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Pilníkovský
zpravodaj

konání akcí bude upřesněno s ohledem na nařízení vlády.

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

Blešák
sobota 8. 10. 2022 od 9:00 h 

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

Čaj o páté se starostou města      
středa 12. 10. 2022 od 17:00 h 

salonek restaurace slunce
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

To dáme!   
Divadlo S.N.Ú.

sobota 15. 10. 2022 od 19:00 h 
sál restaurace slunce

Strašidelné odpoledne      
sobota 29. 10. 2022 od 17:00 h 

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

Když se zhasne  
divadelní představení    

pátek 4. 11. 2022 od 19:00 h  
sál restaurace slunce

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

Posezení se seniory        
sobota 19. 11. 2022 od 15:00 h 

sál restaurace slunce

Čertoviny a Mikulášská besídka        
neděle 27. 11. 2022 od 13:30 h 

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

Rozsvěcení vánočního stromu
neděle 27. 11. 2022 od 16:00 h 

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

Vánoční koncert Tlupa Tlap
sobota 17. 12. 2022 od 19:30 h 

sál restaurace slunce

náměstí v lesku. Fotoarchiv renault
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Milí občané,

vítám vás u vydání nového, podzimního 
Zpravodaje. Od letního vydání se stala 
spousta věcí, začněme tedy pěkně popo-
řádku. Hned na začátku prázdnin jsme 
vyhráli s Pilníkovským zpravodajem 
v prestižní soutěži o Nejlepší celorepub-
likový zpravodaj roku 2021, to je pro 
mě a celý redakční tým velkou odměnou 
a jsem na to opravdu pyšný. Ukazuje-
te to na jedno, že Zpravodaj tvoří lidé, 
kteří své město dobře znají, zajímají se 
aktivně o dění, mají ho rádi a pracují na 
každém novém čísle s láskou. 

O prázdninách se na radnici nezahálelo. 
Přestože byl čas dovolených, podali jsme 
žádost o dotaci na novou MŠ, a to z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu spravovaného Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Zároveň byla na zá-
kladě rychlého rozhodnutí zastupitelstva 
města podaná žádost o dotaci na finanční 
podporu nákupu nové cisternové auto-
mobilové stříkačky. Dle dostupných in-
formací kopřivnická automobilka Tatra 
dodá během příštích dvou let jednotkám 
v České republice až sto těchto podvozků. 
Budeme tak věřit, že k zrekonstruované 
zbrojnici, která zahajuje na podzim letoš-
ního roku, zavítá jeden z nových vozů Ta-
tra právě k nám do Pilníkova. Věděli jste, 
že ta stávající cisterna vlastně není naše, 

že ji máme v pronájmu od dobrovolných 
hasičů z Radechové? Ono je vlastně vel-
mi dobře, že se v našem městečku našla 
parta kluků a holek, kteří se dobrovolné 
„hasičině“ věnují. Obdivuji je, že ve svém 
volném čase nasazují své životy pro zá-
chranu majetku a života těch druhých.  

Mám za sebou také jedno krásné volební 
období, je to pro mě vlastně super životní 
zkušenost. Poznal jsem spousty nových 
lidí ať už v dobrém, nebo zlém, a přesto-
že jsem si myslel, že mě v životě nic ne-
překvapí, překvapilo a byla to opravdová 
čtyřletá jízda.

O mandát v komunálních volbách letos 
usilovalo v České republice 195 392 kan-
didátů. Tedy téměř o 21 tisíc méně než 
v roce 2018, kdy se konaly řádné volby 
do obecních zastupitelstev. Letošní ko-
munální volby jsou za námi a v Pilníko-
vě byly tak trochu jiné, historicky poprvé 
v porevoluční době bylo v nabídce volby 
pouze jedno sdružení. Samotného mě to 
překvapilo, neboť v předchozím obdo-
bí bylo s výstavbou čehokoliv v našem 
městě hodně odborníků na všechno, a to 
nejen těch u piva. Jak si tedy vysvětlit, 
že není o komunální politiku a chod na-
šeho města zájem? Proč u nás ne, když 
v okolních obcích je výběr ze tří až čtyř 
sdružení? Odpovědí může být tato doba, 
doba zdražování energií a mnoha dalších 
komodit a všeobecné inflace, zde je po-
třeba otevřeně říci, že je nutné udržet na 
uzdě obecní rozpočet a přijmout opatření 

k úsporám a vhodným investicím. Zna-
mená to úsporné plánování, ořezávání 
nákladů, zmrazování očekávaných inves-
tic a souběžně bude nutné přenést část 
nákladů v podobě poplatků na obyvatele, 
tím myslím například svoz komunálního 
odpadu nebo nájemné v bytových do-
mech ve vlastnictví města. Jsou to věci 
nepopulární, nýbrž nutné.

Toto je ale již na novém vedení města 
a  na nových zastupitelích. Přeji jim, ať 
vždy jednají s chladnou hlavou, a přede-
vším se zdravým rozumem ku prospěchu 
našeho města, kde se nám všem bude 
dobře žít.

Přeji vám příjemné čtení.    
josef červený

Vážení čtenáři a vážené čtenářky,  
většina z vás už ze skříně opět vynda-
la teplé kabáty a bundy, začala topit 
a pomalu se připravuje na příchod 
zimy. Vzhledem k nárůstu cen energií 
je toto opravdu horké téma. V rubrice 
Zprávy z města naleznete krátký člá-
nek o schválení příspěvku z úsporného 
tarifu pro domácnosti. Na svařák nebo 
grog k zahřátí se určitě stavte ve zno-
vuotevřené restauraci Slunce. Věřím, že 
si v ní každý najde to své.   

Za uplynulé čtvrtletí město ani spolky 
nezahálely a uspořádaly mnoho krás-
ných akcí. Sice jsem bohužel nenavštívila 
všechny, ale ty, které jsem zažila, stály za 
to. Děkuji všem organizátorům, že vklá-
dají svoje úsilí a svůj čas do práce pro 
ostatní spoluobčany.

Jako šéfredaktorka nesmím opomenout 
zmínit náš velký úspěch, a to je ocenění 
za Nejlepší městský zpravodaj roku 2021. 

Za celý redakční tým můžu s jistotou říct, 
že naše práce byla odměněna tím nejkrás-
nějším oceněním, a to je uznání, veřejné 
uznání za dobře odvedenou práci. Děkuji 
všem, kteří se na Zpravodaji podílejí.

Další vydání (speciální vánoční) vyjde 
ještě před Štědrým dnem, nicméně neza-
pomeňte se opět s vašimi dětmi zastavit 
včas s dopisem na náměstí. Ježíškovu poš-
tovní schránku opět najdete pod vánoč-
ním stromem u betlému. Musím říct, že 
minulý rok byla schránka nacpaná dopisy 
každý den a Ježíšek měl co dělat s jejím 
vybíráním.

Budeme potěšeni, pokud nám zašlete na 
e-mail redakce@pilnikov.cz fotku s bet-
lémem. Rádi ji otiskneme.

V případě, že byste měli nápad nebo ná-
mět na vylepšení Zpravodaje či byste se 
sami chtěli stát dopisovateli, neváhejte 
a napište nám na redakční e-mail redak-
ce@pilnikov.cz. Jsme tu pro vás a jsme 
rádi, že čtete.

lk

slovo 
šéfredaktorky
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důležité kontakty
MĚstský Úřad
Náměstí 36, Pilníkov

Úřední hodiny:

Po   8:00 – 17:00 hod

st 13:00 – 16:00 hod

starosta: 
Josef Červený 
• starosta@pilnikov.cz • tel.: 499 898 922 / 603 558 852

místostarosta: 
Petr Jirásko 
• místostarosta@pilnikov.cz

Účetní, referentka, podatelna: 
Miluše Čubičová 
• podatelna@pilnikov.cz • tel.: 499 898 921

referent investic a správy majetku: 
Ing. Tomáš Voborník 
• referent@pilnikov.cz • tel.: 605 158 342

Pověřenec GdPr: 
Ing. Kateřina Valdová 
• valdova@kjh.cz • tel.: 730 164 404

redakční rada:  
• redakce@pilnikov.cz 

lesy-voda, s.r.o.
jednatel: 
Dušan Hanuš › voda 
• voda@pilnikov.cz • tel.: 499 898 923 / 777 259 746 
Hospodář: 
Ondřej Davidík › lesy 
• lesy@pilnikov.cz • tel.: 499 898 923 / 777 259 747
Účetní: 
Světlana Jirásková 
• poplatky@pilnikov.cz • tel.: 499 898 923

sbĚrný dvůr
otevírací doba: každou sobotu 9:00 – 11:00 nebo po domluvě 
Dušan Hanuš • tel.: 777 259 746 

Česká pošta

ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 13:00 od 8:00 lékař

od 7:30 do 9:30 akutní stavy

od 9:30 objednaní

Úterý 16:00 – 18:00 prevence objednaní

středa 7:30 – 8:30 odběry krve

čtvrtek 7:30 – 18:30 od 8:00 lékař

od 7:30 do 9:30
od 13:30 do 15:00 akutní stavy

od 9:30 do 13:30
od 15:00 do 18:30 objednaní

Pátek 7:30 – 13:00 od 8:00 hod lékař

od 7:30 do 9:30 akutní stavy

od 9:30 objednaní

ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 14:30

Úterý 7:30 – 16:30

středa 7:30 – 14:30

čtvrtek zavřeno

Pátek 7:30 – 13:30   bolesti a děti

sobota, neděle, svátky * 8:00 – 12:00   pohotovost

ordinace Bez objednání Pouze objednaní

Pondělí 9:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 10:00 / 13:00 – 15:00 15:00 – 19:00

středa 8:00 – 10:00 / 13:00 – 15:00 15:00 – 19:00

čtvrtek 8:00 – 10:00 / 13:00 – 15:00 15:00 – 19:00

Pátek 8:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00

sobota pohotovost

neděle pohotovost

Pondělí 11:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Úterý   8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

středa 11:00 – 12:00 13:00 – 17:30

čtvrtek   8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Pátek   8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

* pohotovost pro akutní případy 8:00 – 12:00 hod dle rozpisu 
uvedeného v denním tisku, na internetu (www.kr-kralovehra-
decky.cz nebo www.hmc.cz/…htm) a na dveřích stomatologie 
trutnov, ulice Polská 91.

MUDr. Magdaléna Šturalová
› sestra Šárka Vrátná • tel.: +420 605 380 590

Soukromá stomatologická ambulance SANOVA s.r.o.
MUDr. Milena Brátová, MUDr. Pavla Tučková
› sestra Helena Hejtmanová • tel.: 499 898 125

MVDr. Julie Lásková • tel.: 608 218 632  
• julie.laskova@gmail.com • www.veterina-pilnikov.cz

praktický lékař pro dospĚlé

zdravotní středisko

zubní lékař

veterina pilníkov

• tel.: 954 254 242

otevírací doba:
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sledujte nás na sociálních sítích
Rádi bychom vás informovali, že město Pilníkov používá jako 
další komunikační kanál s občany, mimo vám již známé webové 
stránky www.pilnikov.cz , mobilní rozhlas https://pilnikov.mu-
nipolis.cz/ a rozhlas po drátě s pravidelným pondělním hláše-
ním, také facebookové stránky „Město Pilníkov – oficiální“. Ne-
váhejte tedy a sledujte dobře řízenou komunikaci a dění ve městě 
také na sociálních sítích.

zprávy z MĚsta 

nová budova čov. Foto d. Hanuš

realizace akcí  
investic a oprav  
v roce 2022
V červenci byla podepsána smlou-
va o poskytnutí dotace ve výši 2 307 
000,- Kč z dotačního fondu Králové-
hradeckého kraje na účelové financo-
vání výdajů vynaložených na realizaci 
stavebních úprav a přístavby požární 
zbrojnice. V srpnu proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele, kde z šesti 
účastníků byla vybrána firma OBIS, 
spol. s r.o., z Nové Paky. 

První týden v září jsme podali žádost 
o podporu z Integrovaného regionální-
ho operačního programu na novostav-
bu mateřské školy. Cílem projektu je 
odstranění hygienických nedostatků ve 
stávající mateřské škole a zkvalitnění 
podmínek pro poskytování předškolní-
ho vzdělávání.

Na konci září předpokládáme vyhláše-
ní podpory pro novostavbu bytového 
domu na místě bývalé školní jídelny.

V listopadu budeme konzultovat pro-
jekt chodníků III. etapy (kolem komuni-
kace I/16, procházející centrem Pilníko-
va a od objektu bývalé váhy směrem na 
Chotěvice) na Státním fondu dopravní 
infrastruktury v Praze.   

Do konce roku počítáme s vyjádřením 
všech krajských úřadů a následně získá-
ním stavebního povolení na akci areálu 
sběrného místa v lokalitě stávajícího 
sběrného dvora. 

ing.tomáš voborník

první rok provozu Čov v pilníkovĚ
Vážení spoluobčané,

máme za sebou rok ostrého provozu čistírny odpadních vod v Pilníkově. My-
slím si, že až na některé složitější věci se pan Krejčík sžil s čistírnou ku pro-
spěchu nás všech. Dokáže si poradit se závadami, které je nutné odstranit 
pro dobrý chod celé složité mašinérie, jako je čistírna. Na větší závady máme 
sjednánu firmu, jelikož nejsme tak dobře vybaveni prvky k jejich odstranění. 
Ne že bychom to nedokázali sami, ale tato firma se tím živí a dělá opravy, 
popř. servis, každý den.

Za letošní rok proteklo přes čistírnu 
už 45 tis. m3 vyčištěných odpadních 
vod. Největší nátok je ve večerních ho-
dinách a od pátku do neděle. Už bylo 
několikrát psáno, mluveno, že když se 
vy občané budete chovat tak, aby ne-
docházelo k problémům, bude stočné 
na stejné úrovni jako dosud. Bohužel 
kvůli neukázněným občanům nelze 
tuto cenu udržet a budeme muset cenu 
stočného zvýšit. Nejde jen o občany 
Hradčína, ale přidali se k tomu už dal-
ší občané z jiných lokalit. Problémem 
jsou vlhčené ubrousky, igelity z dám-
ských vložek nebo někdy i samotné 
vložky. Proto Vás prosím o opravdu 
čisté spláchnutí, vše, co nám pošlete do 
čistírny, se poté promítne do stočného. 
Pokud se však budete chovat dle pravi-
del, nemusí se stočné měnit k horšímu. 
Dle statistik, které zpracovává minis-
terstvo zemědělství, je v některých ob-
cích stočné menší než cena vody. 

Kdo z občanů nemá napojenou nemovi-
tost na centrální kanalizaci a dosud tak 
neučinil, má nejvyšší čas. Dle smlou-
vy, kterou jste podepsali s městem, byl 
termín napojení v dubnu. Od nového 
roku budou chodit pracovníci z Odbo-
ru životního prostředí v Trutnově po 
nenapojených nemovitostech a budou 
zjišťovat, proč jste se nenapojili. Tento 
systém prováděli v Chotěvicích a věřte, 
že začali pokutami na částkách 500 Kč, 

které se zvyšovaly úměrně od doby, kdy 
měli být občané napojeni. Občané, kte-
ří se nemohou napojit na čističku, musí 
dávat každoročně vzorky ze svého sep-
tiku k rozboru. Nemovitosti, které mají 
svou čističku nebo filtry mají přepad, 
kde voda odchází trativodem pryč, mají 
stejné povinnosti. U uzavřených nádob 
jsme schopni odvézt splašky do čis-
tičky naším vozem, který jsme minulý 
rok zakoupili. Jedná o jednonápravový 
fekální vůz o objemu 6,7 m3 za trak-
tor. Jsme schopni zajet skoro kamkoliv 
v katastru města. Cena vývozu se počítá 
cenou za m3 jako pro občany napojené 
na kanalizaci a cenou za traktor a vůz 
(souprava), minimálně se však počítá 
půlhodina práce soupravy. 

Do budoucna věřím, že se všichni zlep-
šíme ve vypouštění odpadních vod na 
takovou úroveň, abychom cenu stoč-
ného nemuseli zvyšovat, ale mohli si ji 
dovolit snížit. 

Požární zbrojnice a byty, č. p. 151. 
Foto t. voborník
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pilníkovský zpravodaj je nejlepšíM MĚstskýM 
zpravodajeM roku 2021
Pondělí 4. 7. 2022 se mi vrylo hluboko do paměti. V tento den byl Pilníkovský 
zpravodaj oceněn jako nejlepší městský zpravodaj roku 2021 v celostátní soutě-
ži. Tuto soutěž vyhlašuje již jedenáctým rokem Civipolis o.p.s., Katedra politolo-
gie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus 
Aureus o.p.s.

Sedmičlenná odborná porota vybírala ty 
nejlepší z celkem 227 zaslaných zpravo-
dajů. Slavnostního předávání cen na Ve-
lehradě se kromě oceněných a předsta-
vitelů poroty účastnili pomocný biskup 
a apoštolský administrátor Arcidiecéze 
olomoucké Josef Nuzík, starosta Vele-
hradu Aleš Mergental, za SMS ČR jeho 
výkonná ředitelka Jana Přecechtělová 
a místopředseda Oldřich Vávra.

Už když nám byl doručen e-mail s in-
formací, že jsme finalisty v této soutěži, 
jsme začali být lehce nervózní. Po cestě 
na jižní Moravu jsme se říkali, že i to, 
že jsme v první trojce, je skvělá zpráva. 
Když jsme potom seděli v zasedací míst-
nosti a čekali na výsledky, nepolévalo 
nás horko jen kvůli venkovnímu počasí, 
které atakovalo 40 stupňů Celsia. Po vy-

hlášení prvního místa jsme byli překva-
peni a šťastni. Naše práce byla oceněna 
a to je pro nás velká čest. 

Na druhém místě v kategorii městských 
zpravodajů se umístil časopis Z Loun 
a na třetím Zpravodaj města Kolína. 
Konkurence byla opravdu veliká.

Musím říct, že je to pro mě i celou re-
dakční radu mimořádný úspěch a záro-
veň i závazek do budoucna. Chtěla bych 
tímto celé redakční radě poděkovat za 
jejich práci, moc si jí vážím. Zároveň 
chci poděkovat i dopisovatelům, kteří 
do Zpravodaje přispívají.

Je to malý krok pro člověka, ale velký 
krok pro Pilníkov.

lk

Z velehradu jsme si přivezli první místo. Foto j. červený a l. kulková
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místo určené pro odkládání odpadu, který vznikl 
v domácnostech na území města Pilníkova.sběrný dvůr

Objemný Odpad
• starý nábytek  
• koberce  
• matrace 
• vybavení atd.

elektrOOdpad
• vyřazené elektrospotře-
biče • žárovky • počítače 
• elektronické hračky  
• monitory atd.

NebezpečNý  
Odpad
• barvy a nádoby od barev 
• baterie • akumulátory 
• čisticí prostředky  
a chemikálie • tiskařské 
barvy a tonety atd.

Ostatní Odpad
• plasty a plastové obaly  
• sklo • skleněné obaly 
• papír a kartony 
• jedlé oleje a tuky  
• biologicky rozložitelný 
odpad • textil • kovy

co patří  
na sběrný  

dvůr

co nepatří  
na sběrný  

dvůr

Veškerý Odpad 
pOcházející  
z pOdikatelské 
čiNNosti

Odpad Vzniklý 
na území jiné 
Obce

staVební 
Odpad

odložení odpadu  
ve sběrném dvoře  
bude umožněno po 
předložení průkazu 
totožnosti nebo jiného 
dokladu, kterým občan 
prokáže, že odpad  
vznikl na území  
města Pilníkova.

prOVOzní dOba

sobota: 9 – 11 hodin

nádražní ulice
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do sběrných nádob patří pouze jedlé oleje a tuky vložené 
v uzavřených plastových obalech (např. Pet lahvích). Prosíme 
občany, aby do nádob nevkládali odpady ve skleněných  
obalech, kde hrozí nebezpečí poškození při manipulaci?

Kde najdete rozmístěné 
odpadové nádoby
ve sběrnýh hnízdech v ulicích: 
nádražní – sbĚrný dvůr

náMĚstí u zš

hradČín a k táboru

proč třídit oleje 
› Zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma.

› Předcházíte haváriím celé kanalizační sítě.

› snižujete znečištění odpadních vod.

› redukujete množství Co2 v ovzduší.

› Šetříte přírodní zdroje.

› dáváte odpadu šanci být opět užitečným.

třídíme 
použité oleje 
    z Kuchyně

OlejPoužitý

co patří  
do sběrné  

nádoby

rOstlinné Oleje
peVné tuky
Oleje a tuky z kOnzerV
olej ze smažeNí a fritováNí
Olej ze salátu
Olej z nakládaných pOtraVin
marinády na grilOVání
olej z foNdue

mOtOrOVé a další Oleje  
určeNé Na sběrNý dvůr

maziVa a kapaliny

Veškeré jiné Odpady

co nepatří  
do sběrné  

nádoby
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zprávy z MĚsta 

Vešel jsem dovnitř a jako obvykle prošel 
celý kostel, v tento čas ale nějak pečlivěji 
než kdy jindy, a tak uzrála myšlenka, že 
pro náš kostel musím něco udělat, zkrát-
ka musím! 

Uvědomil jsem si, že pilníkovský kostel je 
léta osiřelý, za jeho zdi se veřejnost vů-
bec nedostane a zub času na něm řádně 
zahlodal. 

Nevím, zda mě tehdy zaplavila vlna nos-
talgie, nebo mě ovlivnil čas nadcházejí-
cích vánočních svátků, či zapůsobila síla 
okamžiku, ale najednou jsem ucítil v zá-
dech mráz.

A zřejmě v tuto chvíli mně poprvé hlavou 
probleskla myšlenka o možnosti založení 
veřejné sbírky. 

Napadla mě cesta, po které bychom moh-
li společně jít a jak našemu kostelu tro-
chu pomoci.  

Od myšlenky jsem přešel k činu a po no-
vém roce, v lednu 2022, se pevně rozhodl, 
že do toho půjdu. 

Nikdy jsem nic takového nedělal, nikdy 
jsem se organizováním a poté oznáme-
ním veřejné sbírky nezabýval, a i když 
jsem na přípravy ohledně sbírky nebyl 
sám, bylo to bezmála půl roku poctivé 
práce.

Cítil jsem to i jako výzvu, posunout se 
dál, naučit se pohybovat v oblasti dobro-
činnosti. 

Především bylo potřeba nastudovat zákon 
o veřejných sbírkách č. 117/2001, strikt-
ně se ho držet, zahájit potřebná jednání, 
získat souhlasy a potvrzení umožňující 
vykonání sbírky, projednat a odsouhla-
sit možnost konání sbírky v městském 
zastupitelstvu, zajistit ohlášení sbír-
ky Krajskému úřadu Královéhradecké-
ho kraje i dojednat a podepsat smlouvu 
o zřízení a vedení transparentního účtu  
č.123-6607140277/0100 v KB. 

Nedílnou součástí sbírky se staly i putov-
ní pokladničky. Došlo k jejich zajištění 
proti otevření i k rozmístění na vám již 
známá místa.        

Celá věc se podařila, sbírka na opravy 
kostela v Pilníkově dostala svůj název:

Sbírka č.2 na obnovu kostela  
„Kostel Nejsvětější Trojice“  
v Pilníkově

 a dne 20. 6. 2022 byla spuštěna.

Když se na transparentním účtu ještě 
týž den objevily první peníze, měl jsem 
ohromnou radost a začal věřit, že sbírka 
bude úspěšná. Postupem času na účtu pe-
níze přibývají, v době uzávěrky městské-
ho zpravodaje Sbírka č. 2 ještě stále běží, 
prozatím se pro kostel na účet podařilo 
získat 304.500 Kč (k 26. 9. 2022).

Zaplňují se i putovní pokladničky, je tedy 
patrné, že i vám přirostl kostel k srdci. 

Malinko mě mrzí, že se ke sbírce nepřipo-
jily místní podnikatelské firmy, neodpus-
til jsem si tuto poznámku, ale více rozvá-
dět to nebudu. 

Sbírka je po celou dobu svého konání pro-
pagovaná ve veřejném tisku, v městském 
zpravodaji, v místním rozhlase, v Čes-
kém rozhlase Radiožurnál, natočil jsem 
i příspěvek pro Českou televizi, místním 
obyvatelům rozeslal zahájení sbírky přes 
SMS zprávy a také na sociálních sítích se 
dají najít hezké fotografie kostela.

A pokud se zamyslím nad průběhem sbír-
ky, můžu zkonstatovat, že se vydařila. 
Dnešní doba není takovýmto projektům 
nakloněna, i přesto se našlo dost lidí, 
kteří zhodnotili své finanční možnosti, 
sami sobě ukrojili a přišli s pomocnou 
rukou. Vážím si každého, kdo pomyslnou 
pomocnou ruku kostelu podal, za všech-
ny příspěvky ze srdce děkuji, a kdyby to 
technicky bylo možné, nejraději bych 
všem rukou potřásl i osobně poděkoval.  

Šel jsem do sbírky s velkým nadšením, 
a proto i pevně doufám, že sbírka bude 
natolik významná, že se našim občanům 
dostane na dlouhou dobu do podvědomí. 

O výsledku veřejné sbírky č. 2 vás budu 
samozřejmě informovat, v prvním týdnu 
měsíce října budou přede svědky otevře-
ny všechny pokladničky, bude vyhotoven 
zápis o jejich otevření i o výši nasbírané 
hotovosti.

Peníze budou vloženy na transparentní 
účet, odkud na základě předávacího pro-
tokolu poputují na účet Římskokatolické 
farnosti – Arciděkanství Trutnov.   

Mým přáním, které jsem již zmínil v srp-
novém vydání časopisu Trutnovinky, 
je, mít možnost sejít se v hojném počtu 
v našem kostele Nejsvětější Trojice na 
krásném vánočním koncertu, případně 
si odnést betlémské světlo, společně za-
zpívat koledy, nasát vánoční atmosféru 
i  sousedsky si popovídat. 

To bych si opravdu přál! 

Vám přeji pevné a stálé zdraví, štěstí 
v životě, víru v sebe i v to, že sbírka bude 
začátkem naší další cesty za záchranou 
kulturní památky. 

Jistě si zaslouží být součástí našeho měs-
ta v reprezentativním hávu. 

josef červený, starosta města   

krátké ohlédnutí za poMalu konČící 
sbírkou Č.2 na obnovu pilníkovského 
kostela
Jedno loňské prosincové odpoledne krátce před Vánocemi jsem šel jako již několi-
krát obhlédnout kostel. Chodím dovnitř pravidelně, mám to tam moc rád, vždy si 
najdu chvíli zajít a kostel zkontrolovat.

Zapečetěné kasičky. Foto j. červený
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mokřady poskytují domov mnoha živočichům. Foto j. červený

Nově můžete využít lavičku a posedět na 
Hradčíně, za koupalištěm, pod vyhlídkou 
a také v ulici Za Tratí. Na Hradčíně může-
te zároveň využít společenský stůl k ven-
kovní hře Člověče, nezlob se nebo šachy. 
Doplním jen, že figurky si musíte vzít své. 

Další plánovanou akcí a úpravou je změ-
na parku na Hradčíně, kde jsou pro jasné 
ohraničení parkové zóny položeny ob-
rubníky, které platí také na neukázněné 
řidiče. Na podzim letošního roku zde 
dojde ke kompletní výměně všech dře-
vin s položením nového trávníku. Další 

výměna zeleně proběhne také v podzim-
ních měsících ve východní části náměs-
tí. Plánujeme rovněž oplotit koupaliště, 
které bychom do budoucna rádi revitali-
zovali, a zhotovit nové oplocení a chod-
ník u městského bytového domu čp. 58.

Léto je pomalu za námi a já zde musím 
pochválit pracovníky města a společnosti 
Lesy – voda, s.r.o., jak výborně, přestože 
tráva rostla jako o závod, letos zvládli 
údržbu zeleně a úklid a pořádek v našem 
městě. Díky, vážím si vaší práce!

jč

Výborným zjištěním je, že mokřady jsou funkč-
ní a že se na nich začíná postupně vytvářet pří-
znivý environmentální rozvoj (obojživelníci, 
vážky, ptactvo, napajedlo pro zvěř…). 

Částečné nebo celkové naplnění vodou bylo 
zjištěno u všech 3 tůní, množství nátoku je ale 
různé podle lokality a vodohospodářských pod-
mínek. Plně a trvale naplněná je pouze velká 
tůň na pozemku u Vlčic, kde blízkost vodního 
toku a vysoká hloubka podzemní vody zajišťuje 
předpoklad pro trvalé udržení vysoké hladiny 
vody v tůni. Ale i na horních tůních směrem na 
Vítěznou (Liškárnu) dochází k akumulaci povr-
chových vod v závislosti na srážkách a odtoku 
z okolních pozemků.  

Společně se Státním pozemkovým úřadem se 
nám tak podařilo udělat na původně nevzhled-
ných plochách pro přírodu a krajinu docela 
pěkné věci. Dovolím si říci, že je to i dobrý tip 
pro krásný rodinný piknik. Už jste se byli po-
dívat?

jč

pořád se nĚco dĚje 
aneb posaďte se 
prosíM
Součástí plnohodnotné procházky je 
také místo k malému odpočinku. Proto 
jsme pořídili tak potřebné a vámi žá-
dané lavičky do ulic našeho města. Po-
kud si chcete odpočinout při vašich po-
chůzkách po městě, posaďte se prosím.

Mokřady podruhé
Po letní odmlce si dovoluji předat aktuální 
informace v souvislosti se stavbou mokřadů 
v Pilníkově, vybudovaných v minulém roce.

nové lavičky v Pilníkově. Foto j. červený
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pravidelný Čaj o páté
Akci s názvem „čaj o páté“ jsem si vymyslel při svém zvo-
lení starostou v roce 2018. První setkání bylo tehdy ještě 
v kanceláři starosty v lednu 2019 a nebýt covidu, určitě 
bychom nevynechali ani jednu druhou středu v kvartále. 

Toto setkání se stalo oblíbeným střetnutím občanů, převáž-
ně seniorů a žen, kteří se chtějí dozvědět něco o chodu obce, 
o plánech a také trochu o životě nás všech sousedů. Prostě 
si tak trochu podrbat. A protože se jedná vždy o příjemné 
neformální setkání s vámi, budu velmi rád, pokud budeme 
v této tradici pokračovat. 

Přijměte tedy pozvání na čaj o páté do nového salonku re-
staurace Slunce již 12. 10. 2022.

těším se na vás, josef červený 

zachránĚná paMátka
Památka Pauerův křížek, o které píši, je umístěna na volně přístupném prostran-
ství po levé straně místní komunikace ve směru na obec Kocléřov, kousek od křižo-
vatky k nové čistírně odpadních vod v jihozápadní části města Pilníkov. Je vytvoře-
na ze světlého jemnozrnného pískovce, vrcholový kříž pak z litiny a jejím autorem 
je místní sochař Josef Enger. Byla vztyčena nákladem místních občanů, manželů 
Pauerových, v roce 1873. To dokládá i letopočet a nápis na zadní stěně pilíře.

Tento křížek byl bohužel dlouhá léta 
v žalostném stavu, není zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek ČR. 
Skládá se celkem z pěti základních částí 
– dvoustupňového základu, podstavce, 
pilíře, římsy a původního vrcholového 
kříže z litiny nesoucího figurální plasti-
ku ukřižovaného Ježíše Krista, který se 
bohužel nedochoval. Na zadní stěně pi-
líře je následně vytesán nápis popisující 
vznik této památky: „Errichtet Josef und 
Josefa Pauer 1873“.

Hlavním cílem restaurování je navrácení 
původních hodnot díla se zohledněním 
jeho stáří a autorský a řemeslný význam.

A jak to celé probíhalo? 

Památku bylo nutno před restaurátor-
ským zásahem pečlivě rozebrat na jed-
notlivé části a prostor jejího znovuo-
sazení byl opatřen novým betonovým 
základem. Restaurátorské zásahy na jed-
notlivých částech památky byly následně 
provedeny v prostorách zajištěných před 
jejich případným zcizením či poškozením 
nepovolanými osobami. Povrch jednotli-
vých částí památky byl před samotným 
očistěním ošetřen biocidními prostředky 
určenými k odstranění biologických ne-
čistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Po 
očistění byly postupně zatmeleny a  do-
plněny jednotlivé poškozené prvky a po-
vrchy památky za použití výplně stejné 
barvy, struktury, pórovitosti a nasáka-
vosti jako původní materiál. Byly doplně-
ny hlavičky a údy u plastiky Panny Ma-
rie s Ježíškem. Byly slepeny a doplněny 
chybějící fragmenty z horní části pilíře. 
U větších vysprávek byl použit jako ko-
tevní součást nerezový drát. Tímto způ-
sobem bylo doplněno kompletně i pís-
mo na čelní nápisové ploše na podstavci 
a zadní stěně pilíře.

Písmo na čelní i zadní stěně památky 
bylo zvýrazněno kolorováním v černém 
odstínu. Byla zajištěna výroba nového li-
tinového kříže i s postavou Ježíše Krista 
a opatřena vícevrstvým barevným ošet-
řením v černé a zlaté barvě. Následně byl 
kříž o výšce 150 cm instalován na původ-
ní umístění na památce. Byla vyrobena 
i  jeho železná konzole/opěrka, která byla 
opět barevně ošetřena a instalována při 
jeho zadní části.

Na závěr byl povrch památky biocidně 
a hydrofobně ošetřen chemickými pří-
pravky a byla v bezprostřední blízkosti 
provedena i odpovídající terénní úprava.

 jč

detail nápisu. Foto j. červený

naše setkávání o páté. Foto j. červený

Pauerův křížek. Foto j. červený
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slévárna a strojírna 
pilníkov
V katastru obce Pilsdorf II byla v mís-
tech bývalého mlýna Fugenmühle po-
stavena podnikatelem z Hostinného 
Klimschem v r. 1889 továrna na parní 
stroje, kterou v r. 1891 koupil Ferdi-
nand Wögerer a jeho synové Victor 
a Carl. 1.7. 1898 koupil Josef Hübner 
v Pilsdorfu Strojírnu a slévárnu od Wö-
gererových synů a dosadil do funkce 
vedoucího výroby svého syna Eduarda. 
Trutnovskou firmu předal svému další-
mu synovi, Wenzelovi. V adresáři z roku 
1906 se uvádí Slévárna a továrna želez-
ných potřeb č. p. 90/II – Josef Hübner, 
správce továrny Ing. Josef Schmeidler.

V letech 1905–10 bylo přikročeno k rozší-
ření závodu tím, že byly stávající budovy 
rozšířeny o obráběcí dílnu a další sklady 
pro hotové výrobky. V r. 1918 byla posta-
vena rozsáhlá hala strojní výroby a truh-
lárna. V letech 1928 až 1933 byly v závodě 
přistavěny další objekty, jako skladiště, 
garáže a brusírna. 

Slévárna o rozměrech 15 x 32 m byla vy-
bavena kuplovnou o průměru 600 mm 
a byla umístěna v přístavku u slévárenské 
budovy, kde nyní stojí suška křemičitého 
písku. Navážení vsázkovacích kompo-
nentů se provádělo ručně. Továrna měla 
tři pracovní oddělení: slévárnu, stavbu 
kamen a opracování plechů, jakož i kon-
strukční oddělení pro stavbu železných 
výškových a mostních staveb. Ve slévárně 
se vyráběly všechny výrobky pro stavební 
obor, jako komerční odlitky a vše pro vý-
robu kamen, žádané odlitky a různé dru-
hy zboží. V oddělení pro výrobu kamen 
a plechů se vyráběly hlavně stáložárná 
kamna, švédská kamna na koks, plechové 
úsporné krby, díly pro krby všeho druhu, 
trouby na pečení, kouřové trubky, kolena, 
krbové desky atd. Železářské konstrukční 
oddělení se zabývalo výrobou všech ma-
teriálů spadajících do stavebního oboru, 
a to: podpěry, mřížové nosníky, střešní 
vazníky, plechové dveře a práce s vlnitým 
plechem, konstrukce mostů, nosné kon-
strukce pro ocelové stavby domů, strop-
ní konstrukce, točitá schodiště, kanálové 
poklopy, potrubí, rezervoáry atd. Výrobky 
se vozily do Trutnova, kde se prodávaly 
v železářství Josefa Hübnera.

V roce 1945 převzala závod národní sprá-
va pod vedením Františka Kříže. Výroba se 
v podstatě nemění – naopak se rozšiřuje o 
výrobu sporáků, mlýnků na mák a maso, 

žehličky apod. Tyto se též ve strojírně 
dále niklovaly a chromovaly. Bylo pokra-
čováno ve výrobě sporáků, sporákového 
kování, teplovodních kotlů zn. „Rapid“.

V roce 1947 přebírá závod n. p. Moravia, 
Mariánské Údolí u Olomouce, který se za-
býval nadále výrobou kamen, teplovod-
ních kotlů, osnovních kotoučků, žehliček, 
makovníků a chlebřezů a různých odlitků 
pro závod Moravia. Technické zařízení se 
nemodernizuje ani nerozšiřuje. 

Po třech letech přebírá závod n. p. Frigera 
Kolín (připomíná se 16. 11 1950). Ome-
zuje se výroba kamen a vyrábí se ve větší 
míře různá potravinářská zařízení, jako 
např. míchačky na těsto, prosívačky na 
mouku zn. „Cyklon“ – dokonce se zde vy-
ráběly pojízdné vojenské pekárny. Také se 
vyráběly pekařské pece.

V roce 1951 se připomíná závod n. p. To-
pos Šluknov a také závodní TJ Sokol TO-
POS Pilníkov (výroba přešla výhradně na 
potravinářské stroje a zařízení a z pů-
vodního programu závodu zůstala jen 
výroba osnovních kotoučů). V roce 1952 
byla dokončena stavba sociálního zaříze-
ní koupelen, umýváren, ve slévárně byla 
provedena úprava umýváren ve strojírně. 
Asi v r. 1953 vstoupil závod do národního 
podniku Ignis Teplice a také se připomíná 
sportovní DSO Spartak Ignis. Sléváren-
ská výroba se mění, a to vždy se stávající 
firmou. Např. se vyráběly vložky do reku-
perátorů, velké kulové drážky na šablony, 
mísy generátorů, čepice a 3 druhy pumpi-
ček na studniční vodu. Toto vše vyžado-
valo modernizování slévárny, a proto se 
v roce 1957 slévárna prodlužuje na 61 m 
a stavějí se 2 kupolové pece o průměru 
1000 mm s vnitřní vyzdívkou na 600 mm.

Pece jsou studenovětrné s navážením vo-
zíku na kolejích přes váhu a výtahem na 
kychtu. Ve slévárně byly instalovány 2 x 
5t jeřáby a koksová suška na formy. Vyu-
žívá se přístavek na výrobu jader, hotová 
se vyráběla olejová, škrobová a písko-
vá. Denní tavba byly zvýšena ze 40 q na 
120  q. K další modernizaci nedošlo.

Od 1. 1. 1959 přebírá slévárnu ZVÚ Hra-
dec Králové (Závody Vítězného února) 
a začíná opět změna sortimentu, a to vý-
roba převážně kusová nebo málo sériová. 
Přešlo se k výrobě vrátků a transportní-
ho zařízení. Vlastní podnik využívá ka-
pacitu slévárny asi z 50 % a ze zbývající 
volné kapacity se leje pro jiné zákazníky 
(např. závaží pro lokotraktory, odlitky pro 
katry, stavební i komerční litina). Roční 
tavba činila asi 2500 t. ZVÚ zaměstnává 
160 místních občanů.

Po roce 1959 byla instalována některá 
nová zařízení a další z likvidované slé-
várny Papcel Trutnov. Tím byla posílena 
i základní část formířů až na 21 pracov-
níků, pro cídírenskou potřebu se buduje 
přístavek, úpravna písků (kolový mlýn AG 
330 – JU 1), portálový jeřáb s využitím na 
formovací rámy a expedici.

V roce 1961 byl sice zpracován ucelený 
návrh na modernizaci slévárny, ale ne-
byl realizován. Vybavila se chemická la-
boratoř, a tak začala stoupat i náročnost 
na kvalitu odlitků a formovacích směsí. 
V tomto roce se započalo se stavbou ven-
kovní jeřábové dráhy, kde byl umístěn 
portálový jeřáb o nosnosti 3 000 kg a tam 
byl přemístěn sklad hutního materiálu. 
V r. 1965 končila výroba vrátků.

Pohlednice se slévárnou. Zdroj facebook
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Slévárna zajišťovala převážně odlitky 
strojírensko-potravinářského charakte-
ru s tím, že v letech 1964–66 se odlévala 
i žáruvzdorná litina legovaná chromem. 
Během doby se změnila i technologie vý-
roby jader, z původních olejových, škro-
bových a pískových se přešlo na CT směsi 
a v poslední době na ST směsi s estero-
lem, kde plně využíváme mísicího zaří-
zení ADM 4. V r. 1966 byly nevyužívané 
prostory bývalé Harpkeho továrny připo-
jeny k ZVÚ. Zde byly provedeny úpravy 
objektů a zřízeny mechanické dílny, mo-
delárna, sklad modelů, závodní jídelna, 
kuchyň a kantýna.

13. června 1966 v podvečer došlo k průtr-
ži mračen, byla zatopena provozní míst-
nost, n. p. Chepos, bylo poškozeno 207 
el. motorů, stroje, různá zařízení, skla-
dový materiál a škoda byla vyčíslena na 
400 000 Kč. V r. 1967 se jednalo o umís-
tění nové kotelny a o výstavbě bytových 
jednotek – vše bylo zahájeno v příštím 
roce.

Vystavěla se kotelna na mazut (dokonče-
na 1971). V roce 1973 byl před kotelnou 
zřízen parčík. Provoz vyrábí zařízení pro 
cukrovary a pivovary – mačkadlo sladů, 
elevátory, vyrovnávače tlaků, čerpadla, 

dopravníky a další výrobky potřebné pro 
kompletaci dodávek základního závodu 
ZVÚ. V těchto letech došlo také k zapla-
vení provozu vodou po průtrži mračen. 
Voda vnikla do elektrických zařízení, kte-
rá se musela potom zdlouhavě vysoušet. 
Další pohromou byl velký pokles venkov-
ní teploty na Silvestra 1978, kdy zamrzlo 
vše, kde byla v místnostech otevřena vět-
rací okna.

Postupem let se výroba snižovala v dů-
sledku změny sortimentu až na 1550 tun. 
V té době se začaly odlévat pianinové 
rámy pro ČSHN Hradec Králové – jako 
náhrada za dovoz. Tyto odlitky byly velmi 
náročné na kvalitu, ale i s tím se zaměst-
nanci dobře vypořádali.

V roce 1980 přibyla ke stávající výrobě 
výroba paletizace PAZ 1200 a PAZ 1800 
pro pivovary. Tato výroba byla původně 
určena pro export do SSSR, z kterého 
nakonec sešlo a zařízení se dodávalo tu-
zemským pivovarům.

V r. 1981 se část mostku u bývalé vrátnice 
propadla pod nadměrným nákladem pře-
váženým ZVÚ (v r. 1993 byla opravena ½ 
mostu firmou Lesotechnické meliorace 
s.r.o. Kunčice nad Labem).

V roce 1983 byla dokončena přestavba 
čistírenské části slévárny z důvodu hygi-
enických.

V letech 1984–85 započala výroba reverz-
ní osmotické stanice ROS 300 na úpravu 
vstupní vody pro potřeby zdravotnictví. 
S tímto výrobkem se podnik zúčastnil 
několika úspěšných zahraničních výstav. 
V tomto období se také začalo s licenční 
výrobou zatavovacího stroje GSP 10 pro 
n. p. Tesla. V roce 1986 byly realizová-
ny dva stroje. Konstrukčními úpravami 
a kvalitou výroby tyto stroje předčily ori-
ginální stroje vyráběné v Anglii.

Od 1. 1. 1986 se stal ZVÚ Hradec Králo-
vé, provoz Pilníkov, závodem se dvěma 
provozy, a to slévárnou a strojírnou. Vý-
roba má nadále charakter výroby kusové. 
V r. 1987 se rozběhla výroba kompenzá-
torů, která se umístila do strojírny B. Tato 
dílna je postupně doplňována o potřebná 
zařízení. Kompenzátorů bylo v roce 1987 
vyrobeno za 563 tisíc Kčs. V témže roce 
bylo ve slévárně odlito 1 657 tun dobrých 
odlitků, a to jak pro Hradec Králové, tak 
i pro externí zákazníky. Byla uvedena do 

zprávy z MĚsta 

snímek ze 60. let 20. stol. Fotoarchiv r. Hegr

Roční výroba zboží v tisících Kč a evidenční počet pracovníků

rok 1937 1943 1949 1953 1955 1958 1960 1963 1965 1970 1975 1976 1977

oBrat 1,700 3,800 4,100 5,200 7,956 9,130 11,867 14,738 11,627 13,863 22,591 21,211 24,981

Počet PraCovníků 80 140 110 116 116 137 201 220 233 220 232 231 230
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provozu nová hala cídírny odlitků. Na ku-
polové pece byly instalovány mokré od-
lučovače tuhých částic. 

 Po dohodě s n. p. Hudební nástroje Hra-
dec Králové se slévárna vrátila k odlévání 
pianinových rámů. V r. 1987 jich bylo na 
zkoušku odlito 200 ks.

V roce 1988 pokračovala výroba pianino-
vých rámů, kompenzátorů vyrovnávačů 
tlaku, paletizace, osmotických stanic 
a dalších externích zakázek. V technické 
oblasti byly vyměněny montované kotle 
BK 1,6 za účinnější BK 2,5. Také proběhlo 
jednání o možnosti výstavby nové slé-
várny a haly strojírny s polskou firmou 
Prodlew ve Waršavě. Vlivem pozdějších 
celospolečenských událostí byl projekt 
zastaven. S ohledem na ekologii byl dán 
návrh na plynofikaci závodu a výstavbu 

čističky odpadních vod. Nakonec byla v l. 
1989–1994 realizována pouze čistička 
a do ní svedena odpadní voda z objektů č. 
p. 351, 354, 290 a 349.

Od 1. 4. 1996 měl být ZVU Pilníkov samo-
statným podnikem. Pilníkov měl částeč-
ně oddělený program od ZVU. Provoz měl 
být dceřinou společností ve stoprocent-
ním vlastnictví ZVU, a.s., Hradec Králo-
vé (IČO 25267809). Hlavním výrobkem 
se staly pianinové a klavírní rámy pro 
firmy Továrna na piana – Petrof Hradec 
Králové, Bohemia Jihlava, Seidl Jiříkov 
a Klíma Hradec Králové. Dalšími výrobky 
byly odlitky pro firmy vyrábějící dřevo-
obráběcí stroje LIGMET Hradec Králové 
a TOS Svitavy, litinové skříňky pro Albu 
Hořovice a boky katrů pro CT Kovo Rud-
ník. Vyráběly se také odlitky průmyslové-
ho charakteru a ozdobné zahradní litiny. 
Od laviček se přešlo k výrobě sedacích 
souprav v parkové i interiérové podobě 
v kombinaci se dřevem, žulou i mramo-
rem. Ozdobné prvky jsou zabudovány 
do plotových, vratových, schodišťových 

a balkónových výrobků, květinových 
stolků, poštovních schránek, věšáků, 
popelníků, stojanů na deštníky a vánoč-
ní stromky. Výroba se rozšířila o prvky 
městského mobiliáře, např. odpadkové 
koše, stromové mříže s ozdobnými kryty 
kmenů, nové druhy laviček ozdobené ře-
tězy. Roční produkce společnosti dosáhla 
až 850 tun. Firma měla vlastní modelár-
nu, kde se vyráběly drobné modely a pro-
váděly opravy modelářského zařízení. 
Dalším výrobním programem bylo ulože-
ní potrubí pro montážní organizace. Fir-
mě se na konci roku 1999 podařilo vyřešit 
největší ekologický problém – úlet pev-
ných částic z kupolových pecí napojením 
suchého odprášení. Hodnota tohoto zaří-
zení byla kolem 5 mil. korun. Ve firmě bě-
hem r.  1999 pracovalo 105 zaměstnanců.

Od 9. března 2000 se firma potýkala 
s překonáním přírodní katastrofy, když 
byla zatopena až do výše 1 metru. Povo-
deň byla způsobena rychlým táním vel-
kého množství sněhu a mimořádně deš-
tivým počasím. K nim přispělo též mělké 
dno Pilníkovského potoka a nízká klenba 
mostu pod místní komunikací v ul. To-
vární. Obětavou prací zaměstnanců firmy 
byla po 14 dnech výroba obnovena. 

Průměrný počet zaměstnanců byl 97 
a  z toho z místa bydliště 70 pracovníků 
(rok 2000).

V roce 2002 byla firma privatizována 
a 100% vlastníkem se stala Českomo-
ravská energetická, a.s., a její dceřiná 
společnost ELTODO EG, a.s. Dalším ze 
spolumajitelů společnosti byl výrobce 
klavírů a pianin společnost PETROF s.r.o. 
v Hradci Králové, která patřila k největ-
ším tuzemským odběratelům. Nelze opo-

menout dlouholetou spolupráci s lon-
dýnskou firmou Lomart Limited Unit 
26G, pro kterou se vyráběly litinové krby. 

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

Na třídenním jednání starostů měst 
a obcí Čech, Moravy a Slezska v Kongre-
sovém centru Praha byl Pilníkov jediným 
vystavovatelem. Stálou výstavou byla vý-
stavní místnost v objektu Strojírny, kde 
bylo vystavováno 65 výrobků z ozdobné 
a  umělecké litiny. Stálá výstava je i na 
pilníkovském náměstí a ozdobné oplo-
cení sousoší Nanebevzetí Panny Marie 
v centru Pilníkova. 

V roce 2008 příchodem celosvětové fi-
nanční a hospodářské krize došlo k ná-
růstu cen hlavních surovin (surového 
železa a slévárenského koksu) více než 
o 50 %, kterou nebylo možno zanést do 
cen výrobků. V té době měla firma okolo 
60 zaměstnanců. Začaly se navíc zvyšo-
vat pohledávky u německých odběratelů. 
Potížím se firma snažila vzdorovat pro-
pouštěním, uzavřením části výroby a od 
dubna 2009 i zavedením čtyřdenního 
pracovního týdne. Zánikem velké části 
odběratelů se už hospodářská ztráta po-
hybovala okolo 6,5 miliónů korun, bez 
pomoci státu se dostala firma Slévárna 
a strojírna, a.s., přes insolvenční jedná-
ní (zahájeno v září 2009) až do konkurzu 
a v r. 2009 zanikla.

Historicky poslední zakázka pilníkov-
ské slévárny v podobě litinových sloupů 
osvětlení pro opravovaný pražský Karlův 
most se uskutečnila v roce 2009. Vybave-
ní slévárny bylo zlikvidováno v roce 2011.

V lednu 2012 v opakované dražbě objek-
ty vydražil Petr Vejrosta, 796 07 Držovice 
za cenu 6 960 000 Kč. V jarních měsících 
roku 2012 proběhla částečná demolice 
některých částí objektů vyřezáním ko-
vových částí. V srpnu 2012 areál bývalé 
slévárny zakoupil Ing. Karel Skutil z Pil-
níkova. Na podzim 2012 areál druhé části 
(bývalá Harpkeho továrna) koupila firma 
DZ-SERVICE, spol. s r.o., Pilníkov. 

jiří Haken

snímek ze 60. let 20. stol. Fotoarchiv r. Hegr
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spoleČenská 
kronika
Blahopřejeme  
k významnému  

životnímu jubileu

miloslav lorenc

anna Pužejová

libuše Coufalová

miroslav Podroužek

jana Podroužková

věra janotová

vlasta andrlová

jan Šída

jiří Halenar

Narodila se
alžběta mitáčová

Opustili nás
václav kubeček

jiří satýnek

Hana Hrdinová

jana doležalová

marta Šafářová

Hana skořepová

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

Bylo to však určitě poslední předvolební 
vítání občánků současného zastupitelstva. 
Příští týden budou volby a po nich zastu-
pitelstvo bude mít částečně jiné složení. 
Po celé funkční období vedla sociální vý-
bor Hana Blažková, která vítala občánky už 
i v předchozím volebním období. Za funkč-
ní trvání dosluhujícího zastupitelstva spo-
lu se starostou města Josefem Červeným 
uspořádala celkem šest vítání občánků, 
protože proticovidová opatření jich bohu-
žel více neumožnila. Ale tu dobu jistě pa-
matujete… Celkem na nich spolu přivítali 
14 dívek a 15 chlapců. Tedy dohromady 29 
dětí, což je poměrně málo. Na tomto po-
sledním vítání to byla jen jedna dívka a je-
den chlapec.

Přítomné nejprve přivítala předsedkyně 
sociálního výboru a potom pozvala děti 
z místní základní školy, které si pod vede-
ním Mgr. Světluše Pospíšilové připravily 
krátké pásmo písniček a básniček pro děti. 
Po nich Hana Blažková nové občánky před-
stavila starostovi města Josefu Červenému, 
který je přivítal mezi nové občany města.

Nakonec byli oba občánci zapsáni do pa-
mětní knihy města Pilníkova. Obě maminky 
obdržely květinu a starosta rodičům předal 
i finanční dárek. Kromě toho děti dostaly 
dárkové balíčky s hebkými osuškami.

Přejeme dětem šťastný a radostný život 
v našem městě!

jaroslav Blažek

podziMní vítání obČánků
V neděli odpoledne 18. září 2022 se v zasedací místnosti na pilníkovské radnici sešli 
noví občánci města Pilníkova na letošním druhém a pro tento rok nejspíše i posled-
ním vítání občánků.

zprávy z výboru 

vítání občánků. Foto j. Blažek

není člověka, kterého by se nedotkla dnešní nejistá situace s energiemi. 
Před uzávěrkou Zpravodaje byl vládou schválen příspěvek z úsporného ta-
rifu, jenž bude pomáhat všem domácnostem, které mají uzavřenou smlou-
vu s dodavatelem elektřiny. První jednorázový příspěvek na všechny druhy 
komodit obdrží ještě letos a druhý na začátku roku 2023. ministerstvo prů-
myslu a obchodu zprovoznilo web www.energiezamene.cz, kde si můžete 
dohledat další informace ohledně výše příspěvku, webovou kalkulačku pří-
spěvků nebo tipy, jak sami můžete žít hospodárněji a ušetřit peníze.

vládní příspĚvky  
z Úsporného tarifu 
pro doMácnosti
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Z letošních kandidátů byla jednoznač-
ně zvolena za svůj celoživotní zájem 
o město Pilníkov a za dlouholetou 
činnost pro Spartak Pilníkov paní Eva 
Prokopcová, které starosta města Josef 
Červený předal skleněnou plaketu Peli-
kána společně s květinou v rámci pro-
gramu městských slavností. 

jč 

pilníkovský  
pelikán 2022
Také v letošním roce se zastupitelé 
města rozhodli vyhlásit anketu Pil-
níkovský pelikán. Občané města tak 
mohli již od června zasílat své no-
minace na kohokoliv, kdo se něja-
kým způsobem zasloužil o Pilníkov, 
propaguje jej, pomáhá ho rozvíjet, 
má úspěchy, zkrátka toho, kdo dělá 
o něco víc, než musí.

ocenění Pilníkovský pelikán patří letos paní evě Prokopcové. Foto j. červený

ze života spolků

Velkou oblibu si získaly langoše, které 
se vyráběly z 16 kg mouky, a v 17 hodin 
už nebyl žádný. Potom začala pro děti 
asi největší zábava z celého dne, a to 
klouzačka v pěně. Samozřejmě se z ně-
kterých dospělých stávají děti a chvíle-
mi nebylo poznat, kdo je kdo. Večer pro-
běhla diskotéka s písničkami různých 
žánrů, a tak si snad každý zatancoval 
a zazpíval tu svoji oblíbenou. 

Díky sponzorům mohly být pro vás ně-
které atrakce zdarma. Bez nich se tako-
váto větší akce neobejde a opravdu jim 
patří velké poděkování. Příští rok nám 
snad situace dovolí pořádat další ročník, 
kam jste srdečně zváni. A my se budeme 
snažit obměnit atrakce, aby se vám akce 
líbila minimálně jako letos.

libor luňák, velitel hasičů Pilníkov

hasiČi dĚteM
Hezký den, vážení čtenáři, 

v červenci letošního roku proběhl 
již druhý ročník akce Hasiči dětem, 
který se konal u požární nádrže. Po-
časí nám přálo, jídla a pití bylo dost 
a hlavně dětí přišlo opravdu hodně. 
Za celou akci se průběžně vystřídalo 
okolo čtyř stovek lidí. Na ploše u ná-
drže a na protější louce si snad našel 
každý něco dle svého gusta. Na louce 
byly zábavné atrakce pro malé i velké 
a u nádrže bylo pár atrakcí pro nej-
menší a občerstvení s muzikou.

akci pro děti pořádali hasiči. Foto P. Pěchoč
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ze života spolků

První prázdninovou akcí, která stojí za zmín-
ku, byl výjezd našich fotbalistů do spřátelené-
ho Profenu, kde naše mužstvo sehrálo utkání 
s domácími borci. Konečný výsledek zápasu 
Profen : Pilníkov byl 1:5, kdy góly dali Petr 
Andrle (3), Tobiáš Janák (1) a Jakub Hospodka 
(1).

Druhou akcí pořádanou Spartakem byl no-
hejbalový turnaj 23. července, který se již 
tradičně uskutečnil v pilníkovské sportovní 
hale. Letos se zúčastnilo celkem 24 hráčů roz-
dělených do 8 týmů. Turnaj vyhrálo mužstvo 
ve složení Kuřík ml., Slavík, Starý, na druhém 
místě skončila trojice Lakatoševič, Mihálka 
ml., Plášek a třetí se umístili Kuřík st., Hak 
a Pištora ml.

O týden později se na stejném místě konal 
již 6. ročník tenisového turnaje, tentokrát za 
účasti 8 hráčů. Vítězem se stal přespolní Zde-
něk Čurda, druhý byl Petr Mihálka a třetí příč-
ku obsadil Pavel Strasser.

Stejně jako každý rok jsme se poslední srpno-
vý pátek loučili s prázdninami. Počasí se nad 
námi smilovalo a téměř 80 dětí si užilo odpo-
ledne plné her a zábavy. Pro děti bylo připra-
veno deset sportovních stanovišť, dále pak 
airsoftová střelnice, skákací hrad, projížďka 
na koni, policejní pes a hasičské auto. Děti si 
vysoutěžily spoustu sladkostí, mohly si opéct 
špekáčky a zatančit si za doprovodu místního 
DJ. Akce se vydařila, všichni se dobře bavili.

Nyní už je v plném proudu nová fotbalová se-
zóna. Díky zdařilému náboru hráčů a přícho-
du dalších ochotných lidí se podařilo přihlásit 
malé fotbalisty ve dvou věkových kategoriích 
(mladší žáci a starší přípravka). Muži hrají III. 
třídu skupinu východ a také jejich mužstvo je 
doplněno novými posilami. Zájemci o fotbal 
mohou veškeré dění sledovat na webových 
stránkách OFS Trutnov nebo na facebooku 
(Fans TJ Spartak Pilníkov).

Děkujeme všem, kdo nás podporují a fandí 
nám.

P. strasser

co nového 
v tj spartak pilníkov
Navažme na článek v posledním Zpravo-
daji, který byl mimo jiné o jarní části sezó-
ny 2021/2022. Jak vše nakonec dopadlo? 
Mladší žáci skončili poslední, ale hlavu 
vzhůru, je před námi další sezóna. Mužům 
se bohužel přes veškerou snahu nepodařilo 
postoupit do okresního přeboru, a to o je-
den jediný bod. 

Fotbalisté Pilníkov jeli sehrát utkání do Profenu. Foto P. strasser

malování obrázků. Foto j. Blažek

nohejbalový turnaj v pilníkovské sportovní hale. Foto P. strasser

6. ročník tenisového turnaje. Foto P. strasser
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Pro děti místní myslivci opět připra-
vili tradiční soutěže, jako stále oblí-
bené norování, prohlídka trofejí, my-
slivecký kvíz a samozřejmě střelba 
ze vzduchovky také nemohla chybět. 
A protože myslivci každý rok připraví 
vždy něco nového, tak letos byla při-
pravena stezka poznání.

Myslivci děti nejprve dovezli ke vče-
línu, odkud prošly lesem na vyhlídku, 
a tam již byla připravena různá sta-
noviště, na kterých děti plnily rozma-
nité úkoly. Za splnění úkolů tento-
krát děti nedostávaly hned sladkosti, 
ale každým splněním úkolu získaly 
nějaké slovo, jako třeba „ježek“, a to 
doplnily do křížovky, kterou si s se-
bou nesly. S vyluštěnou tajenkou pak 
už jen seběhly k mysliveckému sru-
bu, aby ji vyměnily za špekáček. Ten 
si mohly hned opéct na připraveném 
ohništi.

Aby se děti nenudily ani u srubu, 
připravili pro ně myslivci zábavu 
i tam. Mohly si třeba vyrobit zajíčka 
z březového špalíčku, zkusit si, jak 
poznají zvířata a jejich stopy nebo 
jak znají listy stromů. Také si moh-
ly namalovat obrázek nebo si nechat 
obrázek namalovat na vlastní ruku. 
Kromě obrázku na ruku jim Petr Sla-
ba ze studia Divočák namaloval třeba 
i rychlou karikaturu.

Stezkou poznání prošlo téměř čtyři-
cet dětí, které po návratu na mysli-
vecký srub dostaly papírovou tašku 
s dárky. A samozřejmě již zmíněný 
špekáček.

jaroslav Blažek

již po patnácté 
Myslivci rozpůlili
prázdniny
Když přijde Půlení prázdnin po-
řádané pilníkovským mysliveckým 
spolkem, znamená to, že prázdniny 
vstupují do své druhé části. A to by 
snad bez mysliveckého půlení ani 
nešlo! Vždyť tato akce se letos ko-
nala již po patnácté! Letos jste ji 
mohli navštívit v pátek 29. červen-
ce 2022.

myslivci připravili dětem zábavné soutěže. Foto j. Blažek

děti se nenudily. Foto l. kulková

kdo chtěl, mohl se svézt povozem. Foto l. kulková

Hrátky s parožím. Foto l. kulkovámalování obrázků. Foto j. Blažek

nechyběl malíř karikatur. Foto j. Blažek
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Po jedenácté hodině byl vysazen strom 
přátelství, lípa srdčitá, panem Josefem 
Červeným, starostou Pilníkova, Petrem 
Hrubým, starostou Vítězné, a Wieslavem 
Cepielikem, starostou Marciszówa, na 
prostranství u autobusové zastávky po-
blíž sportovní haly.

Hlavní program, letos zaměřený hlavně 
na hudební produkci, začal koncertem 
kapely Michal Tučný revival a pokračoval 
oficiálním zahájením moderátorského 
dua Ester Kočičková a Karel Hynek o půl 
druhé odpoledne. 

Za lehké zdržení časového harmonogra-
mu slavností mohla dopravní nehoda 
pana Marcela Zmožka. Naštěstí to od-
neslo jen pár plechů na autě. Návštěv-
níci měli možnost zhlédnout již tradiční 
vystoupení mažoretek Nessie Trutnov, 
vyhrát hodnotné dary v bohaté tombole 
nebo si zasoutěžit v hodu sudem a hodu 
špejlí. V kategorii mužů – hod pivním su-
dem – vyhrál pan Michal Šturma. V žen-
ské kategorii – hodu špejlí – vyhrála paní 
Petra Dostálová. Všem soutěžícím děku-
jeme a vítězům gratulujeme! 

O hudební stránku dne se postaralo ně-
kolik kapel a interpretů, a to již zmíně-

ná kapela Michal Tučný revival, Marcel 
Zmožek s kapelou M.Z. Band, Patrola – 
Šlapeto, Jakub Děkan & band, Lucie Re-
vival a The ROCKSET – World ROXETTE 
Tribute band.

Přestávka mezi vystoupeními dala mož-
nost předat ocenění Pilníkovský pelikán 
2022. Letošní vítězkou je paní Eva Pro-
kopcová a my jí všichni ze srdce gratu-
lujeme.

Během dne bylo možné u mysliveckého 
srubu zblízka zhlédnout ukázku dravců, 
a  kdo se chtěl trochu povozit na pouťo-
vých atrakcích, měl možnost navštívit 
autodrom, horskou dráhu, řetízkový ko-
lotoč aj. Povedený slunečný den zakončil 
po desáté hodině večerní velký ohňostroj 
a kapela The ROCKSET. Slavnosti byly le-
tos ukončeny až o půl druhé ráno.

Za zmínku také stojí, že letošní slavnosti 
navštívilo přes 1250 návštěvníků.

Děkujeme všem a za nadměrný hluk 
a komplikace se omlouváme

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov

Slovem organizátorů
Petr Pěchoč

Za mě jen krátce, letošní slavnosti byly vr-
cholem práce 4letého období kulturního 
výboru a já děkuji všem návštěvníkům na-
šich akcí i všem kdo mně pomáhají. všech 
si moc vážím.

soblová jiřina

letošní městské slavnosti považuji za velmi 
povedené. s naším týmem pod vedením Pe-
tra Pěchoče se skvěle doplňujeme a všichni 
už víme, co máme dělat. každý si na slav-
nostech vybral to své, patřičně si to užil 
a  to mě moc těší.

děkuji všem, kteří se zúčastnili.  
tak zase za rok....

adam Bakoš

městské slavnosti se vydařily ve všech 
směrech. vyšlo nám počasí, program byl 
jako vždy bohatý a každý si vybral to své. to 
vše bylo vidět na návštěvnících, kteří měli 
úsměv na tváři. a také nám rádi přispěli do 
kasičky na náš kostel.

děkuji všem.

Celá akce proběhla v rámci mikroprojek-
tu „Hranice nás nerozdělí“ s registračním 
číslem mikroprojektu : CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_008/0002901

MĚstské slavnosti oživily pilníkov
Začátek školního roku bývá v Pilníkově vždy ve znamení posledních příprav na 
městské slavnosti. Letošní ročník byl zahájen v sobotu 3.9. v 10:00 přátelským 
fotbalovým utkáním mladších žáků z Pilníkova a Polska. Polští přátelé z Mar-
ciszówa vyhráli 6:2. Po utkání na děti čekala medaile, sladká odměna, kolotoče 
a upomínkový předmět v podobě bílého froté ručníku s vyšitým logem našeho 
kostela a označením projektu Hranice nás nerozdělí.

1 atrakce pro děti (jB)

2 moderátoři (jB)

3 návštěvníci slavností (jB)

4 den plný zábavy (jB)

5 Zábava pro celou rodinu (jB)

6 jedeme, nezastavujeme (jB)

 7 Předávání pilníkovského pelikána (jč)

 8 trefí se... (jB)

 9 výherkyně hodu špejlí (jB)

 10 výherci hodu sudem (jB)

 11 strom přátelství (jč)

 12 ester kočičková to rozjela (jč)

11

12

Foto j. Bartoš (jB) a j. červený (jč)
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ambivalence: To je první, co mě napadlo.

Citron: Mám ho ráda.

činasky: Skupina, která se píše s Ch, se 
kterou mám problém. Asi jsem zamrzlá 
na té jiné hudbě, ačkoli to dělají strašně 
dobře, nejsem jejich cílovka.

dařbuján a Pandrhola: Krásná česká po-
hádka.

ester: Můj pseudonym, který je už mým 
prokletím. Jmenuji se Renata, tak mi říká 
už jen máma.

Fíkus: Květina, kterou měla naše mamin-
ka v pokoji a neustále jí neprospíval. Má 
ho tam dodnes a my jsme se s ním pořád 
všichni museli trápit.

Gumáky: Gumačky, jak se říká u nás na 
Klatovsku. Dobrá obuv, mám dvoje a ráda 
je nosím.

Home office: Zvláštní prvek společen-
ského života v posledních letech. Kdysi 
jsem chtěla být svoje paní, a když se mi 
to splnilo, tak jsem zjistila, že bych spíš 
potřebovala zpátky nějaký řád. Teď, co 
byli všichni na home officu, tak mi hod-
ně lidí dalo za pravdu. Přimět se k nějaké 
práci, když nad vámi není bič, je opravdu 
složité.

internet: Další výzva, které se snažím ne-
podlehnout. Přitom se snažím s tím smí-
řit. Umím odeslat zprávu, něco vyhledat, 
poslat to někomu, třeba přes telefon mi 
to nejde a jsem na to už opravdu stará. 
Asi se to už nezačnu učit znova.

jiřinka: Moje sestra, která zemřela velice 
brzy.

karel Hynek: Se kterým dnes moderuji 
městské slavnosti a jsem zvědavá, jak to 
celé dopadne. Jsme poprvé spolu na jevi-
šti, a tak se trochu oťukáváme jako kole-
gové.

maminka: Moje zlatá, kterou trošku zane-
dbávám. Vidím ji jednou za půl roku, ze 
zdravotních důvodů, to musím vyřešit 
a chci ji vidět víc.

nanotechnologie: Nanoroušky nás měly 

spasit. Nikdo neví, co se může stát. Co to 
udělá s organismem, ale používala jsem 
ji.

o náš pán: Víra v Boha, nevíra v Boha, to 
je taky moje věčné téma. Jevím se spíše 
sobě býti buddhistkou.

P…: Neřeknu to hrozné slovo, ale jde o to, 
aby byla p..., když někam přijedeme se 
„stand upem“. Ale pořád někomu vadí, že 
tam jsou hovorová slova až už neslušná, 
ale „stand up“ je od toho, aby tam ta slova 
byla. Není to o kultivovaném humoru, ale 
ten umím taky, když chci.

Q magazín: Časopis pro homosexuály, ve 
kterém jsem dlouho dělala. Mám celou 
řadu kamarádů gayů a lesbiček. Mám je 
hrozně ráda. Hlavně si myslím, že to na 
nich nemusí být ani vidět a nemusíme se 
nikoho takového bát.

renata a taky rozkoš: Když lidi pochopí 
ten vtip přesně tak, jak jste myslela, to je 
opravdu nádhera.

řeřicha: Mařenko, řekni ř.

syčák: Vyjmenovaná slova syčet, nevím, 
jestli bych si dneska vzpomněla na všech-
ny.

Šibal nebo švindlíř: Šibalský úsměv, češti-
na je nádherná a slovo šibal, chtěla bych, 
aby dnešní mladá generace ještě tyhle 
slova rozeznala.

táta: Pro změnu. Zemřel velmi záhy. Byl 
výborný muzikant a bavič. S malinkou 
harmonikou dovedl obsáhnout sedmde-
sátihlavou svatbu. Jsem po něm takový 
komediant.

Univerzální: Nic není univerzální. Čím 
jsem starší, tím víc si uvědomuji, že ne-
můžu nikoho šmahem odsoudit. Naopak 
adorovat a je dobré hledat ty lepší a stin-
né stránky, dávat dohromady a s nimi se 
smiřovat.

viktorka: Je vlastně svoboda a ta je velmi 
cenná a kéž bychom ji měli.

Wykrent jaroslav: Můj oblíbený zpěvák, 
skladatel, bohužel už taky nežije.

ypsilonka: Oblíbené divadlo, i když zvlášt-
ní umělci z ní vyšli. Řada z nich někam 
zabloudila. Teď co já řeším, já jsem ne-
chtěla zabloudit do mainstreamu, a tak 
jsem dnes tam, kde jsem, bohužel.

akce Z: Něco z mého mládí. Na ní se dělali 
různé věci a to by se ani vracet nemuselo.

Žid: Jednou mi napsal fanoušek, který ne-
věděl, že Ester je můj pseudonym. „Ester 
Kočičková, ty stará židovko, tvoji rodiče 
měli skončit v plynu a ty ses vůbec nena-
rodila a všem by se ulevilo…“ To nelžu.

tak to musíme zakončit veseleji. Co byste 
popřála čtenářům?

Já si přeji, aby velebili svůj kraj a byli 
na něj patřičně hrdí. Vždycky říkám, že 
nemám ráda roviny, jsem sama z té Šu-
mavy a tady v Pilníkově je to tak hezký. 
Kdybych si mohla vybrat a měla bych 
prostředky, peníze a určitou odvahu, tak 
bych bohužel nejela zpátky na Klatovsko 
a jela bych sem, protože tady jsou lidi mě 
bližší, to si nevymýšlím. To nepochlebuji. 
Tady to frčí…

 alena nedomová

kultura

ester koČiČková: tady je to tak hezký!
Ester má náš kraj ráda a pokaždé je potěšena, když zde může vystupovat. Na-
posledy moderovala s Karlem Hynkem městské slavnosti 3.září 2022. Já jsem ji 
vyzpovídala netradiční formou stručné slovní abecedy. Abeceda života, kdy na 
sebe člověk prozradí, třeba i to, co nechce…

ester kočičková na slavnostech. Foto j. Bartoš

ester koČiČková 
• vlastním jménem renata  

kozáková.

• narozena 13. ledna 1968  
v klatovech.

• je komička, zpěvačka, textařka  
a moderátorka.

• studovala konzervatoř  
a voŠ jaroslava ježka.

• Zpívá šansony s vlastními texty.

• Působí v pořadu „ na stojáka“.
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Za všechny bych rád vyzdvihl pražský 
Zputnik, dnes již legendární 30letou sku-
pinu Jarret, Michala Šepse, trutnovského 
rodáka a finalistu soutěže SuperStar, či 
nezaměnitelného Vildu Čoka, účinkují-
cího v kapelách jako Pražský výběr nebo 
Stromboli. Jeden srpnový večer pak patřil 
pilníkovským divochům Tlupě Tlap, špat-
ně objednané počasí se však podepsalo 
na mizivé účasti.

Štěstí ale nepřálo ani dobročinné akci 
Nadějefest, jež přišla o hlavního sponzo-
ra a tím i o finance pro kapely. Volný večer 
jsme tak vedli ve stejném duchu a vytvo-
řili kasičku na pomoc dětem a rodinám 
s onkologickým onemocněním v rámci 
nadace Dobrý anděl. Bohužel se ani přes 
dobrou myšlenku tato akce netěšila velké 
účasti a v kasičce skončilo pár drobných. 
Dar nadaci jsme proto doplnili o vlast-
ní dotaci udělovanou kulturním akcím  
Společenstvím obcí Podkrkonoší společ-
ně s částkou z vlastních financí.

Když se tedy ohlédnu za veškerou tou 
prací s organizací TRH z.s., hodinami 
a hodinami brigád pro vylepšování pódia, 
zázemí pro kapely či posezení pro divá-
ky a manažováním jednotlivých událostí 
s kapelami či zvukaři protkaným svými 
vlastními peripetiemi, přijde mi celko-

vý vývoj návštěvnosti poněkud žalostný. 
Tento projekt jsme před několika lety vy-
tvořili s myšlenkou přivést i k nám hud-
bu, na kterou si zdejší lidé s láskou zazpí-
vají či zatancují bez toho, aniž by museli 
ujíždět světa kraj. Každým rokem jsme 
tvrdě pracovali jak na celém areálu, tak 
na celkovém konceptu Rockového hřiště, 
snažili se vyhovovat vašim přáním ohled-
ně kapel, nebo dokonce různým žánrům. 
A i když se k nám dostávají převážně spo-
kojené ohlasy od návštěvníků či profesi-
onální pochvaly od zkušených zvukařů 
či kapel, smutný pohled na neobsazené 
lavice či prázdno před pódiem nás nutí 
se ptát, kde se stala chyba a co by se dalo 
ještě zlepšit.

Nejčastějším řešením některých návštěv-
níků je až triviální otázka: „Tak proč ne-
pozvete nějakou lepší kapelu?“. Rád bych 
zde však proto nastínil, co takový koncert 
s „lepší kapelou“ znamená. Skupiny jako 
je Traktor, Harlej, Škwor apod. se objed-
návají dříve než rok předem, se zaplace-
ním nemalé zálohy a později doplatkem 
měsíc před vystoupením nehledě na po-
časí či počet návštěvníků. Jejich návštěva 
pak podle smlouvy vypadá jako audien-
ce samotného veličenstva; požadovaná 
vysoce kvalitní aparatura, profesionální 
zvukař, nákladný catering a najatá bez-

pečností agentura. Jenom z finančního 
hlediska by pak takový jeden večer pře-
vyšoval náš rozpočet na tři roky.

Konzultujeme nastalou situaci i se zku-
šenými zvukaři či kapelami, kteří se stále 
častěji setkávají u těchto akcí menšího 
rozměru se stejným scénářem. A možné 
vysvětlení neúspěšnosti lokálních „vy-
dřených“ projektů nachází v konkurenci 
událostí dotovaných a pořádaných městy, 
pivovary a jinými velkými sponzory, kteří 
si mohou dovolit pořádat akce bez vstup-
ného. Data se pak dost často překrývají 
a se vstupným a méně dostupnou lokací 
nemáme možnost konkurovat. Je také 
možné, že i nastalá doba není přívětivá ke 
kultuře tohoto typu a lidé raději zůstanou 
v teple domova s počítačem, než by urazi-
li pár kilometrů za živou hudbou.

I přes to všechno jsme se však nako-
nec rozhodli pokračovat. Jen v trochu 
skromnějším kabátu. Chtěli bychom po-
děkovat za příkladnou spolupráci a pod-
poru Spartaku, obci za povolení termínů 
konaných akcí a všem, kteří nás podpo-
rují a fandí nám. Moc si toho vážíme. Bu-
deme se na vás těšit příští rok 7. dubna na 
Velikonoční rockové zábavě.

Hezký zbytek ro(c)ku přeje trH z.s.

rockové léto 2022
Letošní ohlédnutí za dalším rokem 
Rockového hřiště jsme se rozhodli pro-
vést poněkud netradičně, jak si od nás 
žádala i sezóna. Program tohoto léta 
se mohl chlubit daleko rozmanitějším 
spektrem hudebních žánrů zahrnují-
cích folk, reggae, rock, punk či metal, 
aby si ještě více lidí mohlo přijít na své. 
Na těch našich domácích prknech tak 
zazářilo přes 30 známých i méně zná-
mých kapel.

vilda čok v Pilníkově. Foto j. Prokopec

Pilníkovské rockové léto. Foto j. Prokopec
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výstava plodin byla pestrá. Foto j. červený

o návštěvníky v litoměřicích nebyla nouze. Foto j. červený

zahrada Čech
Týden po městských slavnostech připravilo 
město Pilníkov další zajímavou akci, a to zá-
jezd do Litoměřic na 46. ročník Zahrady Čech.

 

Návštěvníci se mohli těšit na zahradnický sor-
timent, jako je výsadba, nové stromky, keře, ci-
buloviny, trvalky, pokojové a venkovní rostliny, 
zahradní nářadí apod. Své si zde nalezli nejen 
zahrádkáři, ale také chalupáři či kutilové.

Novinkou letošního ročníku byl prodej jedlých 
květin, skladovací vaky na kapaliny od firmy 
Vaky Jabor a různé variace čajů a kávy dovážené 
ze Srí Lanky od firmy Mix Tee s.r.o.

Výstava byla rozsáhlá, a tak pokud na něko-
ho přišla únava nebo hlad, mohl si odpočinout 
u vystoupení legendárního zpěváka Jakuba 
Smolíka, tradiční dechovky Vinšovanka a vše 
spojit s ochutnávkou z velkého výběru občerst-
vení, burčáku a něčeho dobrého z grilu. 

 jč

Předprodej vstupenek  
na mÚ v Pilníkově 

cena: 399 kč 4. 11. 2022
od 19 hodin

sál restaurace 
slunce

kultura
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roztanČené letní  
plesy u skutilů
Rok se s rokem sešel a v penzionu 
U Skutilů se 24. a 25. června 2022 
opět „plesalo“. Pro ty, kteří se nezú-
častnili, ale rádi by věděli, jak takové 
letní plesy vypadají, případně na co se 
můžou příští rok těšit, jsme poprosili 
organizátorku Evu Skutilovou o pár 
slov.

První letní ples jsme uspořádali v roce 
2013. Tenkrát měla penzion pod palcem 
mamka a organizace jsme se ujali s mými 
dobrými přáteli. Většinou jsme zvyklí na 
plesy v zimě. My jsme chtěli takovou at-
mosféru přenést do letního prostředí, 
na vzduch, do prostor penzionu. Proč se 
nehodit v létě do gala a nezatančit si pod 
širým nebem? První ples jsme si spoustu 
věcí vyzkoušeli, to musím přiznat, ale do-
padl vlastně skvěle, i když celý propršel.

Příští rok nás tedy čeká jubilejní, 10. roč-
ník. Nyní už plesy pořádáme během ví-
kendu dva – jeden v pátek, další v sobotu. 
Je to hlavně kvůli kapacitě parketu, ku-
chyně i míst k sezení. Zkrátka už jsme se 
nevešli. Máme to štěstí, že se lidé i z šir-
šího okolí každý rok vracejí ve větších 
a větších skupinách. Snažíme se vytvořit 

příjemnou atmosféru, zajistit občerstvení 
z naší kuchyně a samozřejmě zajistit ta-
kovou hudbu, kde si na své přijdou jak ti, 
kteří si chtějí zatančit, tak i ti, kteří valčík 
vynechají, ale přijdou se pobavit se svými 
přáteli. A Farářovy schovanky nám po-
slední dva ročníky svými vystoupeními 
krásně okořenily.

Budeme moc rádi, pokud příští rok po-
slední červnový víkend (24. a 25.6.2023) 
přivítáme na plese víc pilníkovských tváří. 
O dalším programu vás budeme informo-
vat na našich sociálních sítích.

Děkujeme všem, kteří chodíte nejen na 
plesy, ale i na letní zahrádku a další akce, 
které během roku pořádáme.

eva skutilová

Farářovy schovanky. Foto e. skutilová

atmosféra na plese byla báječná. Foto e. skutilová



= 24 =

Pilníkovský z p r avo d a j

léto a podziM

mr mr

lk

lk

jč

lk

mr lk

Foto l. kulková (lk), m. raková (mr), josef červený (jč)
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Tento článek nebude úplně tradiční jako 
v minulých číslech, protože člověk, kte-
rého jsme oslovili, nemá tuto funkci jako 
svou hlavní práci, ale věnuje se jí ve svém 
volném čase. Pořádání jakékoliv kulturní 
akce vyžaduje spoustu času a úsilí a čím 
větší co do rozsahu, tím je potřeba i více 
času na realizaci. Není výjimkou, že tyto 
akce se plánují třeba i rok dopředu.

Nyní vás zvu k pročtení zajímavého člán-
ku, kde nám pan Petr Pěchoč, předseda 
kulturního výboru, ukáže i zákulisí pořá-
dání kulturních akcí v našem městě a zá-
roveň nám poodhalí, jaká je vlastně náplň 
práce kulturního výboru v našem městě.

Prosím přibližte našim čtenářům, jakým 
úkolům se věnujete v rámci práce na kul-
turních akcích? kolik lidí vám s organizací 
pomáhá? jak často se setkáváte?

Předně děkuji za oslovení a dobrý den 
všem. Věnuji se akcím od samého začát-
ku až do konce.To znamená od zajištění 
všech umělců, hudebních skupin, zábav-
ných atrakcí, přes přípravu a stavbu sta-
nů, lavic a stolů pro návštěvníky až po 
následný úklid.V kulturním výboru mám 
10 lidí, o kterých vím, že se na ně mohu 
spolehnout, a vše je o vzájemné důvěře, 
respektu, komunikaci a naslouchání.Náš 
výbor má vytvořenou pracovní skupinu 
na sociální síti a ta nám ušetří spoustu 
času, ale i tak před každou akcí se pravi-
delně scházíme.

kolik kulturních akcí jste již pro město or-
ganizoval za dobu vaší funkce? které jsou/
byly nejnáročnější a které naopak nejmé-
ně?

Ještě před vstupem do zastupitelstva 
jsem se podílel na různých akcích města.
Po zvolení do funkce kulturního referen-
ta je za mou osobou bezmála 40 akcí. Bylo 
jich víc, ale vše nám zhatila pandemie 
covidu, se kterou nikdo nepočítal. Nejná-
ročnější akce jsou dvě, a to slavnosti měs-
ta a pouť, nejméně pak letní kino.

Chtěla bych se teď chvíli věnovat právě 
městským slavnostem. Pravidelně se konají 
na začátku září. Co vše zahrnuje organizace 
takhle velké akce? kdy začínáte plánovat 
a co vše máte za úkol?

Slavnosti pro mě začínají v listopadu 
a v prosinci, kdy plánuji akci na další rok. 
Ono se to zdá brzy, ale spousta umělců 
je rezervovaná i na 2-3 roky dopředu.Se-
stavím program a vše konzultuji se svým 
týmem lidí, pak posílám finální podobu 
panu starostovi ke schválení. Organiza-
ce zahrnuje úplně vše: umělce, zvukaře, 
ohňostroj, stánkaře, zajištění prostoru, 
stanů, lavic, atrakce a jejich rozmístění, 
odpadkové koše, toalety. Ke všemu musí 
být zajištěno občerstvení pro návštěvní-
ky a také přívod elektrické energie.

Pokud bychom se měli alespoň částečně 
řídit názvem našeho článku ,,den s…”, mohl 
byste nám prosím popsat, jak vypadá tako-
vý den ,,d”, v tomto případě den, kdy začína-
jí městské slavnosti. máte čas si na chvíli 
oddechnout, nebo jedete celý den na plný 
plyn?

Den, kdy začínají slavnosti, je už rela-
tivně klidný, protože vše je připraveno 
a nachystáno.To už se ladí jen poslední 
detaily, ale člověk je vždy, jak se říká, ,,ve 
střehu“. Přijíždějí umělci a musíme se 
o ně postarat, zajistit parkovací prosto-
ry a občerstvení. Chci, aby na nás každý 
z vystupujících vzpomínal v dobrém. Uží-
vám si to vnitřně.

Pokud budete i po volbách ve výboru – jaké 
máte plány do budoucna? Chystají se něja-
ké nové, třeba netradiční akce?

V hlavě je spousta nápadů, například čte-
náři jistě pamatují Hry bez hranic, proč je 
tady v Pilníkově neuspořádat? A takové 
opékání brambor v ohni není špatná tra-
dice, kterou dnešní děti už bohužel moc 
neznají.

Podělíte se s našimi čtenáři o nějakou vtip-
nou historku, která se stala v rámci kultur-
ních akcí, např. městských slavností?

Těch je spousta (smích), ale naše prv-
ní stavba stanů je velice dobrá historka, 
člověk nevěděl, a tak se musel použít 
,,strejda” Google, aby nám pomohl. Ono 
to nezní moc legračně při čtení, ale věřte, 
že to byl neskutečný zážitek, plný smí-
chu.

kterou z těch pravidelných akcí máte nej-
raději?

Mám rád všechny akce bez rozdílu, ale 
nejraději mám slavnosti a pouť. Pouť je 
pro mě srdeční záležitost. Závěrem chci 
poděkovat každému, kdo mě pomáhá při 
akcích, a obzvláště mojí přítelkyni, která 
to se mnou před akcí nemá jednoduché. 
A moc mě těší návštěvnost na akcích, do-
dává mně to chuť do další práce. Moc si 
vážím všech návštěvníků.

děkuji za rozhovor, lk

den s předsedou kulturního výboru
Je za námi největší kulturní akce roku - městské slavnosti. Spousta jídla, pití, zá-
bavy, smíchu, ale také spousta dřiny, potu, nervů a času stráveného nad orga-
nizací každé minuty a hodiny. Každá mince má dvě strany a vy jako diváci máte 
možnost vidět jen výsledek. 

Pěchoč jako obelix. Fotoarchiv P. Pěchoč

Petr Pěchoč. rodinný fotoarchiv
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Jako místo svatebního obřadu si však 
trochu netradičně vybrali právě Náměstí 
Tomáš Tošovský, pro něhož jako rodilé-
ho Pilníkovana, je svatba v centru milo-
vané obce srdeční záležitost, a Blanka 
Radiměřská, která žije v Pilníkově 20 let, 
a proto se dá říci, že zde již také pevně za-
kořenila. Vzhledem k tropickému počasí, 
které v červenci panovalo, padla konečná 
volba na parčík pod kostelem.

Není zcela běžné, aby ženich a nevěsta 
přijeli na svatbu dvěma tahači kamionu. 
Nevěsta si zvolila černé Volvo a ženich 
bílou Scanii. Průjezd tahačů kolem pen-
zionu u Skutilů a poté Hradčínem byl 
malou atrakcí pro místní, kteří mávali 
z chodníku i z oken domů.

Samotný obřad vedl starosta města Josef 
Červený a nutno podotknout, že pilní-
kovskému páru ušil velmi vtipný a osobi-
tý novomanželský proslov přímo na tělo. 
Potěšila též přítomnost a upřímná gratu-
lace od první nositelky ocenění Pilníkov-
ský pelikán – paní Milušky Honcové.

Po obřadu se novomanželé na památku 
vyfotili u demontované stříšky kostelní 
věže a zamířili již společně na hostinu 
do penzionu v Pekle, kde skvělý catering 
zajistila taktéž Pilníkovanka paní Zdeňka 
Žižková. 

Blanka tošovská

svatba v srdci pilníkova
Náměstí v Pilníkově, podobně jako asi v každé jiné obci, je už po staletí kulturním, 
obchodním i společenským centrem města. Setkávají se zde různé generace za 
různými účely. Nejčastěji zazní: „…zajdem na dvě, přijď se skateboardem před 
školu, dáme rande u kašny, cigáro v Myší díře...“ Tradicí jsou již i velké společen-
ské akce typu masopust, pilníkovská pouť, stavění máje nebo lampionový průvod.

svatební obřad v parku u náměstí v Pilníkově. Fotoarchiv B. tošovská

láska mezi dvěma tahači. Fotoarchiv B. tošovská

zajíMavosti
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Na cenu za cit pro věc nominujeme hned 
několik osobností z Pilníkova Hradčín.

Libor Arnold je od mládí zapálený zna-
lec vojenství a svůj koutek si vymazlil 
s citem sobě vlastním, což bylo vidět už 
v květnu tohoto roku, když se znovu po 
pěti letech ozvala myšlenka na otevře-
nou ulici. A Lidka Zenkovičová zase pro 
všechny připravila něco na ochutnání 
z domácího proviantu.

Rock café u Drápalových je oblíbená za-
stávka všech milovníků kávy v milém 
prostředí, které pozvedají skvělé hudební 
dekorace a dobrá nálada domácích.

Historické zemědělské stroje jen tak ně-
kdo v almaře nemá. Coby vyzdobení ulice 
se je rozhodli odbrzdit a poposunout ven 
Skutilovi, navíc jim ještě nechyběla ocho-
ta rozšířit nabídku občerstvení o tolik ob- 

líbené točené pivo, domácí sýry, horké 
nápoje a utopence.

S citem pro věc se bylo možné setkat 
i v hudebním stanu. Hodiny dumání Mar-
tina a Štěpána Pachlových, jak celou hu-
dební záležitost provést, nazvučit, pro-
pojit, aby to hrálo, přinesly ovoce a ono to 
skutečně hrálo. Našlo se mnoho zájemců, 
kteří zvuk bicí soupravy a elektrické kyta-
ry vyzkoušeli na vlastní končetiny.

Kdo měl ten den málo vody, dostal nášup 
v podobě projížďky v nafukovacím člunu 
po potoce. A co vám budu povídat, adre-
nalin byl pod mostem, v peřejích malé 
Niagary i v zákrutách Amazonky, všech-
no na 100 metrech zdejší sladké vody. 
No a když už bylo všeho rachotu moc, 
mohli jste znovu načerpat klid s milými 
obrázky od Marty Šafářové nebo domá-
cím štrůdlem či plněnou dýní. Petra Be-
reniyová zase pekla, rozdělovala odměny 

a dohlížela na dodržování pravidel při vy-
plňování tajenky. Kdo měl ze všeho toho 
ochutnávání sil už zase dost, mohl se jich 
opět zbavit při dobývání slaměného hra-
du nebo si třeba zahrát petanque. 

A ještě…
… děkujeme hasičům za postavení a půj-
čení stanu, městu Pilníkov za zapůjčení 
stolů, lavic a výstavních panelů, panu 
Mercekovi za uskladnění těchto stolů, 
také děkujeme Báře Vepřekové, že zaří-
dila roznos pozvánek, všem dalším sou-
sedům za rychlou momentální pomoc při 
organizaci akce a všem návštěvníkům, 
které neodradilo nic, natož počasí. Po-
děkování patří také Terce Pachlové za 
grafické uchopení a Markovi Slavíkovi za 
půjčení broďáků. 

 Za otevřenou ulici jana Pachlová

Co jsme se dozvěděli na  
otevřené ulici?
• Že to asi příště nazveme otevřená kři-

žovatka.

• Že déšť není zlý, popožene nás do sta-
nu, kde se třeba zrovna něco děje, co 
bychom jinak neviděli.

• Že dětí je mnohem víc, než je obyčejně 
vidět a horší počasí jim v zábavě zas 
tak moc nevadí, pořád si umí pohrát 
i s obyčejnými věcmi. 

• Že někoho nevytáhnou z brlohu s ga-
učem ani čerstvé koláče od sousedčiny 
maminky, houbové řízky, domácí sýr, 
ani točené pivo. 

• Že i při dnešní drahotě jde udělat za 
málo peněz hodně muziky, a to jak té 
lidové, tak třeba rockové.

• Že Karel se svým traktorem postaví 
hrad ze slámy za půl hodiny.

• Že nejdelší cestu k nám měli náhodní 
hosté z Dukovan a Havířova.

• Že v potoce zase pár pstruhů přibylo 
a že ten člun (rok výroby 1988) už příš-
tě nepopluje, hrozilo by ztroskotání. 

A proč…
• …to někteří nevěděli? Protože třeba 

vyhazují letáky ze schránky bez zběž-
ného přečtení, nemají mobilní rozhlas 
v telefonu, nezaslechli hlášení místní-
ho rozhlasu ani místního Facebooku.

• …nebyly plakáty? Protože jsme to 
chtěli zkusit bez nich, nebylo moc zku-
šeností, kolik očekávat návštěvníků 
(po pěti letech druhý ročník), tak aby 
bylo všeho dost pro všechny.

otevřená ulice – sousedské setkání

otevřená ulice. Fotoarchiv j. Pachlová
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zajíMavosti

V letošním extrémně horkém létě hle-
dalo po celém světě obrovské množství 
lidí osvěžení v chladivých mořských 
vlnách. Ale ne vždy skýtá moře jen pří-
jemné a bezstarostné zážitky. Jistě jste 
mnozí zachytili v tisku a televizi zprávy 
o tom, že například v Chorvatsku anebo 
v Egyptě napadl žralok koupající se tu-
risty, což mělo smrtelné následky. Pří-
roda umí být krutá. A právě tyto zprávy 
mě vedly k tomu, že jsem sedl, vzal do 
ruky tužku a napsal následující povíd-
ku. Snad se vám bude líbit.

Film o lidožravém žralokovi „Čelisti“ se 
stal svého času šlágrem roku. Tiskem pro-
létla krátká zpráva, že kterýsi podnikavý 
vynálezce, inspirovaný tímto filmem, 
zkonstruoval jednoduché zařízení podo-
bající se doutníku, v němž byla umístěna 
nádrž na stlačený vzduch, elektromotor 
napájený z akumulátoru poháněl vrtuli 
a dále pak obsahoval přijímač k dálkové-
mu ovládání vysílačkou. Byl opatřen sta-
bilizačními křidélky a množství stlačené-
ho vzduchu v nádrži bylo propočteno tak, 
aby se těleso udrželo těsně pod hladinou. 
Nad hladinu pak vyčnívala pouze doko-
nale napodobená maketa velké žraločí 
ploutve. Celý tento podivný vynález byl 
určen pro bohaté majitele soukromých 
pláží a ti jím úspěšně děsili případné do-
těrné plavce.

Blížilo se poledne a slunce stálo vysoko 
na bezmračné, blankytně modré nebeské 
klenbě. Bylo vedro k zalknutí. Ani větřík 
se nepohnul, ba i moře lenivě ševelilo 
drobnými, unavenými vlnkami. Bylo na 
čase opustit sálající písek pláže a uklidit 
se do stínu hotelových místností, used-
nout pod obří ventilátory a dát si báječně 
studený džus s kostkami ledu a trochou 
ginu. Johny otočil pomalu hlavu a podíval 
se na vedle sebe ležícího Harryho. No jas-
ně, Harry už zase spal. Ale co spal, chrá-
pal. A bylo mu docela jedno, že se ho žha-
vé havajské slunce chystá usmažit jen tak 
bez omastku na rozpálené plotně polední 
pláže. Ach, ten Harry! Johny se na něho 
trochu lítostivě a i trochu závistivě dí-
val. Nasycený, ukojený a k blahobytnému 
spánku ukolébaný muž. Muž, vědomý si 
toho, že v nejbližší budoucnosti nemá ani 
nebude mít starosti o prachy, že dvou-
měsíční víkend na Havajských ostrovech 
je fajn, že večer oblékne sněhobílý oblek 
a půjde se bavit do některého z nespočet-

ných nočních klubů. Že bude v druhé po-
lovině noci slastně usínat v náručí krásné 
ženy. Dnes v náručí té a zítra zas oné. Za-
tracený Harry. Ne že by na tom byl Johny 
snad v nějakém směru hůř. To rozhodně 
ne. Byl na tom stejně, ne-li ve finanč-
ní otázce ještě lépe. Ale právě v těchto 
dnech měl velikou starost. Veliké trápení 
a soužení. A to veliké soužení, které tak 
trýznilo Johnyho srdce a duši, mělo dlou-
hé blond vlasy, leželo to jen pár kroků od 
obou přátel a jmenovalo se Sanny. Tak 
teď to víte. Byla to holka. Ale sakra, jaká 
holka. Překrásná, bezvadná. Vysoká, štíh-
lá jako pardál, správně plná tam, kde má 
ženský být, no zkrátka kus. Po americku 
tedy superkus. Teď právě se zvedla a po-
malu, pomalounku, aby si ji každý mohl 
řádně prohlédnout, šla k moři. Dát si ještě 
jednu ochlazující a osvěžující koupel, než 
se odebere do svého hotelového apartmá. 
Johny ležel na břiše, hlavu měl podepře-
nou oběma rukama a díval se a díval. Ty 
křivky, ta bronzově nazlátlá, hebká, po 
dotycích a laskání volající pokožka. San-
ny pomalu vcházela do moře a to ji jako 
náruč milencova do sebe měkce poja-
lo. Johnymu se žádostí roztančila rudá 
kola před očima. Co všechno už udělal, 
co všechno už podnikl, aby tuto živoucí 
krásu dostal. Celý čas víkendu, od prvé 
chvíle, kdy ji spatřil, se jeho myšlení upí-
ralo jen k ní. Zkoušel to i ono, byl by se 
před ní rozkrájel na kousky a zase složil 
dohromady. Ale vše marně. Byl by jí snesl 
modré z nebe, byl by jí k nohám položil 
celý svůj kapitál. Ale ona mu kašlala na ty 
jeho prachy, kašlala na Johnyho samého, 
kašlala na všechno a na všechny. Byla si 
plně vědoma svého mládí, krásy a půva-
bu. Věděla, že čas zatím pracuje pro ni. 
Pocházela z vlivné rodiny, byla vzdělaná, 
byla soběstačná. Až se nabaží přivádění 

mužů k tiché zoufalosti, polapí do svých 
sítí toho, který k balíku peněz bude moci 
připojit ještě zvučný titul a rozhodují-
cí postavení. Na to je však ještě spousta 
času. Zatím jí stačí moře, slunce a sem 
tam i nějaký ten chvilkový milenec. To 
právě Johny dobře věděl. Zatraceně dobře 
věděl. A štvalo ho, pekelně štvalo, že ne-
patří mezi ty, kteří sem tam… Jak to jen 
udělat, jak to zařídit? Johnymu se chtělo 
tlouci hlavou o zem. Ale neudělal to, jen 
se usilovně, až mu oči námahou slzely, 
díval, jak se daleko od břehu pohupuje 
nad vodou mezi bělavými vlnkami malá 
blond hlava. Tu náhle dostal nápad, až 
vzrušením zařval. Harry sebou trhnul, 
probral se ze slastného spánku a udive-
ně se díval na svého přítele. A Johny ze 
sebe sypal ten báječný nápad, až samou 
horlivostí koktal. Harry by u každého ji-
ného řekl, že se zbláznil, ale protože znal 
Johnovu vášeň k Sanny, jen pokyvoval 
hlavou a se vším souhlasil.

Pozdě odpoledne se oba přátelé rozjeli 
v pronajatém buicku, který jim stál před 
hotelem k dispozici po celou dobu jejich 
víkendu, k soukromé rekreační rezidenci 
starého Grosbyho. Grosby byl multimi-
lionář, který měl svá rekreační sídla ro-
zeseta snad po všech krásných koutech 
zeměkoule. On ostatně takřka celý svůj 
život trávil rekreací a nicneděláním. Zdě-
dil obrovský majetek, užíval ho a o neu-
stálou reprodukci toho obrovského jmění 
se mu starali lidé, jemu podřízení, z nichž 
většinu neznal a znát ani nemohl. Harry 
se s ním znal z kterési společenské párty, 
jichž se na ostrově během sezony pořá-
dala spousta. Když mu s Johnym vyloži-
li svůj nápad, byl starý Grosby celý bez 
sebe. Jen plál nadšením pro věc. To bude 
vítané vytržení z každodenní nudy. Sám 
se zúčastní a pochopitelně vše potřebné 

žraloČí ploutev
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dá k dispozici. Provedl oba přátele pře-
krásnou, pečlivě udržovanou zahradou 
a po strmých schůdcích sestoupili na 
Grosbyho soukromou pláž. V levém rohu 
pláže byla stavba podobná hangáru, v níž 
měl Grosby přes zimní měsíce uložený 
přepychový motorový člun, který se teď 
pohupoval, připoután u mola. Vedl oba 
přátele do hangáru a tam u čelní zdi le-
želo to, co ke svému geniálnímu nápa-
du potřebovali. Ne příliš dlouhý doutník 
z lehké kovové slitiny se stabilizačními 
křidélky, opatřený malou vrtulkou. Na 
hřbetě doutníku byla připevněna fantas-
tická maketa velké žraločí ploutve. Gros-
by se hlasitě smál, když jim vykládal, jak 
dříve děsíval troufalé plavce, kteří se od-
vážili proniknout do výsostných vod jeho 
soukromé pláže. Náhle se objevivší žralo-
čí ploutev dělala divy. Johny byl nadšen. 
V duchu si představoval, jak zítra, až se 

jeho zlatovlasý idol opětně ponoří do 
moře, dá znamení Harrymu a ten z úkry-
tu bujné pobřežní vegetace krátkovlnnou 
vysílačkou uvede do chodu tento báječ-
ný vynález. Sanny měla ve zvyku plavat 
hodně daleko od břehu a Harry bude se 
žraločí ploutví kolem ní kroužit a ona 
bude zoufale volat o pomoc. Pláž se vy-
lidní, kdopak by si troufl do vody postavit 
se té krvelačné žraločí bestii? A to bude 
chvíle pro Johnyho. Vrhne se hrdinně do 
vody a zažene ten zlý přízrak. Tentokrát 
ho sladká odměna jistě nemine. Prohlédli 

s Harrym pečlivě mechanismus a shleda-
li, že pouze akumulátor je dlouhou nečin-
ností zničený. Což je maličkost. Rozjeli se 
do supermarketu, koupili nový a hned ho 
namontovali. Grosby zapnul nabíječku 
a slíbil jim, že zítra v určenou hodinu do-
praví doutník svým motorovým člunem 
na příhodné místo. Zde ho spustí do vody 
a ostatní už je záležitostí Harryho a jeho 
vysílačky.

Johny nemohl vůbec dospat a i celé od-
poledne se mu zdálo nekonečně dlouhé. 
Hned po nezbytné odpolední siestě se 
rozběhl na pláž. Harry s ním nešel. Vzal si 
vysílačku, silný dalekohled, lahev whis-
ky a odebral se vyhledat nějaký vhodný 
úkryt, odkud dalekohledem uvidí, až se 
přijde Sanny do moře koupat. Pak spustí 
celou akci. Grosbyho člun se už pohupo-
val v dálce těsně pod obzorem. Vše tedy 

klapalo. Sanny na sebe nechala čekat. 
Johnyho už tlačily gumové ploutve, které 
měl obuté na nohou a do svalů lýtka se 
mu zařezávaly gumové přezky potápěč-
ského nože. Pohrával si s potápěčskými 
brýlemi a šnorchlem a netrpělivě vyhlížel 
Sanny. Konečně se objevila. V kanárkově 
žlutých plavečkách, v takovém rozkoš-
ném žluťoučkém nic. Bože, to budou noci. 
Sladké havajské noci. Plné hvězd a milo-
vání. Johny vzrušením poposedl. Obrátil 
se a zahleděl se tam, kde končil písek plá-
že a začínala tropická vegetace. Jestlipak 

je Harry připraven? Určitě ano. Sanny si 
rozložila osušku pod jeden z pestrých 
slunečníků, chvíli nerozhodně postávala 
a pak vykročila k moři. Pomalu se pono-
řila do vody a vláčnými tempy se vzdalo-
vala od břehu. Johny vzrušením ani nedý-
chal. Nebyla ještě tak daleko, když se z té 
třpytné modři vodní pláně vyhoupnul 
malý trojhranný předmět. Rychle se při-
bližoval. Sakra, ten Harry ale spěchá, říkal 
si Johny. Předmět se rychle přibližoval, už 
se dal rozpoznat, už nemohlo být pochyb. 
Žraločí ploutev. Už ji také zahlédlo něko-
lik lidí na pláži, křičí a ukazují panickými 
gesty ostatním. V mžiku není ve vodě ani 
noha. Zmatek se lavinovitě šíří. Ploutev 
je teď blízko u Sanny, krouží kolem ní, 
kruhy se stále zužují, středem té kružnice 
je malá blonďatá hlava. Sanny je v pasti. 
Na břeh doléhá její zoufalé volání o po-
moc. Nemůže plavat ke břehu, šlape vodu 
a hystericky mává pažemi. Lidé na břehu 
jsou bezradní. Výborně, teď je ta pravá 
chvíle. Johny vyskočil, nasadil si brýle, do 
úst vložil náustek šnorchlu a rozběhl se 
k moři. 

Neběžel moc rychle, běžel tak, aby si ho 
všichni všimli. Hle, zde běží budoucí hr-
dina všech společenských párty sezony. 
Vběhl do vody a rychlým kraulem zamí-
řil k volající Sanny. Každým coulem těla 
už dopředu prožíval ten slastný okamžik, 
kdy až zažene tu mořskou bestii, sevře ve 
svém náručí tu něžnou, skvostnou žen-
skou bytost. Byl několik málo metrů od 
Sanny. Ta se na něho dívala hrůzou vy-
třeštěnýma očima. Trochu zpomalil pla-
vecké tempo a počkal, až se žraločí plou-
tev přiblíží. Pak se nadechl a potopil, aby 
sehrál divadlo domnělého podvodního 
zápasu. Jakmile zmizel pod vodní hladi-
nou, rozhlédl se zeleným přísvitem. Spat-
řil to téměř okamžitě. Místo neškodného, 
šprýmovního doutníku spatřil čtyřmet-
rové žraločí tělo. Kdyby nebyl Johny pod 
vodou a neměl v ústech nacpaný náustek 
šnorchlu, byl by hlasitě zavyl hrůzou. To 
je snad nějaký omyl. Nebo se mu to jen 
zdá. Nemohl vědět, že Harry je uložen la-
hví whisky k libému spánku kdesi na po-
břeží a Grosby ve svém člunu se diví, proč 
se ještě nepohnula plastiková ploutev, 
nořící se z vody po boku člunu. 

Toto zde byla děsivá skutečnost. Žraloka 
přestala právě bavit hra se svou vyhléd-
nutou obětí. Teď se mu do zorného pole 
nečekaně dostalo jiné tělo. Už nebylo nic, 
co by mohlo tu bestii v její touze zabíjet 
zastavit. Ponořil se, otočil světlé břicho 
k hladině a s rozevřenou čelistí, plnou 
jako skalpel ostrých zubů, vyrazil ke smr-
tícímu útoku.

václav němec
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Září přeje výletům

Hory se po letních prázdninách vylid-
ní a nadechnou. Využijte toho, vyraz-
te klidně na Sněžku, pramen Labe nebo 
k Mumlavskému vodopádu. Projděte se 
Špindlerovým Mlýnem, vyjeďte na Be-
necko, odpočiňte si v Janských Lázních 
nebo objevte Křišťálové údolí. Kudy kam 
na jednodenní výlet vám rádi poradíme. 

https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli
-v-krkonosich 

Využijte Krkonošské cyklobu-
sy

Turistické autobusové linky jezdí i během 
září, a to ve čtvrtek, sobotu, neděli a na 
svatého Václava. Přepraví vás s kolem 
i bez něj, na hřebeny i do podhůří. Sve-
zete se na Pomezky, Zlaťák, Špindlerovku 
nebo k baroknímu Kuksu? V jízdních řá-
dech si vždy ověřte, která linka přepravu-
je kola a která je pouze pro pěší. 

https://www.krkonose.eu/krkonosske-cy-
klobusy 

Ulovte s dětmi další razítka ve 
hře Pohádkové Krkonoše

Pokud jste se o prázdninách pustili do 

sbírání razítek, směle pokračujte. Razít-
kovací hru můžete hrát až do konce října. 
Ještě naši brožurku nemáte? Hravý sešit 
Pohádkové Krkonoše je k prodeji v in-
formačních centrech a na razítkovacích 
místech za 70 Kč. Otevře vám širokou 
nabídku aktivit a výletů pro celou rodinu. 
30 míst = 30 tipů na výlet = 30 razítek. 
Odměnu ale získáte již za razítka tři. 

Jen pozor, některá místa s koncem léta 
upravují svou provozní dobu, sledujte 
proto web pohadkove.krkonose.eu pro 
aktuální informace. 

Za příběhem krkonošské perly 
po trati Pojizerský pacifik

Provoz na lokálce mezi stanicemi Marti-
nice v Krkonoších – Jablonec nad Jizerou 
je celoroční. Svezte se podél Jizery po 
trati, kterou nechal vystavět Jan hrabě 
Harrach na konci 19. století. Železniční 
muzeum na martinickém nádraží je ote-
vřené vždy o víkendu, je tedy ideální za-
hájit výlet zde. Dozvíte se mnoho zajíma-
vého o trati i o celém unikátním areálu 
železniční stanice. Pokud jedete s dětmi, 
doporučujeme vystoupit v Poniklé. Ze 
zastávky se vydejte směrem vzhůru za 
příběhem krkonošských perel do firmy 
Rautis. Je to sice 2 km do kopce, ale čeká 
vás exkurze do výroby perličkových vá-

nočních ozdob, vlastnoruční výroba jed-
né hvězdičky a krámek plný třpytivé krá-
sy. Když během září předložíte jízdenku 
z vláčku, budou mít děti vstup na exkurzi 
zdarma. 

https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik 

Vyrazte s kamarády na Krko-
nošskou pivní stezku

5 pivovarů a 5 originálních piv z krkonoš-
ské vody spojuje Krkonošská pivní stezka. 
Až do konce září máte možnost projít se 
po jedné ze dvou připravených tras, za 
ochutnaná piva získávat razítka a vyhrá-
vat odměny. Tou největší odměnou vám 
však jistě bude putování po krásných 
partiích našich hor spojené s jedinečným 
gastronomickým zážitkem. Zdolání stez-
ky si nejlépe rozložte na dva dny, ať máte 
dost času a sil vše vychutnat doslova pl-
nými doušky. 

https://www.krkonose.eu/krkonosska-piv-
ni-stezka 

Další tipy, užitečné a aktuální informace 
z celého regionu najdete na www.krko-
nose.eu. 

alena Cejnarová, 
destinační společnost pro oblast krkonoše, 

krkonoše – svazek měst a obcí

zajíMavosti

babí léto  
v krkonoších  
plné zážitků
Léto se v září své nadvlády nad horskou 
přírodou nevzdává, dny jsou ještě dost 
dlouhé a přejí výletům. Stále hřejivé 
sluneční paprsky už ale pomalu barví 
krkonošská údolí do podzimních odstí-
nů. Smilkové louky zlátnou a hřebeny 
zahřívá fialová vřesová peřina. Občas 
padne mlha a z bílého moře vystupují 
jen vrcholky nejvyšší... Takovou pohád-
ku píše babí léto v Krkonoších. Prázdni-
ny jsou pryč, ale víkendová dobrodruž-
ství čekají. Utečte do náruče přírody, 
kterou nikde jinde na světě neuvidíte, 
nebo si vyberte z další nabídky zážitků 
a aktivit pro volné dny.
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Vše začalo již v ranních hodinách na pilní-
kovském náměstí, kde jsme se s polskými 
přáteli převlékli do sportovních trikotů, 
posnídali čerstvé tvarohové koláče a kávu 
a vyrazili. Jednalo se tak o druhou letošní 
návštěvu, kterou jsme připravili pro přá-
tele z Marciszówa, ale tentokrát ve spor-
tovním duchu, a to nádherným společným 
pěším výletem ve vzdálenosti 10 km, bě-
hem kterého jsme mohli obdivovat díky 
krásnému slunečnému počasí zajímavá 
místa, jako jsou pilníkovská vyhlídka Na 

spravedlnosti, kaplička sv. Máří Magda-
leny a srub na Liškárně, kde na nás čekal 
výborný domácí guláš a opékání špekáč-
ků. Všechna zajímavá místa byla navíc 
spojena vždy s přestávkou na hodování, 
povídání o historii a rozvíjení přátelství.

Celá akce proběhla v rámci mikroprojek-
tu „Hranice nás nerozdělí“ s registračním 
číslem mikroprojektu : CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_008/0002901

jč

V sobotu 18.6.2022 proběhl v Pilní-
kově česko – polský výšlap s názvem 
Pilníkovský pochoďák. Zástupci dvou 
spřátelených obcí – Marciszów a Pilní-
kov – naplánovali navštívit nejen kou-
zelná místa v přírodě, ale také nahlédli 
do útrob kostela Nejsvětější Trojice, 
který je v havarijním stavu, a nově zre-
konstruované restaurace Slunce. Akce 
měla integrační charakter a rozvíjela 
další partnerství obcí. 

vyšlápli jsMe na pochoďák

sport

Foto j. červený a j. Haken



= 32 =

Pilníkovský z p r avo d a j

Zpočátku jednou do roka, vždy na jaře, 
později jsme přidali i podzim. Po dal-
ších letech začali jezdit na Meziboří 
i přátelé z Pilníkova. Tato fotbalová 
klání byla tak populární, že začas po-
zvali Pilníkovští i fotbalisty ze zahra-
ničí, a to z Německa a Polska. A tak 
vznikly pravidelné mezinárodní fot-
balové miniturnaje. Byly, jak už jsem 
říkal, kombinovány s našimi vlastními 
kulturními akcemi. Sami jsme provo-
zovali společenské večery s kytarami 
nebo jsme jezdili po sobotních zápa-
sech na výlety po okolí. Oblíbili jsme 
si zámek Kuks anebo ještě více výlety 
do Janských Lázní, lanovkou na Čer-
nou horu a potom pěší výlet po hřebeni 
do Pece pod Sněžkou. Tyto výlety byly 
možné díky našemu dalšímu kamará-
dovi, Vláďovi Pešičkovi, který přes ví-
kend parkoval služebním autobusem u 
svého bydliště. Za lahvinku gruziňáku 
nám jeho ředitel autobus na víkend 
vždy zapůjčil i s řidičem. Bohužel i ten-
to náš kolega už odešel do fotbalového 
i řidičského nebe. Tato dlouholetá tra-
diční setkávání fotbalových nadšen-
ců zůstala víceméně beze změn až do 
dnešních dnů. Samozřejmě, sestavy se 
průběžně s věkem mění. Jen já jediný 
jsem zůstal od prvního setkání až do-
dnes. Ale jak se říká, věk je jen číslo, 
a jak říkával můj dlouholetý kamarád 
a přítel Láďa Pachl, hlavně se z toho 

nepo****. Chtěl jsem vás jen krátce se-
známit s historií tohoto našeho setká-
vání a přivítat nové přátele z Meziboří, 
Litvínova, Mostu i z Pilníkova, kteří 
by se k nám, byť jen jako hosté, chtě-
li v budoucnu přidat. Díky všem, kteří 
tuto historii tvořili.

Vzpomínková akce „Hybš Cup“ proběh-
la dne 13.8.2022 na fotbalovém hřišti 
v Pilníkově ve velmi příjemné atmosfé-
ře. Za krásného počasí se sešla zhruba 
stovka návštěvníků. Fotbalového klání 
čtyř družstev se zúčastnilo asi čtyřicet 
hráčů a dvou hráček. Za rodinu pana 
Pachla byla přítomna jeho žena a zby-
tek rodiny, včetně malého vnoučka 
Ládínka, kterého se pan Pachl nedožil. 
Při slavnostním zahájení a proslovu 
došlo také k dojemné události, když je-
den z fotbalistů požádal o ruku jednu 
z fotbalistek. Ta nabídku přijala a svat-
ba se bude konat příští rok, při druhém 
ročníku „Hybš Cupu“. Po odehraném 
turnaji družstev (dva týmy z Pilníkova 
a dva týmy z Meziboří) proběhl přímo 
na pilníkovském hřišti při družné zá-
bavě a veselí rockový koncert tří kapel. 
Celá vzpomínková událost proběhla 
v příjemné atmosféře, všem se líbila 
a každý se těší na další ročník. 

dlouholetý kamarád ládi Pachla 
jirka krajčík

podĚkování

velké poděkování za pěkné uspořá-
dání a organizaci celého průběhu 
dne míří od manželky věrky Coller 
Pachlové, její dcery ladislavy s man-
želem ivanem Pelikánem a synkem 
ládikem z Prahy. s poděkováním se 
připojuje i syn luděk Pachl se svou 
manželkou katjou z Berlína. „Bylo 
nám ctí. děkujeme všem, kdo tam 
byl, kdo si vzpomněl na láďu, kdo 
organizoval a pomáhal a hrál i za 
něho fotbal.“

vzpoMínková akce hybš cup
Historie setkávání amatérských fotbalistů z Meziboří, Litvínova a Pilníkova 
sahá někam do počátku osmdesátých let minulého století. Láďa Pachl, aktivní 
člen fotbalového týmu Úpravny uhlí Herkules, který bydlel na Meziboří, měl 
v Pilníkově bratra Milana. Ten byl také členem týmu fotbalových amatérů 
v Pilníkově. Domluvili se a hráči Úpravny přijeli na přátelské utkání do Pod-
krkonoší. A protože ve spojení s kulturními akcemi se všem tato setkání líbila, 
stala se z nich tradice.    

sport

Hybš Cup. Foto j. Haken

Hybš Cup. Foto l. Pelikánová
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Pořadatelé jako každoročně zajistili svo-
zové autobusy. Do dějiště Olympiády 
dorazili sportovci narození v roce 1957 
a starší. Přijeli z Havlovic, Úpice, Rtyně 
v Podkrkonoší, Pilníkova, Trutnova, Cho-
těvic, Dolní Olešnice, Hajnice, Vítězné, 
Batňovic, Malých a Velkých Svatoňovic, 
Libňatova, Suchovršic, Mezilečí, Radva-
nic, Starých Buků, Hronova, Kocbeří 
i Markoušovic. Reprezentanty svých měst 
a obcí na místě podpořila řada starostů. 
Soutěžilo se v minigolfu, hodu míčkem, 
skoku dalekém a vrhu paličkou nebo vá-
lečkem na cíl. 

Po úvodních proslovech zněla havlo-
vickým areálem česká hymna. Pak už se 
začalo sportovat a k vidění byly úctyhod-
né výkony! „Jsem tu poprvé, je to pove-
dená akce. Skočil jsem skoro dva a půl 
metru do dálky, ale píchlo mě ve svalu,“ 
hodnotil s úsměvem svou premiéru na 
Olympiádě Štefan Anděl z Dolní Olešni-
ce. V Havlovicích dokonce padaly rekor-
dy, domácí olympionik Jiří Drejsl hodil 
míčkem do vzdálenosti 40 metrů. „Je to 
výborné, jezdíme sem už čtrnáct let, vždy 

jsme spokojení,“ pochválila pořadate-
le devětaosmdesátiletá Jiřina Řeháková 
z Hajnice. Nejstaršími účastníky byli ten-
tokrát Marta Libotovská (rok narození 
1927) a Alexander Žemlička (1932), oba 
dorazili z úpického Senior domu Beránek. 

Do sportování pod pomyslnými pěti kru-
hy se zapojil i Miloslav Tohola ze spolu-
pořádající TJ Sokol Havlovice, ve skoku 
dalekém zapsal výborných 370 centime-
trů. „Účastníci byli natěšení, užívali si 
to. Chtěl bych poděkovat za pomoc při 
organizaci havlovické škole, úpickému 
gymnáziu i našemu cyklistickému oddílu 
Šlapeto za zajištění tradičního občerstve-
ní,“ nešetřil chválou Tohola.  

Početné zastoupení mělo na Olympiádě 
jako každý rok město Pilníkov. „Skuteč-
ně není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 
Trénovali jsme a přineslo to ovoce, zvlád-
li jsme akci bez újmy na zdraví. Užili jsme 
si to, ani počasí nás nezlomilo,“ hodnotil 
trenér, roztleskávač a masér veselé pilní-
kovské party starosta města Josef Červe-
ný. Moderátorem setkání byl opět ředitel 

MAS Království – Jestřebí hory Jan Balcar. 
Přítomné mimo jiné pozval na preventiv-
ní divadelní představení „Senioři, nedejte 
se!“, které místní akční skupina uspořádá 
společně s Policií ČR ve středu 26. října 
2022 v Divadle Aloise Jiráska v Úpici.

Přestože meteorologové varovali organi-
zátory Olympiády před špatným počasím, 
hlavní program včetně sportovní části se 
obešel bez deště. Během odpoledního 
lijáku se všichni schovali pod připrave-
né stany. Poté se obloha zase protrhala 
a  mohlo dojít na vyhlášení tomboly a do-
provodný program, který obstaraly tělo-
cvičné jednoty Sokol z Úpice a Červeného 
Kostelce. V Havlovicích se také prezen-
tovaly společnosti Barta.bike, Hvězdárna 
Úpice, Frolen, Regionální potravina Krá-
lovéhradeckého kraje a jsme Fitness Food 
Menu Úpice. Záštitu nad akcí opět pře-
vzal radní Královéhradeckého kraje pro 
zdravotnictví Zdeněk Fink. Podrobnější 
informace včetně fotogalerie najdete na 
www.kjh.cz. 

Petr Záliš

havloviČtí olyMpionici překonávali  
rekordy
Tři stovky účastníků, čtyři soutěžní disciplíny, dobrá nálada i nově navázaná 
přátelství. 14. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené se zkrátka vydařil. 
Oblíbenou akci znovu hostil všesportovní areál v Havlovicích. Sportovně – spo-
lečenské setkání tradičně uspořádaly Místní akční skupina (MAS) Království 
– Jestřebí hory, o.p.s., a Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice. Účastníci olympiády.  

Fotoarchiv mas království jestřebí hory

Pilníkovští sportovci. Foto j. červený
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Je tu začátek nového školníku roku, ale my si ješ-
tě dovolíme malé ohlédnutí za rokem uplynulým. 
Po covidové pauze mohli žáci naší základní školy 
stejně jako děti ze školy mateřské vyrazit na výle-
ty a exkurze, uspořádali jsme také projektové dny. 
Opět jsme též mohli po delší době zorganizovat 
školní akademii. Vystoupení si tentokrát připravi-
li se svými učitelkami a panem učitelem převážně 
žáci 1. stupně ZŠ a děti z MŠ. Podle ohlasu rodičů 
se akce podařila a diváci odcházeli domů spoko-
jení.

Poslední červnový den jsme se na sále restaurace 
Slunce slavnostně rozloučili s našimi deváťáky. Ně-
kteří odešli na střední školy v blízkém okolí, jiní si 
vybrali školy za hranicemi okresu i kraje. Doufáme, že 
budou na naši školu vzpomínat převážně v dobrém. 
A vzpomínat je na co: vyzkoušeli si práci učitele, za-
pojili se do realizace sportovního dne pro žáky první-
ho stupně, soutěžního dne pro předškoláky a dalších 
projektů. Přejeme jim úspěšné vykročení do nových 
škol a určitě budeme rádi, když nás potěší návštěvou.

a už jsMe zase na zaČátku!

škola

slavnostní zakončení ZŠ. Foto Z. koláčný

deváťáci se loučí. Foto Z. koláčný
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Během letních prázdnin se pracovalo na 
školní družině – vymalování, opravy sok-
lů a také byly propojeny dvě herny. Malo-
valo a opravovalo se i na druhém stupni. 
V tomto školním roce se zaměříme na 
první stupeň, např. na rekonstrukci ša-
ten, vstupních schodů… Mateřská škola 
má zpracovaný projekt na výstavbu nové 
MŠ. V současné době se čeká na výsledek 
žádosti o dotaci, kterou podal pan staros-
ta Josef Červený.

Nový školní rok jsme již tradičně přivítali 
s panem starostou Josefem Červeným na 
náměstí. Do školních lavic se asi nejvíce 
těšili prvňáčci, kterých paní učitelce Mgr. 
Romaně Haškové přišlo letos celkem se-
dmnáct, jedenáct dívek a šest chlapců. 
Přejeme jim hodně úspěchů, jedniček 
a aby měli vždy důvod těšit se do školy.

Na městských slavnostech se škola pre-
zentovala výtvarnými a praktickými díl-
ničkami. Děti různého věku, ale i dospělí 
si mohli vyzkoušet malování kamínků, 
různé skládačky, vyškrabování obrázků 

nebo modelování pod vedením Mgr. Klá-
ry Petříčkové, Veroniky Čalovky, DiS, Ing. 
Michala Jindřiška, Mgr. Ondřeje Gregora, 
Mgr. Světluše Pospíšilové a Ing. Dagmar 
Hegrové. 

Opět jsme náš tým rozšířili o nové čle-
ny pedagogického sboru, o paní učitelku 
pro 2. stupeň Mgr. Alenu Stejskalovou 
z Trutnova, a o tři nové asistentky peda-
goga, Lidmilu Pilařovou z Trutnova, Mar-
tinu Küffelovou a Veroniku Papadopulu 
z Mladých Buků. 

Ke spokojenosti rodičů se nám podařila 
vyřešit i situace ve školní družině. Proto-
že počet přihlášek velmi převyšoval ka-
pacitu pro jedno oddělení, otevřeli jsme 
další a tím jsme naplnili školní družinu 
do maximální kapacity, tj. 40 žáků. Nová 
paní vychovatelka, Veronika Papadopulu, 
pracuje pod vedením velmi zkušené vy-
chovatelky, Soni Grusové.

Novou docházku do mateřské školy zahá-
jilo 9 dětí. Od 1. září se legislativně funk-
ce vedoucí učitelky změnila na zástupky-
ni ředitelky školy pro mateřskou školu, 
zůstává jí stále Jiřina Malá. Se vzdělává-
ním dětí jí pomáhají dvě paní učitelky – 
Monika Šrůtková a Nikola Kuncová, DiS. 
Paní učitelka Šárka Valentová ukončila 
pracovní poměr na vlastní žádost. Na její 
místo nastoupí paní učitelka Jana Nová-
ková. Dále pokračuje i asistentka pedago-
ga – Tereza Kozlovská z Trutnova.

Vedení školy děkuje všem zákonným zá-
stupcům za svěření jejich dětí do rukou 
pedagogů pro předškolní a základní vzdě-
lávání. Také budeme rádi za nové náměty, 
připomínky, klidné řešení problémů, ale 
třeba i malou pochvalu.

Úspěšný školní rok všem.

ing. dagmar Hegrová  
a mgr. Pavla strasserová,  

vedení školy

Zahájení školního roku. Foto Z. koláčný

se žáky ZŠ. Foto Z. koláčný

Prvňáci. Foto Z. koláčný
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1  r. 1756 › kostel před novostavbou.  
 výňatek obrazu ze sakristie od malíře jana scholze.

2 r. 1927 › stará pohlednice – zdroj: staretrutnovsko.cz.

3 r. 1950 › Pohlednice kostela s autem, nakladatelství orbis.

4 srpen 1968 › na tarasu pod závěrem kostela.  
 Foto nPÚ, ÚoP josefov.

5 r. 1973 › omítky kostela byly mezi lety 1969 a 1973 
 opraveny, fasády zcelil nový nátěr. Foto nPÚ, ÚoP josefov.

6 60.léta 20.stol. › kostel pohledem pana r. Hegra.

7 duben 2021 › Fotografie Š. koláčného před sundáním  
 kupole.

8 2022 › aktuální stav. Foto josef červený.
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