. Ale jakmile je po-
třeba, zapojí se a toho si moc cením. Mne 
o tom, že bych chtěl pokračovat ve sto-
pách předků, přesvědčila až střední ze-

mědělská škola. V Pilníkově jsem zůstal, 
protože můj otec už hospodařit nemohl 
a měl jsem u něj plnou důvěru v předání 
podniku. Nemalou měrou mne v hospo-
daření oba s mamkou podporovali.

Co vše zahrnuje vaše podnikání?

Naše podnikání v současné době obnáší 
činnost jezdecké školy, kterou má na sta-
rost moje mamka včetně výcviku koní. 

Práce v jezdecké škole zahrnuje výcvik 
pokročilejších jezdců nad 12 let na vel-
kých sportovních koních. Nabízíme též 
jízdy na poníkovi pro děti od 5 do 10 let. 
Dalším zaměřením je chov masného sko-
tu plemene Galloway. Je to extenzivní 
masné plemeno, které pochází ze Skot-
ska, kde vynikalo svojí tvrdostí a nená-
ročností. Dále je vyhlášené kvalitou masa 
s nízkým podílem tuku a obsahem nena-
sycených mastných kyselin, díky čemuž 
je jemné, šťavnaté a aromatické. Zároveň 
díky své vyváženosti i tuku je dobře stra-
vitelné. 

děkuji za rozhovor, lk

Viktor Cipra (28 let) má dva souro-
zence – martina (34 let) a Štěpána  
(32 let).

Povoláním je soukromý zemědělec 
a mezi jeho hobby patří zemědělství, 
myslivost a jízda na motorce nebo 
snowboardu.

Jiří Cipra ml., 1998

Jiří Cipra st., 1998
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Zvoní, rychle všichni do třídy! Každý to 
znáte. Ale málokdo z té druhé strany. 
Tentokrát jsem vyzpovídala paní učitel-
ku, ale ne ledajakou. Čas si na mě na-
šla paní Světluše Pospíšilová, která ve 
Zpravodaji pomáhá téměř 20 let (dříve 
to byl Pilníkovský občasník) s korektu-
rami. Paní Pospíšilová učí na Základní 
škole v Pilníkově 38 let český jazyk, ně-
mecký jazyk a hudební výchovu.

Profese pedagoga vyžaduje velkou dáv-
ku trpělivosti, empatie a také optimismu 
jak v každodenní komunikaci s žáky, tak  
i s rodiči. Upřímně, všichni ti, kteří si toto 
povolání dobrovolně vybrali, mají můj 
obdiv.

Prosím popište nám, jak začíná váš klasický 
den. v kolik hodin vstáváte? máte nějaký 
ranní rituál?

Vstávám chvilku po šesté hodině, i když 
to mám do školy, co by kamenem dohodil. 
Snídám u zpráv v televizi, a pokud se to 
dá nazvat rituálem, asi 10 minut se věnu-
ji procvičování angličtiny, se kterou jsem 
před pár lety začala.

Co jako první uděláte, když přijdete do prá-
ce/do školy? 

Nejprve se pozdravím s kolegy, zapnu si 
počítač, zkontroluji e-maily nebo vyřídím 
telefonáty od rodičů, kteří omlouvají své 
děti, a uvařím si čaj. Potom se podívám 
na tabuli, jestli nemám nějaké suplování, 
popřípadě, co mě dnes čeká. Pak se při-
pravím na vyučování, přichystám si věci 
na 1. hodinu a jdu dohlížet na děti před 
začátkem vyučování na chodbu. Tuto 
dobu mám asi z celého dne ve škole nej-
radši. Vítám se s dětmi, povídám si s nimi.

Je možné, aby měl někdy učitel takzvaně 
„padla” nebo váš pracovní den nekončí 
s posledním zvoněním, ale pokračuje doma 
opravováním písemných prací a přípravou 
na další den?

Učitel přijde do školy na půl osmou a od-
chází po obědě. Pak už nic nedělá, a ješ-
tě má spoustu volna. Ano, toto je myl-
ná představa těch, kteří školu znají jen 
„zvenčí“. A jak je to ve skutečnosti? Např. 
já přijdu do školy v 7 hodin, odučím si 
svých 5 nebo 6 hodin. Pokud mám mezi 
hodinami volno, využívám čas opravo-
váním nebo přípravou na další den. To-

též dělám i po vyučování a velmi často 
si beru práci domů a pracuji někdy až 
do večera. Práce učitele není jen o učení 
a opravování, máme mnoho dalších po-
vinností, které nejsou vidět. Je to třeba 
to neustálé „papírování“ – vyplňování, 
vybírání peněz, záležitosti spojené s co-
videm, třídnictví, kontakt s rodiči, orga-
nizování různých akcí nebo výletů, pří-
prava dětí na soutěže, na další studium, 
na akademii a tak dále...

když jsem byla mladší, říkala jsem si, že být 
učitelem musí být skvělé, protože má vlast-
ně pořád prázdniny jako žáci. Je tomu tak? 
nebo naopak i o prázdninách se připravu-
jete na další školní dny?

Být učitelem je skutečně skvělé, ale není 
to kvůli volnu. Napadl mě jeden vtip: Pta-
jí se nastávajícího učitele, zda má důvod 
stát se učitelem. On odpověděl, že má dva 
důvody – červenec a srpen. Takže tak to u 
většiny učitelů není. Ráda bych uvedla na 
pravou míru i to, že pro nás to prázdniny 
nejsou. Máme dovolenou, nebo studijní 
volno. A jak vyplývá z názvu, buď pro-
cházíme školením, samostudiem, nebo 
se nějakým způsobem připravujeme do 
školy. Toto se samozřejmě netýká doby, 
kdy mají žáci velké prázdniny v létě. To 
odpočíváme taky. 

Do školy jdeme až poslední týden prázd-
nin, kdy se chystáme na příchod dětí do 
nového školního roku.

Určitě existuje nějaký zážitek, událost, mo-
ment ve spojitosti s vaší profesí, který vám 
vykouzlí úsměv na tváři a ráda na něj vzpo-
mínáte. který by to byl?

Událostí je mnoho, každý den se s dětmi 
něčemu zasmějeme. Ten zážitek většinou 

vychází z nějaké situace, takže je těžké si 
vzpomenout. Já mám ráda legraci, ačkoli 
v poslední době není moc důvodů být ve-
selý ať už z hlediska společenského, nebo 
osobního. Ale možná bych mohla dát od-
pověď jednoho z těch dříve narozených 
žáků na otázku v písemné práci z litera-
tury: Kdo to byl Jan Neruda a co o něm 
víš? Reagoval takto: Jan Neruda byl spi-
sovatel a napsal některé knihy. Odpověď 
to byla pravdivá, leč nedostatečná.

Každopádně i když už učím tak dlouho, 
stále mě to baví a řekla bych, že čím dál 
tím víc, snad proto, že za ty roky už má 
člověk nějaký nadhled. A úsměv na tvá-
ři mi určitě vykouzlí a hlavně mě potěší 
poděkování většinou už bývalých žáků za 
to, co jsem je naučila, a vzpomínky na to, 
co v souvislosti se mnou a mými hodina-
mi zažili. 

děkuji za rozhovor, lk

den s paní učitelkou

škola

deváťáci. Foto s. Pospíšilová

mgr. světluše Pospíšilová



= 21 =

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

Velmi si vážíme velkého množství zaslaných nebo donesených obrázků vašich ratolestí a děkujeme za ně. Všechny se nám 
tu bohužel nevešly, ale nebojte se, otiskneme je v příštím vydání Zpravodaje. Zde si můžete prohlédnout bohatou galerii. 
I nadále je možno zasílat nám obrázky na e-mail redakce@pilnikov.cz.

dominik sobl

kryštof tošovský, 7 let

kryštof sobl

tereza Jelínová

agáta nováková, 8 let

Justýna skutilová

vendulka radiměřská, 8 let

dominik Jelínek

Justýna nováková, 9 let

Jaroslav valášek

Julie dostálová

veronika Jelínková

pilníkovské Malovánky
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Kategorie dospělí           
                                       
1. Petrová soňa
2. Petr miloš
3. bartůněk František
4. kozák Filip
5. Pecina Jiří
6. roman (z večerky)
7. strasser Pavel st.
8. kozaňák Petr
9. kozaňák michal st.
10. bartůněk david
11. strasser Jakub
12. lamač roman

Po dvou letech „covid-necovid“ trápení 
jsme se opět sešli na druhý svátek vá-
noční na tradičním turnaji stolního te-
nisu. Za stále se měnící situace a změn 
opatření byla situace s pořádáním tur-
naje malinko nejistá, ale rozhodnutí 
padlo týden před samotným turnajem. 
Letos však jen padesát na padesát, bez 
mládežnické kategorie. Zastoupení 
mladších ročníků však bylo v dospělác-
ké kategorii velice slušné. O všech pro 
a proti pravidlech z hlediska hygieny je 
toho všude napsáno až až, tak i my jsme 
se snažili dodržet vše v rámci možností. 
Dodatkové vakcíny byla celkem slušná 
zásoba a nikoho snad minimální dávka 
neminula, v tom už jsme dost let před 
samotným „koronáčem“ napřed. 

A teď už k samotnému turnaji. Před de-
sátou hodinou se začali scházet účast-
níci turnaje, ti natěšenější i o něco dřív, 
ve dveřích se objevovali místní borci, 
tradičně přátelé „miletínští a okolí“, tru-
bičky, putovní pohár, klobásky a uzené 
z Hlavečníku, a tak jsme po chvilce byli 
celkem komplet a po malinkých rozpin-
kávačkách mohl turnaj začít. Zapsaných 
26 hráčů (nakonec 27 – kdy nám jeden 
nějak propadl sítem, i když tam byl včas) 
bylo rozlosováno do tří skupin po devíti. 
Letos se turnaje zúčastnila i tři děvčata 
(Týnka a Terka – Drahotínské a Soňa Pet-
rová) a vůbec poprvé se na turnaji objevil 
náš Roman z večerky a Rock – kamióňák 
Robert. Tradičně na třech skoro již mu-
zejních stolech začal boj ve skupinách, 
kde se utkal každý s každým na dva ví-
tězné sety. Skupina A měla od začátku 
dva favority – Miloše Petra a Pecku a jako 
třetí postupující nakonec vyšel Peca Ko-
zaňák po těsném vítězství nad Romanem 
Lamačem, na kterého zbyl jen souboj 
o 9.-12. místo. Ve skupině B potvrdili roli 
favoritů na postup Soňa Petrová a Filip 
Kozák, jako třetí postupující je doplnil 
Pavel Goca Strasser. Brambora ze skupi-
ny tentokrát zbyla na Davida Bartůňka. 
Skupinu C s naprostým přehledem bez 
ztráty kytičky vyhrál Fanda Bartůněk 
(16:0!), jako druhý a třetí postoupili ze 
skupiny se shodným počtem bodů Ro-
man z večerky a Míša Kozaňák st. Do boje 
o 9.-12. místo ze skupiny postoupil Kuba 
Strasser, jemuž při shodě bodů pomohl 
vyhraný zápas s Milanem Kozákem. Tři 
nejlepší ze skupin tak postoupili do fi-
nálové skupiny, kde se započítanými vý-
sledky ze skupin odehráli opět systémem 
každý s každým závěrečné mače. Čtvrtí ze 
skupin odehráli mezi sebou zápasy o de-
sáté až dvanácté místo. Celkové výsledky 
nakonec byly dóóóst podobné, alespoň 
na prvních příčkách, jako na posledním 

turnaji. Prvenství letos obhájila a putov-
ní pohár do ročního držení získala Soňa 
Petrová, druhé místo stejně jako předloni 
bere Miloš Petr a třetí místo získal Fanda 
Bartůněk – téměř stálice mezi bedňáky. 
Smolná brambora letos vyšla na (malin-
ko smutného – ani se nedivím) Filipa Ko-
záka, který za celý turnaj prohrál jen tři 
zápasy – všechny 1:2 právě s první trojicí 
na bedně. Jako pátý se umístil Pecka (Jiří 
Pecina), který přiznal, že určité rezervy 
tam byly, a celkově šestý skončil nováček 
turnaje, tím i skokan turnaje Roman z ve-
čerky. Sedmou příčku obsadil Goca, který 
se poctivě staral o hladký průběh turnaje, 
ve finálové skupině asi malinko „přetak-
tizoval“ a byla z toho až šťastná sedma.  
Osmou příčku obsadil Peca Kozaňák po 
vyhraném zápase nad Míšou Kozaňákem, 
který skončil celkově devátý. O nepostu-
pujících ze skupin, o těch už taky víme, 
ale jsou dobří zase v jiných disciplínách, 
turnaj není jen o vítězstvích za zeleným 
stolem a je potřeba reprezentovat i ji-
nak. Dvanáct nejúspěšnějších hráčů bylo 
odměněno věcnými cenami, putovní po-
hár se nám i letos zaslouženě přestěho-
val mimo Pilníkov, takže opět výzva pro 
místní borce se o něj poprat na příštím 
turnaji. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
účastníkům turnaje za vzornou reprezen-
taci, za sponzorské příspěvky na turnaj, 
Gocovi za pomoc při organizaci a ply-
nulém chodu turnaje, Jirkovi za dodaná 
fota, Martě a Iris za barem, za výborný 
každoroční gulášek, dršťkovou snad taky 
všichni přežili.

Děkuji všem za účast a pomoc na turna-
ji a s vírou, že nám další rok nic nezhatí. 
Všem hlavně pevné zdraví a slunce v duši 
v novém roce 2022 a zase za rok.

J. Prokopec

výsledky vánočního 
turnaje 2021

sport

tenista v akci. Foto J. Prokopec

turnaj ve stolním tenise. Foto J. Prokopec



= 23 =

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

Konání vánočních trhů bylo napláno-
vané na pátek 3. prosince. Do poslední 
chvíle jsme doufali, že se nám podaří 
tuto akci zrealizovat obvyklým způso-
bem. Proticovidová opatření však byla 
při organizaci adventních trhů příliš 
přísná. Proto jsme se nakonec rozhod-
li vánoční trhy uspořádat online. Děti 
z mateřské i základní školy vyráběli 
pod vedením pedagogů i rodičů a pak 
výsledky svého snažení prezentovali 
na webových stránkách naší školy. Ná-
sledný prodej výrobků byl pro MŠ a 1. 
stupeň ZŠ o poznání úspěšnější než pro 

stupeň druhý. Tímto ještě jednou dě-
kujeme všem, kteří se do akce zapojili 
a přispěli tak dětem do třídních kasiček.

V uplynulém období se také konalo ně-
kolik sportovních soutěží, kterých se 
naši žáci zúčastnili. Za zmínku určitě 
stojí 2. místo v okresním finále ve stol-
ním tenisu a postup do krajského kola 
(M. Kocián, J. Strasser, M. Voženílek) a 2. 
místo chlapců a 3. místo dívek v okres-
ním kole florbalu. Gratulujeme a držíme 
pěsti do dalších bojů.

Pavla strasserová

• Měsíc prosinec odstartoval miku-
lášskou nadílkou, kterou pořádala 9. 
třída místní základní školy. Akce se 
dětem líbila a čerti nám nikoho ne-
odnesli. 

• Malé vánoční trhy se v mateřské ško-
le také vydařily. Velké poděkování 
patří všem rodičům za úžasné vyro-
bené a zároveň i koupené vánoční 
výrobky. 

• S dětmi jsme se v tomto období vyda-
li ozdobit vánoční stromečky do Zoo 
ve Dvoře Králové nad Labem. Velké 
poděkování patřilo i zaměstnancům 
zahrady za jejich bezvadný přístup 
k dětem. 

• I k nám přišel letos Ježíšek, nadílka 
byla velmi bohatá, dárky se dětem 
moc líbily.

• Nezapomněli jsme ani na lesní zví-
řátka a donesli jim nějaké ty dobroty. 

• Bohužel i tento rok musely být vá-
noční besídky formou online videa 
pro rodiče, což nás mrzí stejně jako 
vás.

• Úspěšně jsme skočili do nového roku 
se všemi silami a do školky přišla po-
hádková nálada, kdy proběhl pohád-
kový karneval, který se všem dětem 
velice líbil. Děti ze třídy Sluníček se 
mohly pyšnit nádhernou perníkovou 
chaloupkou, kterou společně s uči-
telkou vyrobily.

• Proběhlo také několik barevných 
dnů, kdy jsme se museli sladit do ur-
čitých barev, a v neposlední řadě vy-
cházky do přírody s donáškou dobrot 
pro zvířátka.

A nyní se už těšíme na jaro a na nové 
herní prvky na školní zahradě. Přejeme 
všem krásné jaro a dobrou náladu.

kolektiv mŠ

co se děje na základní škole
Opět je tu čas ohlédnout se za uplynulými třemi měsíci a připomenout si dění 
v naší škole. Začátkem adventu již tradičně pořádáme vánoční trhy a mikuláš-
skou nadílku. I tentokrát deváťáci spolu s paní učitelkou Pospíšilovou obešli 
mladší spolužáky a děti v mateřské škole. Mikuláš, čerti a andělé si s dětmi 
popovídali, vyslechli písničky a básničky a následně všem předali něco dobrého 
na zub.

okénko do školky
Tak k nám konečně dorazila zima a přinesla nám i trochu toho sněhu.

škola

vítězové ve stolním tenise. Foto P. strasserová

barevné dny. Fotoarchiv mŠ

Perníková chaloupka. Fotoarchiv mŠ

návštěva zoo. Fotoarchiv mŠ
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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. 

masopust 28. 2. 2009. Fotoarchiv Jiřího Hakena

masopust 24. 2. 2007. Fotoarchiv Jiřího Hakena

masopust 28. 2. 2009. Fotoarchiv Jiřího Hakena


