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Pilníkovský
zpravodaj

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

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

Rockové hřiště Pilníkov 
De Bill Heads  

sobota 9. 7. 2022 od 18:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čaj o páté se starostou města      

středa 13. 7. 2022 od 17:00 h 
měÚ Pilníkov

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letní nohejbalový turnaj     

sobota 23. 7. 2022 od 9:00 h 
náměstí v Pilníkově

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rockové hřiště Pilníkov 

Reggae fest  
sobota 23. 7. 2022 od 11:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově 

Půlení prázdnin    
pátek 29. 7. 2022 od 15:00 h  
myslivecký srub v Pilníkově

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

Pilníkofest       
sobota 30. 7. 2022 od 18:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově

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

Letní tenisový turnaj       
sobota 30. 7. 2022 od 8:00 h 

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

Rockové hřiště Pilníkov 
Vilém Čok & Bypass  

sobota 13. 8. 2022 od 18:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově 

Rockové hřiště Pilníkov 
Folk – rock fest  

sobota 20. 8. 2022 od 18:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově 

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Městské slavnosti   

sobota 3. 9. 2022 od 10:00 h 
fotbalové hřiště v Pilníkově 

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olympiáda pro starší  

a pokročilé v Havlovicích 
čtvrtek 8. 9. 2022  

čas odjezdu bude upřesněn
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zahrada Čech Litoměřice  

sobota 10. 9. 2022  
čas odjezdu bude upřesněn

léto v Pilníkově. Foto lenka kulková
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Jako děti jsme to moc nevnímaly, dva 
měsíce prázdnin byly obdobím pohody 
a dlouhého odpočinku. Nyní ale s přibý-
vajícím věkem je každý rok a den nějak 
rychlejší, vždyť už máme zase pololetí. 
Tím chci také říci, že právě držíte v ru-
kou 15. vydání Zpravodaje, na kterém se 
již čtvrtým rokem podílím. Vydáváme 
jej ve snaze objektivně přenášet zprávy 
z našeho města do vašich domovů a vy-
tváříme tak jakousi malou kroniku udá-
lostí. Rád bych vás touto cestou vyzval 
k možné spolupráci s dodáváním vašich 
příspěvků, nápadů a zpráv. Články za-
chováme bez cenzury a tím tak přene-
seme vaše myšlenky něco změnit nebo 
vylepšit do následných plánů. 

Když se daří, je to vždy příjemné. A tak 
mám v letošním roce především radost 
ze vzájemné spolupráce našich spol-
ků a neziskovek. Ve spolupráci se Spo-
lečenstvím obcí Podkrkonoší si letos 
mohly všechny spolky z území zažádat 
o drobný dotační finanční dar a z osmi 
žadatelů bylo právě pět úspěšných z Pil-
níkova. Každý ze spolků se tak může 
určitým způsobem začlenit do různých 
aktivit a tím tak nabídnout v našem 
městě více vyžití na různých akcích ať 
už pro děti, seniory, nebo pro mladé 
skupiny. Když v obci fungují spolky, je to 
vždy jednodušší a za to vám všem patří 
velké poděkování.

Podařilo se nám také spustit sbírku na 
záchranu „našeho“ kostela Nejsvětější 
Trojice, zde musím za součinnost po-
děkovat paní Nadě Valentové, která mi 
v tomto tažení udělat něco navíc pomá-
há. Více se dočtete uvnitř Zpravodaje.

Když se nedaří, je to asi také v pořádku, 
člověk prostě nemůže být vždy úspěšný. 
Nám se nepodařilo získat dotaci z Mini-
sterstva pro místní rozvoj, kde druhým 
rokem žádáme o dotaci na opravu míst-

ních komunikací a workoutové hřiště 
na atletickém stadionu. Na tyto akce je 
u dotačních výzev obrovský převis, a to 
v řádech několika miliard korun. Jsme 
vybráni jako náhradníci, zde se však na-
děje ztrácí, a tak nezbývá než sáhnout 
do vlastního rozpočtu a realizovat vše 
za své. Jen pro představu čtenářů, v sou-
časných cenách vychází 1 m² asfaltové 
plochy na 3.500,-Kč. Jednoduchou ma-
tematikou si tedy můžeme dovodit, co 
by obnášelo vylepšit některé místní ces-
ty, které to potřebují jako sůl. Nesmíme 
se tedy nechat odradit a dál při nových 
výzvách žádat o podporu.

Pracujeme také na přípravách vylepšení 
parku na Hradčíně a východní části ná-
městí, nové výsadbě stromů a oplocení 
koupaliště, které nás svým stavem také 
trápí. Chystá se realizace oprav omítek 
budov sokolovny, skládky pod poštou 
a budovy bývalé váhy. Z těch největších 
blížících se akcí je rekonstrukce požární 
zbrojnice a oprava krovu a střechy re-
staurace Slunce.

A když přidáme všichni ruku k dílu a ob-
čas posekáme navíc kousek příkopu 
u cesty, který není náš, ale trápí nás jeho 
vzhled, bude se nám zase žít v našem 
městě o něco hezčeji.

Léto je ale časem odpočinku, sluníčka, 
koupání a houbaření. A tak odpočívejte 
a užívejte!

A buďte co možná nejvíce úspěšní 
a šťastní, protože i sám mistr věděl, že 
když ti jedenkrát už láska nedá spát, 
jdi za štěstím, když se cítíš sám a nevíš 
kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl 
sbohem dát všemu, cos měl dosud rád, 
překroč vlastní stín a láskyplný klín, jdi 
za štěstím.

krásné léto, váš starosta

Milí čtenáři,
vítám vás u vydání prázdninového 
Zpravodaje. Tak jak zpíval sám mis-
tr Karel Gott ve známé písni Muzika, 
čas letí jako bláznivý, já nechytím ho 
ani vy, tak zbývá nám jen vzpomíná-
ní, jež do písní se skrylo nám, nám 
ten čas opravdu letí. Máme zde konec 
školního roku, konečně zase trochu 
normálního, bez omezení a distanční 
výuky. Roku poznamenaného válkou 
na Ukrajině a dramatickým zdražo-
váním všeho, na co se jen podíváte.

slovo 
šéfredaktorky
Vážení čtenáři,  
první polovina roku 2022 je za 
námi a my vyhlížíme tu druhou 
část za skly slunečních brýlí. Máme 
za sebou pestrý kulturní program, 
který se těší stále velké oblibě 
u místních i přespolních. Musím 
pochválit organizátory a smeknout 
před nimi a dalšími lidmi, kteří se 
na uskutečnění těchto akcí podílí. 
Město žije, a to je skvělé.   

Spousta z vás se jistě nemůže do-
čkat znovuotevření restaurace Slun-
ce. Není nadto dát si jedno orosené 
a k tomu nějakou výbornou chuťov-
ku. Musím říct, že už se taky moc tě-
ším.

Chtěla bych zmínit, že byť se to ně-
komu nezdá, naše město a zároveň 
i místní podnikatelé nám nabízejí 
vcelku pestrou škálu služeb a produk-
tů. Neznám místo velikostí podobné 
Pilníkovu, kde si člověk v okruhu ně-
kolika málo kilometrů může zajít na 
koncert, koupit lístek na divadelní 
představení, zajít na pivo nebo záku-
sek, zorganizovat svatbu nebo oslavu 
narozenin, projet se na koni, koupit 
lokální čerstvé mléko, med, sýr nebo 
jogurt, vykoupat se ve vodní nádrži 
a nakonec sednout na kolo a využít 
blízkost cyklostezek.

Za mě je tu krásně a moc hezky se mi 
tu s mojí rodinou žije. 

Samozřejmě vždy je prostor pro zlep-
šení v mnoha oblastech. Pokud máte 
připomínku, nápad, výhrady, není 
nic jednoduššího než se o ně podělit 
a společně jít za myšlenkou možného 
rozvoje.

Přeji vám krásné léto plné zážitků 
a smíchu. lk
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Město pilníkov – účastník pilotní sítě 
energetické účinnosti  
Dne 6. 4. 2022 proběhla návštěva zástupců Českého vysokého učení technického 
a jeho Univerzitního centra energeticky efektivních budov na radnici v Pilníkově. 
Cílem bylo představit nemovitosti v majetku města a zjistit stávající hospodaření 
s energií. Na základě těchto podkladů tým odborníků navrhne konkrétní opatření, 
které by bylo možné realizovat v oblasti energetických úspor ve městě.

Následně proběhlo předání projektových 
dokumentací jak na stávající objekty, tak 
i na nově připravované investiční projek-
ty. Jedná se o rekonstrukci objektu zá-
kladní školy na náměstí, realizaci staveb-
ních úprav a přístavby požární zbrojnice 
a novostavbu mateřské školy.

Výsledky šetření doplníme do stávajících 
dokumentací a využijeme kladného hod-
nocení snížení nákladů na energie a emi-

se CO2 při hodnocení žádostí o státní do-
tace. Výhodou pro město je, že podpora 
Univerzitního centra energeticky efektiv-
ních budov je pro členy pilotní sítě ener-
getické účinnosti bezplatná, jelikož v le-
tošním roce je hrazena z fondu Evropské 
iniciativy na ochranu klimatu.

ing. tomáš voborník

realizace akcí  
investic a oprav  
v roce 2022  
V květnu byla podepsána smlouva 
o  poskytnutí dotace ve výši 840 000 Kč 
z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje na účelové financování výdajů vy-
naložených na realizaci projektu „Revi-
talizace objektu č.p.27 – oprava krovu 
a střešní krytiny“. Po čtyřech letech žá-
dostí o dotaci se podaří odstranit hava-
rijní stav barokního krovu, který je pro-
pojen se stropní konstrukcí nad sálem 
restaurace Slunce.

Současně v květnu generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru zaregist-
rovalo a odsouhlasilo společně s Minister-
stvem vnitra dotaci ve výši 3 460 933 Kč 
na realizaci stavebních úprav a přístavby 
požární zbrojnice.

Druhý týden v červnu byly zahájeny opra-
vy povrchu místních komunikací Nádraž-
ní, Za Tratí, Polní a od hřiště po Kolkov-
nu. Jedná se o lokální výspravu výtluků, 
asfaltový nástřik tryskovou metodou 
a místní výměnu asfaltového koberce.

Ve spolupráci s Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov Českého 
vysokého učení technického v Praze do-
končíme kontrolu nově připravovaných 
projektů mateřské školy a stavebních 
úprav a přístavby požární zbrojnice. Bu-
deme pokračovat ve vyhodnocení ener-
getické účinnosti zdrojů tepla v budo-
vách ve vlastnictví města s cílem snížit 
náklady na energie. Navrhneme novou 
energetickou strategii a koncepci, ve kte-
ré posílíme energetickou soběstačnost 
města.

 ing. tomáš voborník

sazenice jedle bělokoré z jarní výsadby.
Foto o. davidík

Šetrné vytěžení mýtního porostu z náletu.
Foto o. davidík

co se děje v lese
Společnost Lesy-voda, s.r.o., 
která hospodaří na lesních po-
zemcích ve vlastnictví obce, letos 
hodlá obnovit přibližně 9 hektarů 
lesa. Při umělé obnově je v plánu 
zalesnit více jak 5 hektarů holin. 
To znamená přibližně 30 000 ks 
sazenic stromků. Při obnově lesa 
používáme směs dřevin, která 
odpovídá místním podmínkám. 
Listnáče v obnově tvoří 55 %, jeh-
ličnany 45 %.  

U přibližně 4 hektarů lesní půdy 
využijeme přirozené obnovy. Kon-
krétně mýtní úmyslnou těžbu 
umisťujeme tam, kde se nám již 
přirozená obnova objevuje. Takto 
obnovené plochy jsou ekonomicky 
výhodné a hlavně jsou obnovová-
ny geneticky původním sadebním 
materiálem, který je navíc nejlépe 
adaptovaný na místní prostředí.   

Druhově pestré porosty budou 
odolnější vůči klimatické změně 
a současně zajistí dostatečnou pro-
dukci dřeva pro příští generace.

ondřej davidík

zprávy z Města 

Požární zbrojnice a byty č. p. 151. Foto t. voborník
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zprávy z Města 

Kostel Nejsvětější Trojice je římskokato-
lický, filiální, dříve farní kostel, který se 
nachází v historickém jádru památkové 
zóny města a je situován na mírném ná-
vrší uprostřed náměstí.

První zmínka o kostelu se objevila r. 1357. 
Roku 1605 k němu byla Beatrix Eleono-
rou Zilvarovou přistavěna zděná věž. Pro 
značnou zchátralost byla původní dřevě-
ná část kostela stržena a v letech 1769 až 
1772 byl k věži vystavěn nový zděný jed-
nolodní kostel dle plánů italského archi-
tekta Martinelliho ve slohu vrcholného 
baroka s rokokovými prvky. 

Po požáru velké části města r. 1820, který 
roztavil i zvony ve věži, došlo k znovuob-
novení kostela až po deseti letech.    

R. 1904 proběhla velká oprava kostela, ale 
od šedesátých let 20.století kostel chátrá. 

V lednu r. 2006 se v něm zřítila kostelní 
klenba. Ve stejném roce byla obcí Pilní-
kov uspořádána 1. veřejná sbírka na opra-
vu poškozeného kostela a koncem téhož 
roku byly na kostele zahájeny záchranné 
stavební práce. 

V současné době je stavba v neutěšeném, 
havarijním stavu, navíc si loni místní 
obyvatelé povšimli, že se výrazně naklání 
vrchní část věže.

V pátek 5. listopadu 2021 byla celá kopule 
věže sejmuta a následně byl zjištěn její 
fatální stav.

Od té doby se usilovně pracuje na její ob-
nově, ale byly pozastaveny ostatní prá-
ce na kostele, chybí finanční prostředky 
a dalo by se říci, že kostel se pozvolna 
rozpadá.

vydejme se proto na společnou cestu za 
záchranou kostela neJsvětěJŠí troJice 
ve městě v Podkrkonoší, ve městě Pilníkov.

sbírka bude ukončena 30. září 2022. 

Naším úmyslem je sbírku propagovat 
oslovením dostupných zdrojů, kterými 
jsou např. místní rozhlas, Český rozhlas, 
Česká televize, SMS zprávy, FB, Insta-
gram, webové stránky města Pilníkov, 
Pilníkovský zpravodaj i další tiskoviny. 

Pokud vás smutný příběh zaujal, pokud 
jste získali pocit, že chcete společně 
s námi kostelu pomoci a vytvořit z něho 
dominantní kulturní památku města Pil-
níkova, máte možnost přispět na nově 
zřízený transparentní účet:

 č. transparentního účtu:  

 123-6607140277/0100 

Zůstatek na účtu můžete zhlédnout na 
odkazu:

https://www.kb.cz/cs/transparentni
-ucty/123-6607140277 

případně vložením dobrovolného pří-
spěvku do putovních pokladniček, o je-
jichž rozmístění budete ještě informová-
ni v návaznosti na pořádání kulturních 
akcí ve městě Pilníkov během letních 
měsíců.

Též se můžete zastavit na městském úřa-
dě, i tam bude pokladnička po celou dobu 
konání sbírky k dispozici.

Pokladničky budou řádně zajištěny proti 
odcizení i proti neoprávněnému otevření, 
budou i řádně zapečetěny městem Pilní-
kov.

Vybrané finanční prostředky budou pře-
vedeny na bankovní účet majitele kostela 
Římskokatolické farnosti – arciděkanství 
Trutnov I, Školní 155/20, 541 01 Trutnov 
na č. účtu: 1300189399/0800, který je zří-
zen u České spořitelny. 

Finanční prostředky budou použity VÝ-
HRADNĚ na opravy KOSTELA NEJSVĚ-
TEJŠÍ TROJICE v Pilníkově.  

Děkujeme předem za každý zaslaný pří-
spěvek i za to, že pomáháte s námi.

Jč

veřejná sbírka č. 2 na opravu kostela  
v pilníkově „kostel nejsvětější trojice“
Obracíme se tímto na místní občany i širokou veřejnost s prosbou o pomoc!  
Město Pilníkov vyhlásilo veřejnou sbírku č. 2 na opravy kostela v Pilníkově.

Pilníkovský kostel. Foto l. kulková

reklamní kampaně kupé alPine a110. Foto J. červený
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Nejdříve přišla výzva od našich paní učitelek, 
že by bylo potřeba něco s tou zahradou ve škol-
ce provést. Bylo odsouhlaseno, co by to tak asi 
mohlo být, co je potřeba a pak už zbývalo jen 
sehnat finance. Vyvolal jsem jednání s ředite-
lem Místní akční skupiny Království – Jestřebí 
hory, o.p.s., zda se nechystá šikovná dotační vý-
zva. Odpovědí bylo ANO, je ale nutné reagovat 
rychle. Připravila se žádost o dotaci, podrobný 
projektový záměr a vše se odeslalo na Státní ze-
mědělský intervenční fond k odsouhlasení. Hurá, 
jsme úspěšní! Celková přiznaná dotace nám byla 
poskytnuta ve výši 483 903 Kč, což činilo 80 % 
z projektového záměru. Nové oplocení školky 
z poplastovaného pletiva vyšlo na 180 290 Kč 
a nové herní prvky, ve kterých je například nová 
herní věž s lanovým mostem, lanová dráha, lavič-
ky, stojan na kola, odpadkový koš, prohazovadlo 
Brumla, pružinové houpačky, kládová houpačka, 
kuličkolam a mlhovadlo pro osvěžení v letních 
dnech, na 432 898 Kč. Město tedy stála investi-
ce do zabezpečení zahrady a do nových herních 
prvků 129 285 Kč. 

Až půjdete okolo, nakoukněte, myslím, že máme 
nejhezčí zahradu mateřské školy v širokém okolí.

Jč

Po různých vyjednáváních a peripe-
tiích jsme jej obdrželi až v únoru le-
tošního roku. Největší vinu na tom-
to problému nese nedostatek a cena 
materiálu (tvrdí výrobci). K traktoru 
je přední tříbodový závěs, na který 
dodavatel traktoru čekal, až dorazí 
z Maďarska. S traktorem bychom měli 

ušetřit více času na zimní údržbě, do-
káže nést zároveň jak přední radlici, 
kterou máme k dispozici, tak i sypač 
na sypký materiál. Někteří z vás už 
viděli, co vše dokáže traktor zastat 
a s čím vám pomohl. 

dušan Hanuš

nejhezčí zahrada  
v okolí
Mám radost, když se práce podaří. A nám se 
podařilo dotáhnout do finále nové oplocení 
a dětské herní prvky v areálu mateřské školy. 
Jak to ale celé začalo? 

nové vybavení  
pro naše Město
Vážení spoluobčané, 
společnost Lesy-voda, s.r.o., pořídila pro ko-
munální služby nový traktor zn. Kubota M 
5112 s čelním nakladačem. Traktor byl objed-
nán na podzim loňského roku u firmy Agrico 
Týniště nad Orlicí.

nový traktor kubota 5112. Foto J. červený

výstava komunální techniky. Foto J. červený

nejhezčí zahrada. Foto J. červený
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MěÚ Pilníkov, Jiří Haken a Jaroslav Mengler vás srdečně zvou na výstavu

Pilníkovsk á slévárna
n a  h i s t o r i c k ý c h  P o h l e d n i c í c h  a  f o t o g r a f i í c h

Výstavu můžete navštívit do konce letních prázdnin.

Zájemci o prohlídku se mohou objednat na tel. 603 508 852.

zprávy z Města 
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Dalším programem se stala výroba pa-
letizace pro pivovary, výroba reverzní 
osmotické stanice na úpravu vstupní 
vody pro zdravotnictví a výroba zatavo-
vacího stroje na žárovky pro n.p. Tesla. 
Složitá a komplikovaná jednání o moder-
nizaci závodu Pilníkov v hodnotě 100 mil 
se stala minulostí a závod si musel dělat 
sám řadu opatření, aby se v zastaralém 
zařízení mohlo pokračovat ve výrobě. 
Zruční a dovední formíři i další pracov-
níci dokázali i v těchto podmínkách vyrá-
bět produkty, které jsou dodnes k vidění 
doma i ve světě.

Od roku 1986 se stává provoz Pilníkov 
samostatným závodem ZVÚ HK. Je nut-
né i připomenout, že plánovaná přestav-
ba kupolových pecí na plynové pomohla 
obci Pilníkov realizovat přípojku plynu 
od Vlčic, protože odběr samotné obce 
nesplňoval tehdejší podmínky. Provoz 
Pilníkov, i když jen kusově, se zabýval vý-
robou kompenzátorů, proběhlo odlévání 
zkušebních odlitků pianinových rámů 
pro národní podnik Hudební nástroje 
Hradec Králové, začala výroba kotlů pro 
domácnosti BK 2,5.

Bylo zřízeno lisovací centrum pro uložení 
potrubí a jeho výroba. 

Ve slévárně se postupně měnila techno-
logie výroby a tím i sortiment odlitků. 
Byl vyřešen problém od prášení kuplo-
ven zakoupením suchého odprašovacího 
zařízení od firmy Ekoglobal v roce 1999. 
Tím byla vyřešena hrozba České inspekce 
životního prostředí a nebezpečí uzavření 
provozu pro překračování emisí.

Závod měl vlastní modelárnu pro úpravu, 
opravu a výrobu drobných modelů. 

Ve strojírenské části (Lence) měl dobře 
vybavenou obrobnu soustruhy, vrtačka-
mi, bruskami, horizontkami, odvalovací 
frézkou na výrobu ozubení do modulu 10 
a válcovačkou závitů do M30. Toto vyba-

vení umožňovalo opracování, výrobu, ale 
i kooperaci s dalšími zákazníky.

V zámečnickém provozu se pro některé 
výrobce pianin rámy opracovávaly, vrta-
ly a kolíkovaly. Pro výrobce ekologických 
zařízení se vyráběly chladiče pro odprá-
šení kuploven. V obrobně byl vybaven 
soustruh na navíjení nerezového drátu 
na filtrační svíčky pro čistírny vod, pivo-
vary, cukrovary a vinařství.

V roce 2002 byla firma privatizována 
a 100% vlastníkem Slévárny a strojírny, 
a.s., se stala Českomoravská energetika 
začleněná do Eltodo Praha.

Sortiment výrobků byl rozšiřován o výro-
bu zahradní a ozdobné litiny hlavně pro 
historickou část Prahy.

8.3.2000 došlo k přerušení provozu firmy 
po dobu 1 měsíce záplavou vody a bahna 
až do výše 1 metru. Po velkém úsilí ně-
kterých pracovníků sice došlo k obnovení 
provozu, ale výměna slévárenských písků 
a směsí zapříčinila zvýšenou zmetkovi-
tost odlitků, kterou nám pomáhala řešit 
Slévárenská společnost.

Složitá jednání s pojišťovnou trvala té-
měř půl roku, ale částečné odškodnění 
pomohlo úplně obnovit provoz. 

Výrobky Slévárny a strojírny, a. s., Pilní-
kov byly součástí potravinářských a che-
mických zařízení po celém světě, ale 
přesto nejsou tak významné jako výrobky 
historické a umělecké litiny na význam-
ných místech hlavního města Prahy. 
Firma Slévárna a strojírna se snažila zvi-
ditelnit a propagovat své výrobky na pro-
spektech, ale i na významných výstavách. 
Stálá výstava byla v Krči ve firmě Eltodo, 
ve výstavní místnosti v Hradci Králo-
vé, na Stavební výstavě v Pardubicích 
a v Hradci Králové na zimním stadionu.

Na 3denním jednání starostů měst a obcí 
Čech, Moravy a Slezska v Kongresovém 

centru Praha jsme byli jediným vystavo-
vatelem. Stálou výstavou byla výstavní 
místnost v objektu strojírny, kde bylo vy-
stavováno 65 výrobků z ozdobné a umě-
lecké litiny. Stálá výstava je i na pilní-
kovském náměstí a v podobě ozdobného 
oplocení sousoší Nanebevzetí Panny Ma-
rie v centru obce Pilníkov.

V roce 2008 příchodem celosvětové fi-
nanční a hospodářské krize došlo k ná-
růstu cen hlavních surovin více než 
o 50 %, který nebylo možno zanést do cen 
výrobků. Zánikem velké části odběratelů 
a bez pomoci státu se dostala firma Slé-
várna a strojírna, a. s., přes insolvenční 
jednání až do konkurzu a v roce 2009 za-
nikla.

Slévárně nepomohla ani nutná vlastní 
opatření, ke kterým patřilo i snižování 
počtu pracovníků, což dodnes někteří 
těžce nesou i přesto, že mohou mít dob-
ré pocity ze spoluúčasti na vytvořených 
výrobcích umístěných v historické části 
Prahy jako například na Staroměstském 
náměstí oplocení záhonů, řetězy u po-
mníku Jana Husa, historické sloupy a lu-
cerny v ulicích, litinová fasáda na divadle 
Semafor, lavičky a odpadkové koše ve 
Žlutých lázních i v dalších částech Prahy.

Zaměstnancům firmy i obyvatelům Pil-
níkova, kteří dodnes cítí lítost nad záni-
kem Slévárny a strojírny nebo se s tím 
nemohou smířit, doporučujeme udělat 
si výlet do Prahy spojený s procházku po 
zmiňovaných místech, hlavně po Karlově 
mostě. Místní historické sloupy a lucer-
ny, které vyrobili zaměstnanci slévárny, 
u mnohých lidí z neznámého Pilníkova 
pak jistě vzbudí pýchu a hrdost.

Závěrem bych chtěl poděkovat starosto-
vi Pilníkova panu J. Červenému a panu J. 
Hakenovi za uskutečnění výstavy o Slé-
várně a strojírně Pilníkov.

Jaroslav mengler

průvodce výrobou a aktivitaMi slévárny
Od roku 1959 se stává slévárna Pilníkov provozem ZVÚ Hradec Králové, jehož 
hlavním výrobním programem byla výroba pivovarů, lihovarů, cukrovarů a che-
mických zařízení. Provoz v Pilníkově, ovlivněný tímto výrobním programem, začal 
odlévat nejen potřebné odlitky ze šedé litiny, ale vyráběl i finální výrobky jako 
čerpadla cukroviny, šroubové a odstředivé vyrovnávače tlaků, dávkovací čerpadla, 
rmutová čerpadla, šneková čerpadla mláta, ventily výhozu mláta, spádová síta, 
splachovače řepy, korečkové a pásové dopravníky a další výrobky pro dodávky 
ZVÚ HK.

J. Haken a J. mengler. Foto J. červený
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zprávy z Města 

Z Pilníkova jsme vyrazili s novým hasič-
ským vozem ve složení Jiří Buček, Dušan 
Hanuš a starosta města Josef Červený. 
Slavnostní akt byl zahájen požehnáním 
pana faráře při mši v kostele Neposkvr-
něného srdce, kde se před kostelem se-
řadily také na tři desítky požární vozidel. 
Poté se účastníci spolu s kolonou hasič-
ských vozů přesunuli v průvodu dlouhém 
2 km na náměstí vedle kulturního domu, 
kde proběhl slavností akt a předání vy-
znamenání a vyšších titulů. Slavnostního 
ceremoniálu se zúčastnili mimo naši za-
hraniční delegaci také poslanci, vedoucí 
samospráv, pozvaní hosté a obyvatelé 
okresu. Po společném obřadu se hasiči 
vydali na společné občerstvení. Celý ob-
řad proběhl za doprovodu dechového or-
chestru z Lubawky.

Jč

den hasičů
V sobotu 14. května se konala ve spřá-
telené obci Marciszów celookresní 
oslava Dne hasičů, na který byla po-
zvána starostou města Wieslawem 
Cepielikem také delegace z Pilníkova 
a Vítězné. 

den hasičů v marciszówě. Foto J. červený



= 9 =

2 0 .  r o č n í k  /  č e r v e n e c  2 0 2 2

Letité zakletí restaurace té nejhorší kate-
gorie snad tak bude prolomeno. Na této 
kompletní rekonstrukci se podílelo hned 
několik řemeslníků: zedníci, instalatéři, 
topenáři, elektrikáři, sádrokartonáři, ma-
líři, podlaháři, zámečníci, truhláři a v ne-
poslední řadě také švadlenky. Oprava byla 
provedena prostě z gruntu a komplexně. 
Při stavebních pracích došlo v několika 
případech k drobným úpravám a neče-
kaným změnám, s kterými nám vznikly 
také drobné vícepráce. Celkové nákla-

dy spojené s rekonstrukcí jsou ve výši 
2 080 000 Kč. Nový provozovatel pan Mi-
roslav Svačina, jehož můžete znát také 
pod kulinářským názvem „Rozmarýnek“, 
restauraci převzal a nyní skládá kvalitní 
pracovní tým, který se o nás bude starat 
s řádnou péčí. Oprava byla potřeba a my 
se tak můžeme těšit na setkání u dobrého 
jídla a pití v důstojném prostředí nové, 
čisté a reprezentativní restaurace v Pil-
níkově.

Jč

restaurace slunce v novéM kabátu
Rekonstrukce restaurace Slunce je zdárně dokončena. Při zahájení tohoto záměru 
bylo počítáno s tím, že se pokusíme co nejvíce zachovat tvář maloměstské restau-
race, kde nám bude chutnat dobré jídlo a pití a kde se o nás personál vždy rád 
a s úsměvem postará. 

blešák již popáté
V sobotu 21. května proběhl v areálu sportovní haly již pátý 
ročník pilníkovského Blešáku. Není potřeba se tedy zbavo-
vat starých věcí, neb vše má svého kupce. Radim Vondrák, 
jeden z přespolních prodejců, nám prozradil, že ho to moc 
baví a že v prodeji vidí příjemnou zábavu, a zároveň potvr-
dil, že věci, které chtěl již dávno vyhodit, si svého nového 
majitele našly. A ten, kdo zrovna nenakoupil, mohl využít 
dobré občerstvení a voňavé klobásy, které nám již tradičně 
zajistili naši dobrovolní hasiči ve food trucku AVIA pod ve-
dením Šárky Valentové.

dokončená rekonstrukce restaurace slunce. Foto J. červený
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společenská 
kronika

Blahopřejeme k významnému  
životnímu jubileu

miroslav dittrych

Hana skořepová

Jiří satýnek

Zdenka kultová

eva Ježková

Jana novotná

marie Pachlová

růžena Záleská

vladimír skalák

milada Hejlová

Jaroslav mengler

Narodili se

karolína Furkalová

viktorie lakatošová

matyáš kryšpín

Opustili nás

milena Polesná

anna matějcová

alena dušánková

svatopluk němeček

Josef Podlipný

Jana cabadajová

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

Vítání nových občánků se konalo sice po 
delší době, ale i tak byli přivítáni jen čtyři 
noví občánci. Dva z nich se narodili ještě 
v loňském roce a dva letos. Tentokrát byli 
přivítáni samí kluci.

Na úvod nejprve přítomné rodiče, prarodi-
če i známé přivítala předsedkyně sociální-
ho výboru Hana Blažková a pozvala dívky 
z místní základní školy, aby tentokrát pod 
vedením Mgr. Pavly Strasserové předvedly 
krátké pásmo písniček a básniček, které si 
připravily. Potom Hana Blažková postupně 
 

představila starostovi města Josefu Červe-
nému nové občánky a ten je pak přivítal.

Nakonec byli občánci zapsáni do pamět-
ní knihy města. Každá maminka obdržela 
květinu a starosta předal rodičům i finanč-
ní dárek. Kromě toho děti také dostaly ba-
líček s heboučkými osuškami. Nakonec si 
starosta s rodiči připil na zdraví jejich dětí.

Přejeme dětem šťastný a radostný život 
v našem městě a doufejme, že se při vítání 
občánků ještě letos sejdeme.

Jaroslav Blažek

vítání občánků na květnou neděli
Letošní Květná neděle vyšla na 17. dubna 2022 a bylo příjemné slunečné, i když větr-
né počasí. Někteří rodiče toho využili a příjemnou procházkou zamířili na pilníkov-
skou radnici. Nedělní odpoledne totiž patřilo vítání nových občánků.

zprávy z výboru 

vítání občánků. Foto J. Blažek

koMunální volby
Čtyřleté období současného zastupitelstva se blíží ke konci, nové za-
čne s úderem voleb v září. Přemýšlejte o tom, zda máte zájem měnit 
naše město, ve kterém žijete. Pokud ano, není možné příliš otálet, a vše 
rychle rozmyslet. Určitě se hodí zkušenosti starých, ale i elán mladých. 
Bylo by dobré, aby Pilníkov v dalším období vedli lidé, kteří mají zájem 
o společnost, o veřejné prostředí, o spolky a zájmové skupiny, bez kte-
rých by život v obci nefungoval. 

Komunální volby se konají ve dnech 23. a 24. září 2022, přijďte volit, 
rozhodnutí máte ve svých rukou.
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a nyní několik jednoduchých pravidel pro nominaci:

1. nominovat lze kohokoli, kdo se nějak zasloužil o Pilní-
kov – propaguje ho, pomáhá jej rozvíjet, má úspěchy ve 
sportu či v kultuře – zkrátka dělá o něco víc, než musí,

2. nominován může být kdokoli bez omezení věku,

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

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

5. v nominaci musí být také uvedeno jméno a kontakt na 
nominujícího, aby bylo v případě nejasností možné  
požádat o doplnění informací,

6. v nominaci musí být uveden důvod nominace,

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

8. nominace zasílejte buď na e-mail podatelna@pilnikov.
cz (do předmětu uveďte: Pilníkovský pelikán 2022), nebo 
doručte na podatelnu MěÚ Pilníkov, případně můžete 
také použít formulář na Facebooku  
na stránce Pilníkovský pelikán,

9. nominace zasílejte do 31. července 2022

pilníkovský pelikán 2022
Vyhlašujeme další ročník Pilníkovského pelikána. Pro 
usnadnění nominace jsem pro vás připravila možnost 
nominovat pomocí Facebooku – stránka se jmenuje 
Pilníkovský pelikán.

cena Pilníkovský pelikán. Foto J. Blažek

věřím, že i letos se do nominace aktivně zapojíte a zašlete nám 
své návrhy i  se zdůvodněním. vyplněním ankety potvrzujete, že 
jste splnil/splnila podmínky ankety. děkuji za vyplnění ankety.  
můžete poslat i více než jednu nominaci.

Hana Blažková

Zadejte prosím e-mailovou adresu nebo jiný kontakt na vás:

Zadejte platnou e-mailovou adresu nebo například telefonní číslo či jiný kontakt na vás. Zadáte-li neexistující jméno, nebo  
pokud se nám nepodaří spojit se s vámi v případě potřeby přes zadaný kontakt, nebudeme moci vaši nominaci uznat. 

Jméno a kontakt na nominovaného:

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

důvod nominace:

Podpis
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ze života spolků

V měsíci březnu jsme pomáhali při 5 po-
žárech lesů a travních porostů. Podaři-
lo se také pořídit nové vybavení – např. 
nový požární žebřík do vozidla Tatra 815 
s dosahem výšky přes 8,5 m, který po-
hodlně unese 3 hasiče i s plnou výstro-
jí, dále nové lezecké vybavení, jako jsou 
karabiny, lana, opasky. Bylo také potře-
ba doplnit do obou výjezdových vozidel 
prostředky pro záchranu z vodní hladiny 
– záchranné plovací vesty, přilbu do vody, 
házecí pytlík s lanem. Pro bezpečný a še-
trný transport zraněných osob byla poří-
zena plovací páteřní deska. 

Také jsme se vzdělávali, v březnu a dub-
nu si 2 hasiči prodloužili platnost odbor-
nosti strojník a dva hasiči úspěšně složili 
zkoušky v hasičské škole Bílé Poličany 
v kurzu strojníka a velitele. 

27. 3. 2022 jsme absolvovali výcvik pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

30. 4. 2022 proběhl velitelský den – takti-
ka při lesních požárech.

10.6.2022 se uskutečnilo školení strojní-
ků při používání požární techniky.

Do vozidla Tatra byla nově naistalována 
police pro elektrické vybavení, výsuv-
ný mycí box pro očistu hasičů, osvětlení 
úložných prostorů.

V dopravním vozidle VWT6 byla namon-
tována police pro akumulátorové nářadí 
pro technické zásahy. Veškerou montáž 
provedl svépomocí náš strojník Petr Já-
nošík.

Z kulturní činnosti hasičů 
Podíleli jsme se na masopustu 12.02.2022 
zajištěním nápojového občerstvení. 
30.4.2022 jsme postavili vatru pro pálení 
čarodějnic. 14.5.2022 jsme se účastnili na 

dnu hasičů v Polsku. 21.5.2022 jsme za-
jistili občerstvení na akci Blešák a na vý-
stavě požární techniky Stachelberg 2022. 
4. 6. 2022 jsme se starali o občerstvení na 
pilníkovské pouti.

Dětský kroužek mladých hasičů absolvo-
val 11. 6. - 12. 6. 2022 víkendové soustře-
dění v kempu Čistá – Černý Důl. Také se 
mladí hasiči účastnili závodů v požárních 
překážkách na 60 m, a to v Malých Svato-
ňovicích a Vlčicích.

Zároveň bych vás chtěl pozvat na den  
2. 7. 2022 od 12 h na akci Hasiči dětem 
u požární nádrže v Pilníkově. Bude bo-
hatý program – jízda požární cisternou, 
atrakce pro děti a při teplém počasí 
i pěna. Těšíme se na vás.

libor luňák, velitel hasičů Pilníkov

činnost hasičů v roce 2022
Hezký den, vážení čtenáři, 

přiblížím vám činnost hasičů za uplynulé období roku 2022. Co se týče výjezdové 
činnosti jednotky požární ochrany, evidujeme od začátku roku k 14. 6. 2022 cel-
kem 22 výjezdů k různým událostem - 7 požárů a 15 technických pomocí. Nejvíce 
akční den byl 17. 2. 2022, kdy se okolím Pilníkova prohnala vichřice – celkově jsme 
za tento den byli povoláni k 5 výjezdům technického charakteru – odstraňování 
překážek ze silnic a čerpání vody. 

akce ve výškách. Foto l. luňák

Hasiči Pilníkov. Foto l. luňák



= 13 =

2 0 .  r o č n í k  /  č e r v e n e c  2 0 2 2

Pavlína Filipovská nám o sobě řekla 
i spoustu zajímavostí. Víte například, že 
dodnes ráda jezdí na koni a v padesá-
tých letech se stala i mistryní republiky 
v drezúře? Její první kobylka se jmeno-
vala Aranka a poprvé na ní jela v jízdár-
ně pražského hradu. Koně pro ni zůstali 
láskou na celý život. Nebo jste věděli, že 
jejím spolužákem byl i pozdější prezident 
Václav Klaus? Také nám prozradila, že 
dodnes má před každým představením 
trochu trému.

Láska ke koním ji hluboce ovlivnila. 
Chtěla jít studovat veterinární lékař-
ství, ale to se tehdy studovalo jen v Brně 
a Pavlína je rodinný typ a v Brně by se jí 
stýskalo po rodině i rodném Žižkovu. Tak 
to vzdala. Po prázdninách roku 1959 zku-
sila jít na konkurz do nově zakládaného 
divadla Semafor, o kterém se dozvěděla 
z nenápadného inzerátu v tehdy hodně 
oblíbeném časopise Mladý svět. Divadlo 
Semafor začínalo ve sklepních prosto-
rách po biografu v ulici Ve Smečkách. 
Nejprve tam šla nehezkým domovním 
průchodem a schodištěm dolů do sute-
rénu. Dole létacími dveřmi vstoupila do 
zaprášeného a zanedbaného zšeřelého 
kina. Vpředu na jevišti seděl u letité-
ho piana kluk s čupřinou v modré košili 
s krátkým rukávem. Byl to Jiří Šlitr. Do-
stala text písničky Včera neděle byla, aby 
ji zazpívala. Tato písnička se stala později 
velmi známou a úspěšnou. A snad i proto, 
že se Pavlína na konkurz dostavila jedi-
ná, ho vyhrála a tím začala její herecká  
kariéra.

Písnička Včera neděle byla patřila mezi 
čtyři písničky, které nám Pavlína během 
večera zazpívala. Věděli jste, že tato pís-
nička byla statisticky nejhranější písnič-
kou před rokem 1989? Písničku složila 
známá autorská dvojice Jiří Suchý a Jiří 
Šlitr pro první divadelní a hudební hru 
Člověk z půdy v jimi právě založeném 
divadle Semafor. Premiéra hry i písničky 
proběhla 30. října 1959.

Pavlína nám také vyprávěla o svém otci, 
který když mohl, rád se chodil dívat na 
každé její představení. Sedával v první 
řadě a Jiří Suchý si ho všiml. Jednou ho 
požádal o záskok za Miloše Kopeckého 
v představení Člověk z půdy. František 
Filipovský souhlasil, ale za necelé odpo-
ledne se nestihl naučit text, a tak první 
představení bylo hodně improvizované. 
Na toto první představení jeho tehdejší 
účastníci dodnes rádi vzpomínají.

V sobotním večeru nám ještě Pavlína 
Filipovská vyprávěla celou řadu dalších 
příběhů a zajímavostí. Její vyprávění 
všechny účastníky zaujalo a líbilo se jim 
natolik, že i po představení si s ní ještě 
někteří povídali. Dokonce se s některými 
i vyfotila!

Jaroslav Blažek

pavlína filipovská navštívila pilníkov
V sobotu 2. dubna 2022 navštívila Pilníkov herečka, zpěvačka, rozhlasová a tele-
vizní moderátorka Pavlína Filipovská. Známá dcera známého otce k nám přije-
la spolu s Petrem Máchou, aby zavzpomínala a povyprávěla nám o svém mládí, 
o svých začátcích na prknech, co znamenají svět. A samozřejmě také o svém ne-
méně známém otci Františku Filipovském. 

kultura

info: rockovehristepilnikov.cz FB: Rockové Hřiště Pilníkov 
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H r i s t e  p i l n i kov ́
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18.6. Punk fest 

25.6. Alžběta 

9.7. De Bill Heads 

30.7. Pilníkofest 

13.8. Vilém Čok & Bypass 

20.8. Folk - rock fest 

 

divadelní  
představení  
u slunce
V pátek 25. března jsme od 19:00 
hodin zhlédli na sále restaurace 
Slunce divadelní komedii Ivana 
Vyskočila Příběh jednoho hra-
du v obsazení Ernesta Čekana, 
Jarmila Škvrny, Jana Antonína 
Duchoslava, Veroniky Arichtevy 
a Anny Kulované.    

Příběh, který se odehrával na jed-
nom nejmenovaném hradě s vrto-
chy svého hradního pána, přiváděl 
jeho samého, ale i ostatní účinkující 
do komických situací a potěšil oko 
i duši nejednoho pilníkovského di-
váka.

Pro velký zájem o kulturní žití v Pil-
níkově se tak můžete těšit 4.  listo-
padu na mrazivou divadelní kome-
dii v obsazení Lukáše Langmajera, 
Ivo Šmoldase, Miluše Bittnerové 
a Michaely Kuklové s názvem Když 
se zhasne. Vstupenky za cenu 
399 Kč jsou v předprodeji na poda-
telně MěÚ.

Jč

Pavlína Filipovská. Foto J. Blažek
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čarodějnický rej  
v pilníkově 
Po covidové pauze se do našeho měs-
ta opět vrátila tradice stavění májky 
s následným lampiónovým průvodem 
a pálením čarodějnic. Počasí nám 
v  sobotu 30. 4. 2022 přálo a už na 
náměstí se sešlo více než 250 ná-
vštěvníků. Místní hasiči a pracovníci 
firmy Lesy-voda, s.r.o., společnými 
silami postavili po 17. hodině na ná-
městí májku.

Průvod, který odcházel z náměstí, ve-
dený katem a čarodějem, nesl čaroděj-
nici k upálení na připravenou hranici 
u fotbalového hřiště.

U hřiště bylo přichystáno pro děti ně-
kolik soutěží – hod žabkou, výroba 
lektvarů, skok v pytli, let na koštěti, 
slalom s fotbalovým míčem a hledání 
gumových zvířátek v pytli s pilinami. 
Za každou soutěž byla sladká odměna 
a také bylo pro děti nachystáno opéká-
ní špekáčků.

Filipojakubský podvečer ozdobilo vy-
stoupení místních Farářových schova-
nek, které mělo tentokrát čarodějnický 
děj. Velká hranice s čarodějnicí byla za-
pálená v 18:45.

Celou akci připravil starosta města pan 
Josef Červený, kulturní výbor města 
pod vedením pana Petra Pěchoče a jeho 
tým lidí, jmenovitě Hanka Moravcová, 
Světlana Onodi, Míša Jankovičová, 
Lucie Moravcová, Alena Radiměřská, 
Bára Sagasserová, Káťa Exnarová, 
Adam Bakoš, Patrik Onodi, Jan Gábriš, 
Martin Mikeska. Za zaměstnance fir-
my Lesy-voda, s.r.o., patří poděkování 
panu Dušanu Hanušovi, Janu Andělovi 
a Jaroslavu Krejčíkovi. Děkujeme také 
hasičům a jejich vedoucímu Liboru 
Luňákovi. Výroba čarodějnice byla plně 
v režii dětí z místní školy. S výrobou 
košťat pro děti pomohla paní Jaroslava 
Malá. O občerstvení se postarala hos-
půdka Na Hřišti pod vedením pana Ji-
řího Anděla. Díky TJ Spartaku Pilníkov 
za poskytnutý prostor u fotbalového 
hřiště.

Za kulturní výbor města Pilníkov všem 
moc děkuji za spolupráci.

Petr Pěchoč 
čarodějnický rej. Foto J. červený a P. Pěchoč
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zájezd  
za tarzaneM
V neděli 29. května pořáda-
lo město Pilníkov autobusový 
zájezd do pražského divadla 
Hybernia na nový muzikál 
s názvem Tarzan.    

Příběh nám líčil osudy potom-
ka mladého anglického páru, 
kterého po tragické smrti jeho 
rodičů vychová pralesní opi-
ce a který se brzy díky své síle 
a důvtipu stane nejmocnějším 
tvorem džungle. Jeho dobro-
družný život v korunách stromů 
obrátí naruby expedice pro-
fesora Portera, který přijel do 
africké džungle studovat život 
goril. Tarzan si poprvé uvědomí, 
že je člověk a jeho prozření je 
umocněno opětovanou láskou 
k profesorově dceři Jane. Zda se 
vrátí Tarzan pod vlivem lásky do 
civilizace s mladou Američan-
kou Jane a pro kterou rodinu se 
nakonec rozhodne, bylo příbě-
hem se spoustou známých písní 
s hity Phila Collinse. 

Tarzan je první tanečně-akro-
batický muzikál v České repub-
lice. Strhující podívaná, která 
nás zavedla do pravé džungle, 
se účastníkům zájezdu líbila, 
a  především ženské osazenstvo 
si pochvalovalo svalnatou po-
stavu Tarzana.

Jč

po roce do letňáku
V pátek 10. 6. 2022 připravil kulturní výbor pro naše občany po roce opět promí-
tání filmu na hřišti. Tentokrát byla možnost si na facebookových stránkách přímo 
zvolit z pestré nabídky, který film se bude promítat. Lidé si zvolili komedii Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel.

Filmový večer se uskutečnil v areálu fotbalového hřiště Spartaku Pilníkov. Tradičně 
měli diváci možnost výborného občerstvení v hospůdce Na Hřišti. Promítání si nene-
chalo ujít 96 diváků a my jim za účast moc děkujeme.

Petr Pěchoč, předseda kulturního výboru města Pilníkov

letňák v Pilníkově. Foto P. Pěchoč

Zájezd na muzikál. Foto J. červený

Předprodej vstupenek  
na mÚ v Pilníkově 

cena: 399 kč 4. 11. 2022
od 19 hodin

sál restaurace 
slunce

Pozvánka
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V 15:00 nám začala na náměstí hrát míst-
ní kapela Nešlapeto a vytvořila pouťovou 
atmosféru. Po skončení vystoupení prv-
ního hudebního tělesa vyhlásila letošní 
předsedkyně poroty Rebeka Onodi sou-
těž o nejlepší pouťový koláč. Své prven-
ství obhájila paní Kateřina Koláčná a my 
jí moc gratulujeme!

K poslechu a tanci hrála skupina Elka až 
do nočních hodin.

O vynikající občerstvení se postara-
ly místní spolky – TJ Spartak Pilníkov 
(v prostoru před městským úřadem) 
a SDH Pilníkov (před restaurací Slunce). 
Všem moc děkujeme za perfektní servis!

Letošní pouť měla opět velký úspěch 
a návštěvnost byla zase vysoká.

Celou akci sponzorovaly město Pilníkov, 
JVM Oil Pilníkov, firma KUMIJAMA, Poš-
ta Náchod a Dveře Náchodsko. Všem výše 
zmíněným velmi děkujeme.

A zároveň patří poděkování za spolupráci 
při přeparkování automobilů z náměstí 
i  všem místním obyvatelům.

P.S. Tradice nebyla porušena, opět trochu 
sprchlo.

Za kulturní výbor přeji všem krásné léto, 
dětem nádherné prázdniny, všichni se 
v  pořádku vraťte z dovolené a v září se 
uvidíme na slavnostech města Pilníkov.

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

Slovem organizátorů

Petr Pěchoč

všem moc děkuji za pomoc a ochotu při 
organizaci pouti. lidí, kteří se podíleli na 
přípravě letošní pouti, je mnoho a já jsem 
nesmírně rád, že mám okolo sebe tak skvělý 
tým! Ještě jednou velké díky všem! 

Zároveň nás napadá myšlenka pouť přesu-
nout ke sportovní hale, náměstí už začíná 
být malé. 

Hanka moravcová

Pouť se nám podařila a o to větší radost 
nám udělala návštěvnost. děkujeme za 
účast.

přijela pouť
První červnový víkend patří pilníkovské náměstí tradičně pouti. Letos se kolotoče 
roztočily již ve čtvrtek 2.6., nicméně hlavní program začal v sobotu 4. 6. 2022 od 
13:30. V městském parku pod kostelem byly letos k vidění opět pohádkové po-
stavy – vodníci, beruška, Ferda Mravenec, Obelix, čarodějnice, duch, amazonky, 
Rumcajs s Mankou a Shrek s Fionou, které si připravily pro děti zábavné odpole-
dne plné soutěží a sladkých odměn. Soutěží se zúčastnilo 145 dětí.

1 obelix a soutěžící (PP)

2 stánek s dekoracemi (PP)

3 shrek dohlíží na dodržování 
 pravidel (PP)

4 amazonky (PP)

5 kočka (Jč)

6 atrakce pro děti (PP)

7 tradiční a poctivá medovina (Jč)

8 skupina nešlapeto (Jč)

9 nastupovat a vyrazíme (Jč)

10 skákací hrad (Jč)

11 letošní pohádková sestava (PP)

12 soutěžní koláče (Jč)

13 Pouťové občerstvení (Jč)

10

11

12

13

Foto P. Pěchoč (PP) a J. červený (Jč)
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zajíMavosti

jaro v pilníkově

Jč Jč Jč

lk

Jč

Jč

Jčlk

Jč Jč

Foto l. kulová (lk) a J. červený (Jč)
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pilníkovské 
Malovánky
Obrázky, které se nám nevešly do před-
chozího vydání, si můžete prohlédnout 
zde. Zároveň se chceme omluvit dětem, 
kterým jsme zkomolili jméno. Jejich 
obrázky proto chceme otisknout ještě 
jednou.    

Prosím nezlobte se, i mistr tesař se někdy 
utne. 

Samozřejmě můžete i nadále posílat své 
výtvory na e-mail redakce@pilnikov.
cz nebo donést na městský úřad a my si 
pořídíme jejich kopii. Celá redakce vám 
přeje krásné léto plné dobrodružství.

lk

dominik Jeník

Honza dostál nikola karvaiová

victor lorenzo Gonzales tereza Jeníková

Pan Pachl, byť ne úplně místní, ale i tak 
dlouholetý obyvatel Pilníkova, odešel na 
konci roku 2021 a myšlenka uskutečnit 
fotbalová utkání na jeho památku vznik-
la krátce po jeho smrti, jak nám prozradi-
la slečna Drahotská.

Pan Pachl k nám do Pilníkova začal jez-
dit zhruba před 40 lety za svým bratrem 
Milanem Pachlem. Koupil zde chalupu, 
spřátelil se s místními obyvateli a začal 
do Pilníkova dojíždět pravidelně se svým 
dlouholetým přítelem panem Krajčíkem 
a dalšími kamarády horníky z Meziboří/
Litvínova. Tradice kamarádských fotba-
lových utkání neregistrované ligy mezi 
muži z Meziboří a Pilníkova se tady da-

tuje již čtyři desítky let s frekvencí pořá-
dání jednou až dvakrát do roka.

Myslím, že většina z vás pana Pachla 
znala – od vidění, z utkání nebo jako pří-
tele, souseda. Vždy když jsem ho potkala 
já, vytáhl okamžitě z rukávu vtip nebo 
nějakou veselou historku, která mně 
zlepšila náladu. 

Pokud budete mít chvilku, přijďte v srpnu 
zavzpomínat.

Děkuji slečně Drahotské a panu Krajčíko-
vi za jejich čas.

lk

MeMoriál ladislava pachla
V srpnu, konkrétně v sobotu 13. 8. 2022, se na fotbalovém hřišti v Pilníkově 
uskuteční Memoriál Ladislava Pachla – Hybš Cup. Tuto vzpomínkovou akci or-
ganizuje jeho kamarád Jaroslav Drahotský společně se svojí dcerou Kristýnou  
a panem Danem Pláškem.

ladislav Pachl. Fotoarchiv k. drahotská

Zápas meziboří-Pilníkov, 2017.  
Fotoarchiv k. drahotská
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Karel Čapek měl bujnou fantazii a krásně 
a barvitě napsal spoustu pohádek. Mezi 
mé nejoblíbenější patřila právě ta poš-
ťácká. Dokonce jsem si na základní škole 
v dramatickém kroužku zahrála poštov-
ního skřítka, který četl dopis, aniž by ho 
otevřel.

Tajemství práce na poště nám poodkry-
je paní Renata Šiplová, vždy usměvavá 
a milá paní, která vám v Pilníkově na 
poště prodá časopis, vyplatí důchod nebo 
odešle balíček.

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

Jak bude vypadat můj den, záleží na tom, 
který den v týdnu je. Pondělí a středa jsou 
pohodové na ráno, vstanu, až se vzbudím. 
Tedy pokud mě neprobudí kolega doručo-
vatel, který přiveze a vykládá z auta ranní 
závoz. Bouchání dveří aut je k nepřes-

lechnutí. V ostatní dny vstávám v šest. 
Připravím snídani pro sebe a pro manže-
la, vypiji si v klidu svůj ranní půllitrový 
hrnek zeleného čaje. Bez toho to nejde. 
No a pak sejdu 17 schodů a jsem v práci.

co jako první uděláte, když přijdete do  
práce? 

Když přijdu o patro níž, nejdříve zapínám 
počítač, přihlašuji terminál sazky. Pak se 
děje taková ta klasika, jako je vyúčtování 
nevyzvednutých zásilek, novin a časo-
pisů, uložení avizovaných a odnosných 
zásilek do skladů, příjem důchodů. Úplně 
vše vám prozradit nemohu. To by bylo 
porušení bezpečnostních pravidel. Po 
celý den pak obsluhuji zákazníky, kteří 
přijdou na poštu pro balík, poslat zásil-
ku, zaplatit složenku, dobít telefon a po-
dobně. Po ukončení hodin pro veřejnost 
v úterý, čtvrtek a pátek musím vypravit 
kurz (odeslat přijatou poštu, balíky, po-
ukázky), v pondělí a ve středu se to dělá 
v 15.15 a je přitom otevřeno. Každý den 
je také třeba udělat denní uzávěrku a po-
slední den v měsíci je uzávěrka měsíční. 
Někdy mi přijde, že skřítci pana Kolbaby 
úřadují za mě. Zejména když něco hle-
dám a ne a ne to objevit.

Jak dlouho už se věnujete vaší profesi? vě-
děla jste už od malička, že budete pracovat 
na poště, nebo jste měla jiný profesní sen?

Na poštu jsem nastupovala 10. 10. 1990, 
na hlavní poštu do Trutnova. Po mateř-
ské dovolené jsem se již nevrátila k pře-
pážce a s prací na poště jsem se na osm 
let rozloučila. Vrátila jsem se v září 2007 
nejdříve jako administrátor pošt. To je 
člověk, který střídá vedoucí, když mají 
dovolenou, nebo jsou nemocní. Jezdi-
la jsem střídat do Hostinného, Čermné, 
Dolní Olešnice, Chotěvic a Prosečného. 
V listopadu 2010 mi nabídli místo vedou-
cí na naší, pilníkovské pobočce, když šla 
paní Slobodová do důchodu. Přijala jsem 
a od té doby jsem zde. Práce mě baví, je 
různorodá, zajímavá, s lidmi. Samozřej-

mě že jsou i mračící se dny. Těch je na-
štěstí pomálu. 

Že budu jednou pracovat na poště, jsem 
netušila. Můj sen byla celnice. Žena na 
hranicích, která vyprovází lidičky do za-
hraničí. 

Podělíte se s našimi čtenáři o nějakou vtip-
nou historku, která se vám za léta praxe 
přihodila?

S veselými historkami se na poště moc 
nesetkávám. Je jich poskrovnu. Veselo tu 
ale máme. Hlavně když se u nás potka-
jí pan Pěchoč st. a paní Slavíková. Nebo 
když přijde paní Janička Tichá, to se vše 
přímo rozzáří. Tento týden mě velmi po-
těšil dopis, který dostal manžel. Adresa 
byla: Milan Šipla, poštovní úřad. No řek-
něte, není to krásné? Poštovní úřad, to už 
zní!

děkuji za rozhovor, lk

den s poštovní Manipulantkou
„A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kol-
baba roznést; druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky; čtvrtý 
huboval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu, pátý seděl u okénka 
a přepočítával peníze, jako to dělají poštovní úředníci.”

pilníkovští rodáci

r. Šiplová s vnukem Jiříkem. Fotoarchiv p. Šiplové

ve skanzenu v rožnově pod radhoštěm.  
Fotoarchiv p. Šiplové
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Svítalo. První nesmělé sluneční paprs-
ky se zaleskly v kovu obrovské masívní 
bronzové brány. Lórova postava jim stála 
v cestě a vrhala na bránu stín. Nepatr-
ný stín v porovnání s rozlehlou plochou 
brány. Lór měl sklopenou hlavu a díval 
se do země. Byl už takřka rozhodnut. 
Ruka se mu samovolně pohnula směrem 
k místu, kde bylo za kožený řemínek po-
věšeno těžké kladivo. Stačilo ho uchopit 
a udeřit s ním do veřejí brány. Pak měl 
Lór vše. Vše, co si jen člověk může přát. 
Ano, tam za tou bránou byl zcela jiný 
svět. A život, ach, jak sladký život bez 
nejmenších starostí, život, který se dal pít 
plnými doušky z poháru rozkoše. Teď se 
Lór ohlédl. V jasném ranním světle viděl 
město. Město, ve kterém žil. Ale ne, tomu 
se snad ani nedá říkat život. Bylo to jen 
živoření. Jen jakési postávání na okraji 
života. To město bylo stejné jako všech-
na ostatní města na planetě. Hranaté 
mnohaposchoďové domy z betonu a že-
leza, strohé, studené, kasárenské. A mezi 
domy ulice, rovné, mířící odnikud nikam, 
smutné svým černým asfaltem. A lidé – 
jeden jako druhý. Oblečeni v hnědé pra-
covní uniformy, smutné unavené tváře, 
oči vyhaslé, bez zájmu. Dělníci. Lidské 
stroje. Jen do práce, z práce, trochu spán-
ku a zase do práce. Žádný odpočinek, 
žádná radost, žádná zábava, žádná láska, 
žádné užívání života. Jen práce, práce, 
práce. A starosti. Spousta starostí a stá-
lá, bezedná únava. Tak tomu bylo na celé 
planetě. Jen za bránou, za tou obrovskou 
masívní nepřístupnou bránou, tam tomu 
bylo jinak. Úplně jinak. Tam žila KASTA. 
Skupina lidí, kteří měli vše. Zotročili mi-
liony jiných lidí, nechali je zapomenout 
na radost ze života a učinili z nich lidské 
roboty. Zdeptali je psychicky i fyzicky. 
A z práce a potu zbídačení těch miliónů 
žili. Žili a užívali. Jejich sídla obklopovala 
sytá zeleň, hýřící pestrostí barev a provo-
něná vůní tisíců květů. Každý z nich žil 
sám v sídle, které bylo možno nazvat pa-
lácem. Měl vše, na co si jen vzpomněl, co 
si vůbec ve své fantazii dovedl vymyslet. 
Měl k dispozici nejkrásnější dívky, které 
byly od malička vychovávány k uměním 

lásky. Děti, které z těchto poměrů vzešly, 
byly podrobovány nejpřísnější selekci. 
Jen nepatrné procento bylo určeno mezi 
vyvolené. Všechny ostatní byly předány 
na vychování lidem do měst a postupně 
se z nich stala součást té obrovské armá-
dy robotů.

Lór teď o tom všem přemýšlel. Hlava mu 
třeštila z tohoto burcujícího poznání. 
Nebylo však úniku, nebylo východiska. 
Živořit, dřít a chcípnout. Jen jedna, jed-
na jediná možnost tu byla. Božstvem 
pro všechny na této planetě bylo slun-
ce. Hned po slunci byla KASTA, která 
víru v božstvo po celá staletí udržova-
la a v myslích lidí prohlubovala. Jednou 
za rok byla slunci přinášena oběť. Krutá 
a nesmyslná. Lidská oběť. Přestože KAS-
TA se prohlašovala za služebníka slunce 
a obětí by tedy měl být některý její člen, 
byla oběť vždy vybírána z lidu. Pro KAS-
TU bylo tedy nutné vytvořit zdání, že 
muž, který měl být obětován slunci, je 
vlastně příslušníkem KASTY. Po pět let 
tedy žil za bronzovou branou uprostřed 
rozkoší a radovánek. Patřilo mu vše, uží-
val zplna života, hýčkán v náručí nejkrás-
nějších z krásných dívek. Těch pět let, to 
byl růžový sen a probuzení z něj bylo kru-
té. Kolikrát byl Lór přítomen oběti. Den 

obětování byl každoročně největší udá-
lostí. Všichni lidé i KASTA se shromáždili 
na obětišti. Jaká to podívaná! Obrovská 
hnědá jednolitá masa lidí, pestrostí hýřící 
skupinka KASTY a pak balvan. Obrovský, 
ebenově černý blok kamene. A na něm 
ocelovými řetězy upoutaný nahý člověk. 
Oběť, která pět let žila uprostřed blaho-
bytu. Ano – žila!!! Zplna a cele. Alespoň 
těch pět let. To si Lór i mnoho ostatních 
mužů dobře uvědomovalo. Proto se rok 
co rok rozeznívala bronzová brána pod 
úderem kladiva, aby se otevřela a přijala 
novou dobrovolnou oběť, která už měla 
dost toho ubohého a ponižujícího živoře-
ní a chtěla žít, alespoň těch pět let zplna 
žít. I když daň byla tak strašná. Několik 
příslušníků Kasty nasměrovalo sousta-
vu obřích čoček na připoutaného muže. 
Soustředěný tok slunečních paprsků vy-
tvořil ohnivý meč, který se vřízl do těla 
nebohé oběti. Škvařící se maso vydávalo 
nesnesitelný zápach. Muž se vypjal v ře-
tězech a z jeho rozpáčených rtů vycházel 
neartikulovaný řev. Jak děsivá, bolestná, 
pomalá smrt! Po chvíli, která se zdála být 
věčností, zůstaly na bloku černého ka-
mene jen do běla rozžhavené okovy. Vše 
ostatní pozřelo slunce.

Lór sebou při této vzpomínce trhnul. Pryč 
s tou děsivou představou, pryč! Vždyť 
před tímto závěrem je život. Plných pět 
let života. To snad stojí za to. Lór učinil 
váhavý krok k bráně. Za sebou uslyšel še-
pot lidských hlasů. Otočil hlavu a uviděl 
hnědý zástup. Lidé ho napjatě sledovali. 
Udeří na bronzovou bránu a stane se no-
vou obětí, nebo nenajde odvahu a vrátí 
se mezi ně, aby dále živořil v každoden-
ním ubíjejícím stereotypu? Ale Lór byl 
již pevně rozhodnut. S bušícím srdcem 
přistoupil k bráně a z vyčnívajícího hro-
tu sňal těžké kladivo. Cítil, jak se mu potí 
dlaň, svírající násadu. Sklonil hlavu, na-
bral dech, pak hlavu opět pozvedl a máchl 
paží. Brána zaduněla pod prudkým úde-
rem těžkého kladiva. Pak se mu pomalu, 
pomalounku začala otvírat.

václav němec

Zdroj: internet

touha
Moji vážení a milí čtenáři!

Vracím se k vám po delší odmlce v nelehké době. Neboť nemožné se stalo možným. I když po II. světové válce bylo miliony 
a miliony úst voláno „Už nikdy!“, je tu opět válka. Nejprve v bývalé Jugoslávii a nyní na Ukrajině. A ne dosti na tom. Nera-
dostné jsou ekonomické podmínky našeho státu, mnoho lidí je na kraji existenční chudoby a možná už do ní spadli. Zdaleka 
však tomu není a nebude konec. Ale nenechte se zdeptat. Věřte v lepší, neboť každý člověk má právo na šťastný a spokojený 
život. Je to jeho základní právo, a proto je na světě.
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Pilníkovský z p r avo d a j

Naplánujte si s dětmi báječné výle-
ty v Pohádkových Krkonoších! Spolu 
s Krakonošem a jeho pomocníky jsme 
připravili program pro celou rodinu. 
Myslíte, že už všechna zajímavá mís-
ta znáte? A co když zrovna za humny 
čekají ještě nějaká, která jste dosud ne-
objevili? A přitom za návštěvu s dětmi 
rozhodně stojí! Objevte je spolu, sbírejte 
razítka, najděte poklad při dobrodruž-
ných hledačkách, poznejte jedinečnou 
a vzácnou přírodu Krkonoš a naučte 
děti, jak ji opatrovat a chránit. 

Razítkovací hra Pohádkové 
Krkonoše

Na rodinné výlety se vybavte hravým 
průvodcem Pohádkové Krkonoše. Přiná-
ší zábavu, poučení i motivaci šlapat do 
kopců, když už nožky trochu pobolívají. 
Malovaná brožurka vás provede 30 místy, 
která si děti zamilují. Navíc na nich mů-
žete za návštěvu získat razítko a zapojit 
se tak do soutěže o ceny. V terénu jsou 
tato místa označena samolepkou Pohád-

kové Krkonoše. Brožurka zároveň poradí, 
co dalšího v místě navštívit nebo nabídne 
alternativu při špatném počasí. Jednodu-
ché hry a kvízy zabaví děti cestou nebo 
při čekání na oběd. Razítka si otisknou 
přímo do brožurky, a ještě si mohou za-
soutěžit o prima ceny!

Jak hrát?

Stačí na kterémkoliv razítkovacím místě 
nebo v některém z krkonošských infor-
mačních center zakoupit za 70 Kč brožu-
ru Pohádkové Krkonoše. A můžete vyrazit 
na lov razítek. Hraje se vždy od května do 
října. Pokud za jednu sezonu nenasbíráte 
dostatek razítek na vytouženou odměnu, 
nevadí. Ve sbírání pokračujte klidně další 
rok! Jakmile nasbíráte dostatečný počet 
razítek, přímo z brožurky odrhnete a vy-
plníte příslušný ústřižek. Ten odevzdáte 
obsluze jakéhokoliv razítkovacího místa 
a hned se můžete těšit z vaší odměny.

Jaké ceny mohou děti získat za 
nasbíraná razítka? 

• za 3 nasbíraná razítka získají krko-
nošské omalovánky nebo pexeso, 

• za 5 razítek dostanou perličkovou oz-
dobu od firmy Rautis z Poniklé, 

• za 10 razítek se mohou těšit na ZDRA-
VOU LAHEV – skvělého parťáka na 
další dobrodružství. 

Pokud se vám podaří od května do října 
ulovit 10 razítek, bude váš ústřižek navíc 
zařazen do slosování o speciální cenu - 
2 vouchery na pobyt v Resortu sv. Fran-
tišek ve Špindlerově Mlýně v hodnotě 
3.333 Kč.  

Kde se dozvíte více?

Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte 
přes webové stránky pohadkove.krko-
nose.eu. Otevřou vám barevné zážitky 
a provedou vás všemi aktivitami projek-
tu. Kromě razítkovací hry představí Geo-
fun, Questy nebo Skryté příběhy.  

Ne všechna razítkovací místa jsou v květ-
nu otevřena, některá čekají na letní sezo-
nu. Sledujte proto webové stránky i pro 
aktuální otevírací dobu. 

alena cejnarová, 
destinační společnost pro oblast krkonoše, 

krkonoše – svazek měst a obcí

pohádkové krkonoše se otevírají

zajíMavosti

stará Bucharova cesta. Fotoarchiv svazku krkonoše
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Naberte čistý vzduch do plic, nechte 
ho pročistit vaši mysl od všedních sta-
rostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré 
sítě cest a stezek krkonošské přírody. 
Objevte cesty s přívlastkem, dálkové 
trasy i kratší stezky, které si užije-
te i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím 
nejpřirozenějším lidským pohybem, 
kterým svému tělu i mysli prospějete. 
U nás v Krkonoších obzvlášť!

Hřebenová Cesta česko-pol-
ského přátelství

Téměř kopíruje státní hranici a v délce 
28 kilometrů propojuje nejvyšší krko-
nošské hřebeny od východu po západ 
(nebo opačně). Jedinečná trasa, která 
nabízí nádherné panoramatické výhle-
dy, je na jednodenní zdolání poměrně 
náročná. Rozložte si putování na dva 
dny a využijte možnosti noclehu na 
jedné z horských bud, které na trase po-
tkáte. 

Bucharova cesta

Červeně značená cesta vás zavede z Ji-
lemnice až k prameni Labe. Nese jméno 
jednoho ze zakladatelů české turisti-
ky a lyžování – Jana Buchara. Právě on 
její výstavbu inicioval. Věděli jste, že 
původně trasa končila na Horních Mí-
sečkách? V roce 1925 byla prodloužena 
přes Špindlerův Mlýn a jižní svah Ko-
zích hřbetů k Luční boudě. Tento úsek 
(Svatý Petr – Luční bouda) je dnes ozna-
čován jako „Stará Bucharova cesta“. Do 
současné podoby byla přetrasována ješ-
tě později. 

Cesta bratří Čapků

Červeně značená trasa se vine rozmani-
tými partiemi východních Krkonoš. Pra-
lesu na dosah, od „řopíku“ k „řopíku“ 
i k pevnosti Stachelberg. Její městský 
úsek prochází Trutnovem, dále protí-
ná úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. 
Celková délka trasy z Pomezních Bud až 
do Úpice je bezmála 48 km. 

Luisina cesta
Cesta pojmenovaná po hraběnce Aloisii 
Czernin-Morzinové prochází hlubokým, 
strmým údolím zvaným Těsný (Klau-
sův) důl k Pardubickým boudám. Prove-
de vás bukovým lesem kolem vodopádů 
a kaskád Černohorského potoka. Na její 
začátek se nejlépe dostanete od hotelu 
Lesní dům v Janských Lázních. Cesta 
není značena. 

Harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa v Krkono-
ších se v délce 19 kilometrů klikatí od 
Špindlerova Mlýna až do Harrachova. 
Doprovází ji dvě významné krkonošské 
řeky – Labe a Mumlava. Zaposlouchej-
te se do jejich hukotu, sledujte, jak si 
prorazily cestu krajinou. Cesta vznikla 
z impulsu hraběte Jana Nepomuka Har- 
racha v letech 1876–79, přičemž úsek 
cesty od Bílého mostu ve Špindlerově 
Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší 
turistickou trasou v Krkonoších.

Poznejte staré krkonošské 
cesty – Buďárku, Planýrku, 
Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kra-
je i příběhy místních lidí. Některé mají 
jména odvozená podle původního úče-
lu, jiné podle názvu míst, charakteru te-
rénu nebo významných osob. Pasekami 
nad Jizerou tak stoupá Buďárka, kterou 
budaři chodívali do Němec. Do Bratrou-
chova se kroutí Žížala, po vrstevnici 
vede jedna z nejstarších krkonošských 
cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do 
Poniklé šplhá strmá „funusnická“ Mrt-
vice, od Benecka se vine tkalcovská Bá-
tovka.

Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty 
znáte? Další tipy najdete v letním čísle 
turistických novin Krkonošská sezona. 
Jsou k dostání na pultech informačních 
center, a to zdarma. 

Podrobnější popis všech tras je zde: 
www.krkonose.eu/putovani-po-krko-
nosskych-trasach-s-privlastkem 
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vydejte se na pěší putování po krkonoš-
ských trasách s přívlastkeM

české  
předsednictví  
v radě evropské 
unie 2022
Předsednictví se týká všech člen-
ských zemí, které se střídají po 
půlročních intervalech.

Česká republika se stala 1.5.2004 
desátou členskou zemí Evropské 
unie a poprvé zastávala tuto důleži-
tou funkci v roce 2009 za vlády Mi-
roslava Topolánka společně s Fran-
cií a Švédskem. Od 1.7.2022 tedy 
startuje její druhé předsednictví 
v Radě Evropské unie, které končí 
31.12.2022. 

Stejně jako v roce 2009, tak i nyní 
bude Česká republika vystupovat 
na evropské úrovni v nelehkých 
časech. Mezi pět hlavních priorit, 
na které bude Česká republika cílit, 
patří uprchlická krize včetně pová-
lečné obnovy Ukrajiny, energetic-
ká bezpečnost, posílení evropské 
obrany a bezpečnost kybernetické-
ho prostoru, strategická odolnost 
evropské ekonomiky a odolnost de-
mokratických institucí.

Předsednictví není jen o politických 
debatách, ale i o přenosu kultur-
ních hodnot do širokého povědomí, 
setkávání se s krajany i s občany 
dalších členských států. Nejenom 
v Praze, ale i v dalších městech re-
publiky je připraven bohatý kultur-
ní a doprovodný program.

Pro více informací můžete navští-
vit oficiální webové stránky www.
eu2022.cz.

lk
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Dovolte mi zrekapitulovat uplynulé ob-
dobí ve Spartaku. Začněme dětmi, kte-
ré se připravovaly na jarní část sezóny 
v domácích podmínkách dvakrát týdně. 
Výběhy do přírody doplňovala práce 
s balónem v hale.   

Naši nejmenší fotbalisté trénovali pře-
vážně v tělocvičně, kde se učili novým 
dovednostem. Přípravu nám bohužel 
komplikovala vysoká nemocnost hráčů. 
Začátkem dubna jsme uspořádali již tra-
diční soustředění na Benecku (viz foto). 
Momentálně probíhá jarní část sezóny. 
Našim žákům se výsledkově příliš neda-
ří. I tak se snažíme děti motivovat k další 
práci a zůstat pozitivně naladěni. Podaři-
lo se nám domluvit i jeden přípravný zá-
pas pro naše nejmenší a budeme se snažit 
dál (viz foto). Rádi bychom také přivítali 
mezi sebe nové členy. Pokud tedy budou 
mít děti zájem, mohou s rodiči přijít na 

trénink (každou středu a pátek od 17 h na 
fotbalovém hřišti v Pilníkově).

A nyní několik vět o dospělých. Ti přes 
zimu trénovali jednou týdně v hale. S blí-
žícím se začátkem jarní sezóny jsme přidá-
vali na intenzitě a doplnili přípravu i o vý-
běhy do terénu. Koncem března i muži 
absolvovali soustředění na Benecku (viz 
foto). Více snímků z obou soustředění mů-
žete nalézt na FB Fans TJ Spartak Pilníkov, 
z. s. Nyní je již jarní část v plném proudu 
a náš omlazený tým se snaží o postup do 
okresního přeboru. Uvidíme, jak vše do-
padne! Výsledky zápasů mohou fanoušci 
sledovat na stránkách OFS Trutnov.

Děkujeme všem, kdo nás podporují a po-
máhají Spartaku.

Na závěr si dovolím prosbu. Pokud by měl 
někdo chuť zapojit se do trénování našich 
nejmladších, ať se ozve. Budeme velmi 
rádi za pomoc.

díky, P. strasser

spartak v ziMě a v jarní části sezóny

sport

soustředění mladších žáků. Foto P. strasser

spartak Pilníkov. Foto P. strasser
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Letošní, 19. ročník pro všechny nadšence 
připravil cyklovýlet do Polska, a tak jsme 
v sobotu 28. května za ne úplně příznivé-
ho počasí vyrazili ve složení Jiřina Muží-
ková, Ondřej a Pavel Čubičovi, Antonín 
Bejr a Josef Červený za severními sou-
sedy. Autobus nás dovezl do Dolnoslez-
ského vojevodství do města Kamienna 
Góra, odkud jsme již v sedlech našich 
kol pokračovali po krásné cyklostezce, 
která vznikla na místě bývalé železniční 
trati směr Krzeszów. Zde jsme navštívili 
unikátní benediktinský klášter, založený 
v roce 1242. Samozřejmě nechybělo také 
malé občerstvení s dobrou kávou. Po čer-
vené cyklotrase jsme pokračovali přes 
písečná jezera, malé obce Uniemyśl, Okr-
zeszyn do Petříkovic a dále směr Trutnov 
a Pilníkov. Cesta byla členitá, stvořená 
pro rekreační jízdu v délce téměř 50 km. 

Z mého pohledu je fajn, že i přes nepří-
zeň počasí jsme si výlet řádně užili, cestu 
zvládli a shodli se na skutečnosti, že se 
těšíme na další společné setkání v sedle.

nechyběli jsMe při zahájení
Stalo se již tradicí, že zástupci Pilníkova nemohou chybět při zahájení cyklotu-
ristické sezony ve spojení s oblastní destinační společností Krkonoše – svazkem 
měst a obcí. 

pilujMe forMu, 
olyMpiáda  
v havlovicích  
se blíží
Rok se s rokem sešel a již nyní je 
potřeba myslet na připravovanou 
akci, na kterou vysíláme z Pilní-
kova jednu z největších sportov-
ních výprav v regionu. Jedná se 
o Olympiádu pro starší a dříve 
narozené. 

Toto sportovní setkání je určeno 
pro naše seniory z celého území 
Místní akční skupiny Království – 
Jestřebí hory, o.p.s. Zúčastnit se 
však mohou i zájemci z širšího okolí 
tak, jak tomu bylo i v minulých le-
tech. Letošní ročník je již čtrnáctý 
v řadě, akce se koná v havlovickém 
všesportovním areálu. Pro tento 
rok bylo zvoleno datum 8. září 2022 
a začátek akce je stanoven na 13:00 
hodin. Všem zájemcům z Pilníkova 
je zajištěn odvoz autobusem, trasa 
a čas budou ještě upřesněny. Olym-
piády se mohou účastnit senioři 
s rokem narození 1957 a starší, není 
ale překážkou, když s námi vyrazí 
fandit i mladší kamarádi a přátelé. 
Tradiční sportovní soutěží je u žen 
hod válečkem, muži hází paličkou, 
následuje hod tenisákem, skok 
z místa a minigolf. Celé odpoled-
ne bude doprovázeno kulturním 
vystoupením a dobrým občerstve-
ním. V případě zájmu se registrujte 
u starosty města Josefa Červeného 
nebo na e-mail redakce@kjh.cz. 

Cílem olympijských her je nejen 
protáhnout tělo a zasportovat si, 
ale hlavně se setkat s vrstevníky 
a kamarády. A jak sami víte, není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Těším se na naši letošní výpravu 
a skvělou sportovní atmosféru.

Jč

cykloturistická sezóna začíná. Foto J. červený

krzeszów. Foto J. červený Havlovice 2020. Foto J. červený
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Co se dělo v mateřské škole?

Na školní zahradě byly instalovány nové 
herní prvky a nové oplocení. Děti pro-
zkoumávají všechny nabízené aktivity. 
Poděkování patří panu starostovi Josefu 
Červenému, kterému se podařilo zajistit 
projekt, finance i realizaci prvků.

Ve třídě Sluníček proběhly dva projektové 
dny, jeden zaměřený na podporu kreati-
vity a logického myšlení a druhý na envi-
ronmentální výchovu – motýli a květiny. 
Třída Berušek podpořila environmentální 
výchovu procházkou do lesa s pozorová-
ním přírody a daňků v oboře.

Školní výlet paní učitelky připravily do 
Starých Hradů s poutavým tématem „Po-
hádková půda“. Děti se proletěly s čaroděj-
nicí a poznaly mnoho pohádkových postav.

Žáci 5. a 6. třídy pod vedením pana učitele 
Jiřího Koláře vybudovali sedm vyvýšených 
záhonů z dřevěných ohrádek od firmy Tal-
pa, tři pro děti z mateřské školy a čtyři pro 
své pěstitelské pokusy na školních zahra-
dách.

Environmentální a polytechnickou výcho-
vu nám tak podpořil formou sponzorského 
daru Ing. Tomáš Tauchman, výrobní ředitel 
Talpy. Děkujeme. 

konec školního 
roku je za dveřMi

škola

Školní výlet mŠ. Fotoarchiv mŠ

Projektový den mŠ. Fotoarchiv mŠ
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Co se dělo v základní škole?
Žáci 1. stupně dokončili plavecký kurz 
a čtvrťáci úspěšně absolvovali v rámci 
dopravní výchovy zkoušky mladého cyk-
listy. Jako již každoročně se naše škola 
(letos 6. – 9. třída) zapojila do celostát-
ní akce „Ukliďme Česko“. Děti pod ve-
dením vyučujících prošly ulicemi Pilní-
kova i jeho okolí, deváťáci uklízeli trasu 
až k větrné elektrárně. I tentokrát jsme 
nacházeli „poklady“.

Zástupci místního SDH besedovali s žáky 
1. až 6. třídy o chování v mimořádných 
situacích, čímž si žáci upevnili a rozšířili 
znalosti a dovednosti. Ty mohou uplatnit 
během projektového dne, který proběhne 
koncem školního roku.

Poslední květnový pátek vystoupili s kul-
turním programem v domově pro seniory 
děti a žáci školy pod vedením svých uči-
telek. Naopak prvňáci zhlédli kouzelnické 
představení na akci „Podkrkonošská Sně-
ženka“, kterou každoročně pořádá MAS 
Jestřebí hory.

Letošní konec školního roku je opět po 
delší době ve znamení výletů a exkurzí. 
Žáci navštívili Les Království, Hospital 
Kuks a jeho okolí, Velkou Úpu, Červený 
Kostelec a jeden z výletů směřoval i do 
Prahy.

Začátkem června někteří z rodičů využili 
možnost nahlédnout přímo do výuky, den 
otevřených dveří se setkal s pozitivním 
ohlasem. Děkujeme pedagogům za pečli-
vou přípravu.

V letošním roce naše lavice opouští cel-
kem 23 deváťáků, 15 odchází studovat 
maturitní obor a zbylých 8 si vybralo obor 
učební. Na začátku září se budeme těšit 
s paní učitelkou Romanou Haškovou na 
18 prvňáčků.

Dovolte nám tímto poděkovat všem za-
městnancům, kteří se podílí na zdárném 
chodu mateřské a základní školy.

Přejeme všem krásné léto.

vedení školy

výlet 9. třída. Fotoarchiv ZŠ

Podkrkonošská sněženka. Fotoarchiv ZŠ

realizace záhonů. Fotoarchiv ZŠ

výlet 7. třída. Fotoarchiv ZŠUkliďme česko. Fotoarchiv ZŠ
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Pozvánka

folk a country  
festival

16. 7. 2022 / Vítězná,  
areál sportovního rybníka

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 

‹ r. 2013
Přátelské utkání  
Pilníkov – meziboří.
Fotoarchiv Pachlovi.

‹ r. 2017
Přátelské utkání  
Pilníkov – meziboří.
Fotoarchiv Pachlovi.

‹ 80. léta / 20. století
na snímku je složení  
fotbalového družstva.
Fotoarchiv Jiřího Hakena.

‹ 70. léta / 20. století
na fotografii jsou členové 
fotbalového družstva JZd.
Fotoarchiv Jiřího Hakena.

historie v obrazech


