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Pilníkovský

zpravodaj

 Přehled plánovaných akcí 

Vánoční pingpongoVý turnaj 
pondělí 26. 12. 2022 od 8:00 h 

sokolovna v Pilníkově 

Vánoční nohejbaloVý turnaj 
středa 28. 12. 2022 od 9:00 h 

sokolovna v Pilníkově

tříkráloVá sbírka 
sobota 7. – 8. 1. 2023

čaj o páté se starostou 
středa 11. 1. 2023 od 17:00 h 

měÚ Pilníkov

MysliVecký ples  
pátek 27. 1. 2023 od 20:00 h 

sál restaurace slunce

Masopust  
sobota 11. 2. 2023 od 13:30 

náměstí v Pilníkově

sportoVní ples  
pátek 17. 2. 2023 od 20:00 h 

sál restaurace slunce

Městský reprezentační ples   
pátek 10. 3. 2023 od 20:00 h 

sál restaurace slunce

loutkoVé diVadlo  
a dětský Maškarní bál  

neděle 12. 3. 2023 od 14:00 
sál restaurace slunce

Váno
ční

Ilustrační obrázek.
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Pilníkovský zpravodaj

sloVo 
šéfredaktorky
Vážení čtenáři, 

rok se s rokem sešel a je tu před 
námi konec i začátek. Stále ješ-
tě aktuální rok 2022 nám přinesl 
mnoho dramatických momentů, 
které zároveň probudily a prohlou-
bily vlnu obrovské solidarity napříč 
společností a otevřely srdce mnoha 
lidí.Právě se chystáte listovat spe-
ciálním vánočním vydáním Zpra-
vodaje, tentokrát v zimním, mrazi-
vém kabátku. 

Zdá se, že velkým tématem jak pro 
Pilníkov, tak pro naši zemi v roce 
2023 jsou změny. V lednu si národ 
zvolí novou hlavu státu, která nahra-
dí deset let úřadujícího prezidenta 
Miloše Zemana. Jak velké a důležité 
téma a potažmo zmiňovaná změna 
to je a bude, jistě chápe každý z nás.

Představuji si, že zatímco čtete tyto 
řádky, cítíte vůni vánočního cukroví, 
stromeček je ozdobený a připravený 
na nadílku a vy si už vychutnáváte 
klidné svátky.

Chtěla bych vám všem popřát, abys-
te v roce 2023 hledali spíše pozitivní 
věci, mysleli na ně a byli ohleduplní k 
ostatním, abyste vstoupili do nového 
roku plni odhodlání a přálo vám pev-
né zdraví.

LK

Děkuji všem našim spolkům, bez nichž 
by život ve městě nefungoval, je potře-
ba i nadále jejich smysluplnou činnost 
podporovat. Děkuji naší škole a škol-
ce za dobrou spolupráci, především 
děkuji paní učitelce Mgr. Světluši Po-
spíšilové, jak mi ve všem pomáhá a jak 
dokázala na první adventní neděli 
a rozsvícení vánočního stromu nacvi-
čit s našimi dětmi krásné české koledy. 
Děkuji zaměstnancům úřadu a také 
spol. Lesy – voda, s.r.o., všem obchod-
ním partnerům a také kolegům zastu-
pitelům a předsedům výborů. Děkuji 
vám všem za součinnost při sbírkách 
a pomoc Ukrajině, ohleduplnost a to-
leranci při stavebních akcích, rekon-
strukcích a za to, že s námi diskutujete 
a tvoříte dějiny našeho města. 

Nadcházející nový rok 2023 bude pro 
nás opět náročný, již několikrát jsem 
si říkal, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. 
V poslední době se ale určitě nedá říci, 
že by se u nás v Pilníkově nic nedělo. 
Každá krize, ať už celospolečenská, 
nebo osobní, nás nutí dělat různá roz-
hodnutí. A také některé z nás přiměje 
projevit se. Co nás vlastně čeká a co 
by vás mohlo zajímat? Zahájili jsme 
rekonstrukci hasičárny, jsme úspěšní 
v podání dotace na nákup nové cister-
nové automobilové stříkačky, nového 
lesního traktoru, pořídil se nový terén-
ní vůz pro lesního hospodáře, uspěli 
jsme s žádostí o dotaci na cvičicí stroje 
na atletický ovál pod školou, opětov-
ně žádáme o dotaci na výstavbu nové 
MŠ, nového bytového domu na mís-
tě staré školní jídelny, dokončujeme 
změnu územního plánu a zahajujeme 
přípravu nového vzhledu webových 

stránek města, plánujeme kompletní 
rekonstrukci vodojemu, omítek budov 
v majetku města, dokončujeme pro-
jektovou dokumentaci na chodníky 
a komunikace východní části náměstí 
a III. etapy chodníků končící téměř na 
katastrální hranici s Chotěvicemi, plá-
nujeme pokračovat v opravách míst-
ních komunikací, vylepšení sběrného 
dvora, jsme také rádi za váš názor na 
retardéry na Hradčíně, kde řešíme 
dlouhodobě neukázněné řidiče. A tak 
bych mohl pokračovat. Nezpomaluje-
me a věřte, že také v příštím roce se 
nudit nebudeme.

Musím zde také poděkovat všem, kteří 
přišli na první adventní neděli na naše 
náměstí na akci rozsvěcení vánoční-
ho stromu. Dva roky jsme se u stromu 
vzhledem k omezením setkávat ne-
mohli, tato pauza nám přesto ukázala 
jedno společné, a to, že se na takováto 
setkávání s nádechem něčeho kouzel-
ného těšíme a jsou pro nás něčím ta-
jemně příjemným. Plné náměstí dětí, 
rodičů, dospělých i seniorů mě utvrdi-
lo v tom, že je to velmi krásná tradice. 
Letošní vánoční strom je navíc trochu 
symbolický, protože je to poslední 
jehličnan, který stál v parku pod kos-
telem. To, že skončilo pro někoho něco 
krásného, neznamená, že nemůže při-
jít něco ještě krásnějšího. 

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, 
ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství 
dávají smysl našim dalším dnům.

Krásné vánoční svátky a láskyplný rok 
2023 vám přeje 

Josef Červený, starosta

Milí občané,

vítám vás u vydání vánočního Zpravodaje. Ježíšek je za dveřmi, doma již jistě 
všichni finišujeme s přípravou klidných vánočních svátků a nežli se nadějeme, 
bude tu nový rok 2023. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří s námi 
v  tom bláznivě „válečném“ a ne úplně lehkém roce spolupracovali.
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Výhled inVestičních akcí a opraV  
na rok 2023
V příštím roce počítáme s podporou odboru životního prostředí krajského 
úřadu při získání stavebního povolení na areál sběrného místa v lokalitě 
stávajícího sběrného dvora. Po kladném vyjádření Národního památko-
vého ústavu dokončíme projekt rekonstrukce objektu základní školy na 
náměstí. Ve spolupráci s odborem rozvoje Městského úřadu v Trutnově     
a Královéhradeckým krajem dokončíme 4. změnu Územního plánu města 
Pilníkov. Ne že bychom to nedokázali sami, ale tato firma se tím živí a dělá 
opravy, popř. servis, každý den.

V roce 2023 budeme pokračovat ve 
stavebních úpravách a přístavbě po-
žární zbrojnice, zahájíme opravu 
krovu nad restaurací Slunce a re-
staurátorské práce Stiedelova kříže 
na nároží Trutnovské a Starobucké 
ulice. V další etapě se bude provádět 
regenerace městské zeleně v par-
ku pod náměstím. Z důvodu zvýšení 
kapacity jídel v restauraci Slunce se 
bude měnit vzduchotechnické za-
řízení kuchyně. Propojíme stávající 
vodovody mezi Polní a Trutnovskou 
ulicí, které v případě poruchy zlepší 
dodávku vody. Vyměníme štěrkový 
povrch místních komunikací Okružní 
od č.p. 102 po č.p. 104, zbývající část 
ulice Hradčín a spojku mezi ulicí No-
voměstskou a Kocléřovskou.  

Podáme žádosti o dotace z Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR na výstavbu nové mateřské školy, 
novostavbu bytového domu na místě 
bývalé školní jídelny, areál sběrného 
místa, rekonstrukci objektu základní 
školy, č.p.35, a workoutové sporto-
viště na stadionu. Na Státním fondu 
dopravní infrastruktury požádáme 
o podporu na chodníky III. etapy 
kolem komunikace I/16 od objektu 
bývalé váhy směrem na Chotěvice. 
V  průběhu příštího roku uvidíme, jak 
se plánovaný rekordní schodek stát-
ního rozpočtu na rok 2023 promítne 
do výše státních i krajských dotací.  

   Ing. Tomáš Voborník

zpráVy z Města 

zastupitelé –  
inVestice a opra-
Vy Města
Dne 27. 10. 2022 proběhlo na radni-
ci pracovní zasedání nově zvolených 
zastupitelů města. Starosta spolu 
s Ing. Voborníkem je seznámili s do-
kumenty, kterými se řídí strategické 
plánování rozvoje města. Jedná se 
především o Územní plán, Program 
rozvoje města a Program regenerace 
městské památkové zóny. 

V současnosti je aktuální 4. změna 
Územního plánu, jehož veřejné pro-
jednání se uskutečnilo v zasedací 
místnosti radnice dne 30. 11. 2022. 
Dále se zhodnotil stav nemovitostí 
v majetku města a projednal se zásob-
ník investičních akcí a oprav s návr-
hem realizace do konce roku 2022 a na 
následující rok, 2023.  

Současně se doporučilo provést míst-
ní šetření na objektech města, aby se 
především nově zvolení zastupitelé 
seznámili s jejich stavebně technic-
kým stavem. 

        Ing. Tomáš Voborník

Revitalizace města. Foto T. Voborník
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prezidenstské 
Volby 2023
Již potřetí nás v příštím roce čeká pří-
má volba prezidenta republiky. Tato 
velice významná událost se uskuteční 
v druhé polovině ledna 2023 a bude 
tak jasno, kdo povede naši zemi příš-
tích pět let. 

Svůj hlas můžete v prvním kole volby 
vhodit do urny v pátek 13. ledna od 
14:00 do 22:00 hodin nebo v sobotu 14. 
ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. Pří-
padné druhé kolo je plánováno v termí-
nu 27. a 28.1.2023. Místem konání vo-
leb na území města Pilníkova je volební 
místnost v budově č.p. 21 (v přízemí 
tělocvičny).

Z celkem 21 přihlášených kandidátů 
jich splnilo zákonem dané podmínky 
pouze 9.

O funkci prezidenta/prezidentky re-
publiky se uchází Andrej Babiš, Jaro-
slav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, 
Danuše Nerudová, Petr Pavel, Deni-
sa Rohanová, Josef Středula a Tomáš 
Zima (v době uzávěrky Zpravodaje 
2.12.2022).

Každý kandidát má ze zákona prostor 
ve vysílání veřejnoprávních médií, a to 
v České televizi a Českém rozhlase od 
28.prosince 2022 do 11.ledna 2023.

Volba je v našich rukou.
LK

zpráVy z Města 

jezděMe poMalu a ohleduplně
S velkým znepokojením sleduji, co dokážou někteří řidiči se svými auty na 
místních komunikacích. Smutné je, že se většinou jedná o naše spoluob-
čany, kteří svou bezohlednou jízdou ohrožují především pěší a cyklisty. 
Přitom rychlou jízdou po Pilníkově se dají ušetřit maximálně desítky vte-
řin. A ty za možné problémy opravdu nestojí. Každý řidič by měl myslet na 
to, že za nepřehlednou zatáčkou může soused venčit psa nebo z vedlejší 
ulice přijede nepozorné dítě na kole…

Málokdo si uvědomuje, že místní ko-
munikace nejsou dopravními znač-
kami označeny jako hlavní a vedlej-
ší. Máme několik křižovatek, kde je 
přednost v jízdě upravena pravidlem 
přednosti zprava. Jako příklad uvedu 
ulici Za Tratí. Jestliže jedete od Let-
né, dáváte dvakrát přednost! V ulici 
Okružní je to minimálně třikrát. 

V novém zastupitelstvu diskutujeme 
o opatřeních, kterými bychom rychlé 
jízdě zamezili. Prvním pokusem byla 
anketa na umístění retardérů v ulici 
Hradčín. Jedná se o opatření, které je 
nejlevnější a účinné. Má však i nevý-
hody. Při každém přejíždění retardé-
ru budou v blízkých domech znatelné 
otřesy. 

Navíc se jedná o ulici, kde jezdí čas-
to traktory a od nich budou otřesy 
silnější. Další nevýhodou je zvýšená 
hlučnost při brždění vozidel a jejich 
rozjezdu. Umístění retardérů pomů-
že snížit rychlost, ale potrestá far-
máře a obyvatele domů, u kterých 
budou položené.

Dalším zvažovaným opatřením je 
umístění radarů. Nejprve si můžeme 
půjčit „neviditelné“ radary, abychom 
zjistili, kde se jezdí nejrychleji. Po 
vyhodnocení dat přijde na řadu roz-
hodování o koupi radarů.

V jednání je i spolupráce s Městskou 
policií Trutnov. Jejich nahodilé mě-
ření rychlosti by bylo velmi účinným 
represivním opatřením.

Veškerá plánovaná opatření jsou bo-
hužel velmi nákladná. Vynaložené 
peníze by se daly využít jinde. Ra-
ději opravíme chodník nebo snížíme 
poplatky za odpady. Ale bezpečnost 
našich spoluobčanů je pro nás velmi 
důležitá.

Zamysleme se všichni, zda je důležité 
přijet někam o 30 vteřin dříve a ris-
kovat tím možné problémy. Jestliže 
budeme jezdit pomalu a ohleduplně, 
ušetříme peníze sobě i městu.

Jiří Hofman, zastupitel města Pilníkov

Křižovatka Za Tratí. Foto J. HofmanNový vůz pro Lesy - voda. Foto J. Červený



= 5 =

20. ročník / prosinec 2022

pár čísel z lesa na záVěr roku
Celkem bylo v roce 2022 nově uměle zalesněno, popřípadě vylepšeno 8,36 
ha lesní půdy. Bezmála 4 ha se povedlo obnovit holiny přirozeně. Uměle 
zalesněno bylo 21 525 sazenic smrku, 1 000 sazenic jedle, 13 500 sazenic 
buku a 9 000 sazenic dubu, což je krásných 45 025 sazenic celkem. Dech 
bychom měli ještě na větší čísla, dokonce i počasí přálo, ale bohužel nás 
o ten zmiňovaný dech připravili lesní školkaři s nedostatkem sazenic (pro 
nás vhodných).  

Ožnuto bylo cca 41 ha nezajištěných 
porostů. Velká část z nich i dvakrát. 
Následně tyto porosty také musí-
me ochránit před zvěří – část byla 
ošetřena proti okusu zvěří nátěrem 
repelenty a část letos zalesněných 
porostů byla nově oplocena dvěma 
kilometry pletiva. 

Naši dřevorubci v průběhu roku 
provedli výchovné zásahy v poros-
tech mladších 40 let v rozsahu 11,45 
ha prořezávek a 4,34 ha probírek. 

Celkem bylo za celý rok vytěženo 
6000 m3 dřevní hmoty, tento objem 
nám povoluje hospodářský plán, kte-
rý byl rovněž v letošním roce nově 
vyhotoven na dalších deset let.

Závěrem bych za tato čísla rád podě-
koval všem pracovníkům, ať už vlast-
ním, nebo smluvním, za dobře odve-
denou práci a jejich nasazení.   

Ondřej Davidík, lesní hospodář

blešák V pilníkoVě 
stále táhne 
V sobotu 8. 10. 2022 proběhl v areá-
lu sportovní haly bleší trh. Víte, že se 
jedná již o pátý ročník? U prodejců se 
nabízelo tradičně několik zajímavých 
produktů. 

 
Návštěvníci mohli nakoupit, smě-
nit nebo prodat nejen oblečení, boty, 
knihy, hračky, nářadí, ale také krásné 
porcelánové panenky, odznáčky, ná-
bytek nebo staré pohlednice. Je prima, 
že zájem prodejců stále roste a výhoda 
sportovní haly v Pilníkově dává navíc 
bonus, že se nemusíte bát špatného 
počasí, protože jsme pod střechou.

Organizaci a přípravu této akce si tak 
jako v minulých letech vzala na starost 
Elena Fajfrová, zakladatelka blešáku 
v Pilníkově. Bleší trh se tak stal v Pilní-
kově společenskou událostí a stále více 
táhne. Letošní novinkou byla výtečná 
dýňová polévka Barbory Gallerové, kte-
rá jí navařila tolik, že se dostalo úplně 
na všechny. Rychlé občerstvení v podo-
bě pikantních klobás, párků v rohlíku, 
kávy a čaje nám zastřešili místní dob-
rovolní hasiči. Tak tedy na jaře na shle-
danou!

JČ

Blešák v Pilníkově. Foto E. Fajfrová

Nová posila – kobyla jménem Zina, vlastněná Michalem Petrákem.  
Přejeme spoustu vytahaných m3 dřeva ve zdraví. Foto O. Davidík
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zpráVy z Města 

koMunální odpad  
pořád a stále dokola
Ať se nám to líbí, nebo ne, nejsme schop-
ni dlouhodobě udržet stávající poplatek 
za svoz komunálního odpadu, a navíc na 
něj z rozpočtu města doplácet, a tak nás 
čeká v příštím roce za svoz navýšení ceny. 
Prvním velkým krokem pro celkové snížení 
a stabilizaci množství bude také od jara 
roku 2023 evidence objemového odpadu, 
který je svážen na sběrný dvůr.

Pokud má někdo z občanů opravdu objemný 
odpad ve velikosti nízkého kontejneru, ať si 
jej zrovna odveze na skládku do Bohuslavic, 
už vůbec na sběrný dvůr nepatří stavební od-
pad, odpad vzniklý na území jiné obce a veš-
kerý odpad z podnikatelské činnosti. Eviden-
ci a dohled nám zajistí nový zaměstnanec 
sběrného dvora. Nezlobte se tedy na něj, že 
vás bude chtít legitimovat, zda jste občané 
Pilníkova.

V současné době za vytříděný papír nic nedo-
stáváme, a za odběr plastů dokonce svozová 
společnost nyní doplácí 750 Kč za tunu. Ale 
i  tak se třídění stále vyplatí.

Plasty tvoří 20-30 % objemu domovního od-
padu a 1 tuna vytříděných plastů ušetří 20 m³ 
prostoru na skládce. Uložení 1 tuny odpadu 
na skládku stojí zhruba 2.000 Kč, zatímco 
zpracování tuny bioodpadu v kompostárně 
stojí jen 500 Kč. A tak by se dalo pokračovat.

Je tu však další limit, na který narážíme, tzv. 
„skládkovací poplatek“. Za každou tunu ko-
munálního odpadu na skládce zaplatí město 
dle smlouvy navíc 500 Kč. Pokud však cel-
kové množství odpadu uloženého na sklád-
ce přesáhne v letošním roce limit 190 kg na 
obyvatele Pilníkova za rok, skládkovací po-
platek se automaticky zvyšuje na 900 Kč za 
tunu. Každý další rok se limit na obyvatele 
snižuje a skládkovací poplatek zvyšuje. Vloni 
byla cena za tunu 300 Kč a limit na obyvate-
le stanoven na 200 kg odpadu. Pokud se nám 
nebude dařit postupně snižovat množství 
odpadu, který končí na skládce, bude město 
doplácet víc a tyto peníze budou v rozpočtu 
města chybět. 

Náklady na svoz, zpracování a skládkování 
odpadů porostou a není správné, aby tento 
nárůst město pokrylo na úkor investic. Po-
kud tedy nemá v následujících letech dojít ke 
skokovému zvýšení poplatku za svoz odpadu 
a zrušení úlev, je nezbytné, abychom se do 
třídění zapojili všichni. Za město mohu slíbit, 
že budeme činit další kroky, abychom třídění 
odpadů občanům co nejvíce usnadnili.

JČ

www.cistykraj.cz

Poplatek občana  
Pilníkova za svoz  
odpadu z domácností 

540 kč / rok
poloviční snížení ceny  
mají děti do 15 let. 

Poplatky od občanů 
celkem

cca 570 000 kč / rok

Zisk za prodej železa 
a prodej elektrospo-
třebičů

cca 300 000 kč / rok

město na svoz přispívá 
ze svého rozpočtu

cca 140 000 kč / rok
k tomu je nutné přičíst náklady na provoz 
sběrného dvora a sběrných hnízd, nájem 
za odpadové nádoby, svoz odpadu z od-
padkových košů a další položky.
například likvidace černých skládek, tedy 
neukázněnost našich občanů, vyšla město 
v loňském roce na 15.000 kč.

kalkulačka nákladů na odpady
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náš kostel
Události posledních dvou let srazily mnoho lidí do kolen, ale zároveň 
i  prověřily solidaritu a ochotu pomáhat. Když byla 20. června 2022 měs-
tem Pilníkov vyhlášena veřejná Sbírka č. 2 na obnovu kostela Nejsvětější 
Trojice, který stojí na návrší přímo na náměstí v Pilníkově, netušil jsem, 
kolik lidí bude ochotno našemu kostelu pomoci, kolik lidí sbírku podpoří 
a kolik lidí přispěje jak na transparentní účet, tak i vloží finanční hotovost 
do putovních pokladniček.

Vím velice dobře, že vybrané pení-
ze jsou jako kapka v moři, že kostel 
na nohy nepostaví a že ještě dlouho 
zůstane prázdný a opuštěný, ale vím 
také, že vyhlásit sbírku bylo správné 
rozhodnutí a medializace ve všech 
sdělovacích prostředcích může ote-
vřít pomyslné dveře k rychlejší ná-
pravě. Věděli jste, že na základě 
medializace našla cestu do našeho 
kostela a až úplně do věže náměst-
kyně hejtmana Královéhradeckého 
kraje pro sociální věci, cestovní ruch 
a kulturu Mgr. Martina Berdychová? 

Tato sbírka by mohla být inspirací 
především pro vlastníka nemovitosti, 
ale i pro nás podobnou věc za nějaký 
čas znovu zopakovat a ukázat si, že 
nám stav cizí věci není lhostejný.

Bohužel vlastník pilníkovské nemo-
vitosti, římskokatolická farnost, se 
do sbírky vůbec nezapojila a finanč-
ně ji nijak nepodpořila. Očekával 
jsem, že i přes složité časy, které se 
dotýkají každého z nás, budou i oni 
připraveni pomoci a že za mnou při-
jdou s důstojným finančním návr-
hem. Nestalo se tak, a proto nezbývá 
než nepolevovat v jednáních o stavu 
jejich majetků a stále dokolečka usi-
lovat o zlepšení stavu.

A protože šlo poslední číslo Zpravo-
daje do tisku 26.září a sbírka nebyla 
ještě u konce (platná do 30. 9. 2022) 
a vybráno bylo tehdy 304 500 Kč, mu-
sím vás nyní seznámit s výsledem, 
jak to celé dopadlo.

Celková částka se vyšplhala na  
395 547 Kč a finanční nárůst posled-
ních dnů byl opravdu famózní.

Na transparentní účet přicházely  
částky v rozmezí od 100 Kč až do 
100 000 Kč a pro kostel jsme na účet 
získali 360 000 Kč.

Do pěti putovních pokladniček též 
přibývaly peníze v různých hodno-
tách a do nich bylo vloženo 35 547 Kč.   

Vybrané finanční prostředky byly 
převedeny na základě smlouvy na 
účet Římskokatolické farnosti arci-
děkanství Trutnov, kde bude vybra-
ná částka směřující k obnově našeho 
kostela vyúčtována proti vystave-
ným fakturám.

Na celou sbírku, výběr i převod fi-
nancí na náš kostel důkladně dohlí-
žel Královéhradecký kraj.

Rád bych na závěr všem, kteří do 
dobrovolné sbírky přispěli, upřímně 
poděkoval.

JČ

říjnoVý čaj o páté 
Jako v každém kvartále tak i na za-
čátku toho letos čtvrtého jsme se sešli 
na neformálním setkání se starostou 
města na akci Čaj o páté. Pro tento-
krát bylo zvoleno setkání v nově zre-
konstruovaném salonku restaurace 
Slunce, kde je nastavena kapacita 25 
míst, a protože nás bylo celkem 17, 
bohatě nám tento krásný nový pro-
stor stačil pro společné vyprávění. 

Jako již tradičně se popíjel čaj několi-
ka druhů, káva a někteří návštěvníci 
zvolili na žízeň jedno malé orosené. 
Na těchto setkáních nesmí také chy-
bět něco ke kávě, a protože byl podzim 
v plném proudu, pochutnali jsme si na 
hraběnčiných řezech, které patří k nej-
lepším českým moučníkům. Nadýchaný 
sníh promění obyčejný jablečný koláč 
ve sváteční dezert jako ze zámku. Řezy 
chutnají stejně báječně, jako chutnaly 
od našich babiček, a upekla nám je tak 
jako po celé čtyři roky, co toto setkání 
probíhá, paní Červená.

Po přivítání se velká část diskuze ubíra-
la tématem revitalizace veřejné zeleně 
a kácení stromů v centru našeho měs-
ta. Nezapomnělo se také na seznámení 
s děním na radnici, s kulturními akcemi 
a také na diskuzi o energiích a tom, co 
koho trápí a s čím by chtěl pomoci.

Pokud vás zajímá, kdy a kde proběhne 
další setkání, zapište si do kalendářů 
termín 11.ledna 2023 v 17:00 hodin 
v  zasedací místnosti městského úřadu. 

Těším se na setkání. JČ

Pilníkovský kostel. Foto L. Kulková

Setkání u čaje. Foto J. Červený
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Úspěšným obchodem začaly být prosto-
ry malé, proto byl koupí získán dům č. p. 
63 v téže ulici. Neúnavná činnost majite-
le přivedla podnik k rychlému rozkvětu, 
takže rok od roku se ukazovala nutnost 
rozšíření. Aby se mohlo vyhovět stoupa-
jícím požadavkům, musely se v různých 
částech města pronajmout sklady. Pak 
bylo v r. 1878 v Novohradské ulici zís-
káno stavební místo a skladový prostor 
pro stavební nosníky a válcované železo, 
kde bylo postaveno i hospodářské stavení 
a chlévy. Skladovací prostory rozmístěné 
ve městě ale dělaly při expedici nemalé 
těžkosti. Aby se jim předešlo, byla za-
hájena v Horské ulici č. p. 16 výstavba 
mohutné budovy se všemi nutnými mo-
derními zařízeními, žádoucími pro vel-
koobchodní dům. Dokončen byl do 2 let. 
V r. 1906 v blízkosti trutnovského nádraží 
získal další skladiště s připojením na že-
lezniční trať.

1.7. 1898 koupil v Pilsdorfu Strojírnu 
a slévárnu od Wögererových synů a do-
sadil do funkce vedoucího výroby svého 
syna Eduarda. Trutnovskou firmu předal 
svému dalšímu synovi, Wenzelovi.

Jeho syn Eduard se narodil 18. 3. 1875 
v Trutnově, kde také navštěvoval měš-

ťanskou školu a absolvoval r. 1893 státní 
živnostenskou školu v Liberci a r. 1894 
jednoroční stáž ve Vídni. V letech 1895–
1896 následovaly pracovní stáže v Že-
lezárnách v Libčicích nad Vltavou a ve 
Strojírnách Breitfeld & Daněk v Praze 
Karlíně. Po jednoroční vojenské službě ve 
Vídni převzal v r. 1898 vedení v pilsdorf- 
ské strojírně. V letech 1914–1918 slou-
žil jako voják v Rusku. Později se oženil 
s Bertou Rosenberger z Pilníkova, z man-
želství vzešla dcera Margarete, provdaná 
Basko. Eduard Hübner řídil továrnu v Pil-
níkově úspěšně až do r. 1945. Byl před-
sedou Katolické obce a čestným členem 
nebo členem dalších různých spolků. 
Angažoval se v sociální oblasti a obnovil 
v r. 1936 hřbitovní kříž.

Již 21. 6. 1945 byli Eduard Hübner s dce-
rou Margarete Basko a jejím synem Ger-
notem vysídleni do Duryňska v bývalé 
NDR. V té době jeho žena ležela nemoc-
ná v Domově sv. Hedviky, kde 20. 8. 1945 
podlehla svým srdečním problémům. 
V  r. 1946 se přestěhoval s dcerou a vnu-
kem do Západního Německa. Zemřel 2. 3. 
1964 v Mnichově. 

Jiří Haken

národní spráVce
František kříž 1945–1947  

ředitelé záVodu
miroslav slavík 1947–1958  

otto langner 1959–1969

ladislav Janota 1970 dočasně 

vladimír duda 1970–1972

ing. Josef dvořák 1972–1982

Josef donát 1982–1993

Jaroslav mengler 1993–2009

Pokračování...

sléVárna a strojírna  
pilníkoV
Rodina Hübnerova – rodina 
kupců a průmyslníků v Trutnově 
a Pilsdorfu

Josef Hübner se narodil 11. 9. 1846, ze-
mřel 27. 2. 1927 v Trutnově. V roce 1870 
založil obchod se železným zbožím v Trut-
nově v Kostelní ulici (dnešní Bulharská).

Josef Hübner (11. 9. 1846 - 27. 2. 1927), 
majitel Slévárny a továrny na železářské 
zboží. Johannes Gottwald, Pilnikau . 
Lexikon, 2006

Slévárna a továrna na železářské zboží firmy Josef 
Hübner v Pilníkově – Pilsdorfu, vpředu původní 

vrátnice. Německé fotoalbum, 1932



= 9 =

20. ročník / prosinec 2022

Závod byl založen v roce 1811 Jakobem 
Harpkem (nar. 1771 v Bieru u Magdebur-
ku). Ten získal již r. 1812 právo ve Vídni 
provozovat svou živnost. Byl také drži-
telem Salvátorovy zlaté medaile, mnoho 
let byl představitelem společnosti vídeň-
ských stuhařů. Zemřel v r. 1872.

Již v r. 1839 převzal otcův obchod syn 
Antonín Harpke (nar. 1815 ve Vídni). Zís-
kal r. 1851 oprávnění a sám vedl obchod 
do r. 1866 a od tohoto roku společně se 
svým synem Antonínem (nar. 1839 ve 
Vídni) založil firmu pod dnešním zně-
ním. Byl vyznamenán Jeho majestátem 
křížem řádu Františka Josefa (za zásluhy 
na světové výstavě v Paříži r. 1867). Byl 
také císařským radou a dlouhou dobu čle-
nem dolnorakouské obchodní komory. Po 
jeho smrti v r. 1872 vedl syn Antonín fir-
mu dále ve šlépějích svého otce, za to mu 
byl propůjčen řád a v r. 1898 byl povýšen 
do šlechtického stavu. Od r. 1894 až do 
své smrti r. 1903 vedl podnik společně se 
svým synem Antonínem von Harpke (nar. 
1868 ve Vídni), který se stal od r. 1903 
jediným vlastníkem firmy. V r. 1905 byl 
závod zvětšen získáním továrny dřívější 
firmy F. Klinger a synové ve Vranově nad 
Dyjí. Tento závod a továrna ve Vídni byly 
v r. 1908 zrušeny, protože firma převzala 
podstatně větší továrnu dřívější firmy F. 
Wögerer a synové v Pilníkově.  

Data a znění živnostenského 
oprávnění

Živnostenský list od okresního hejtman-
ství v Trutnově ze dne 12. 6. 1908 na vý-
robu stuh po továrnicku.

3. září 1935 došlo ke změně majitele firmy 
Antonín Harpke, místo tohoto se zapisuje 
jako majitelka firmy Marianna Harpkeová, 
vdova po továrníku v Pilsdorfu.

5. srpna 1944 v důsledku úmrtí se vdova 
vymazuje a majitelem se stává Antonín 
Harpke, továrník v Pilníkově.

Dle dekretu prezidenta republiky č. 5/45 
Sb. a rozhodnutí Okresní správní komise 
v Trutnově ze dne 20. 6. 1945 č. j. 1693/45 
je zavedena národní správa a ustanove-
ní Karla Vojtíška, soukromého úředníka 
v Pilníkově, národním správcem.

Podle rozhodnutí osídlovacího úřadu 
a fondu národní obnovy oblastní úřa-
dovny v Trutnově ze dne 17. 12. 1946 č. j. 
5  061/III-1946 podnik vstoupil v likvida-
ci. Likvidátorem je Karel Vojtíšek.

Závod v normální době zaměstnával cel-
kem asi 110 zaměstnanců. K 1. září 1945 
bylo zaměstnáno 65 osob. K 31. 12. 1946 
bylo zaměstnáno 68 lidí.

Budovy podniku jsou stavěné v r. 1870 
(2) a jsou dvouposchoďové. Na pracovní 
plochy připadá 2 500 m2, na skladiště asi 
600 m2, celkový areál obnáší 20 200 m2, 
zastavěno je 4 290 m2. 

Bývalý likvidátor firmy Harpke Karel Voj-
tíšek, bytem v Pilníkově, se dne 14. čer-
vence 1947 zastřelil.

Prozatímním likvidátorem podniku byl 
určen a pověřen ONV v Trutnově Jaroslav 
Švec, správce firmy Rudolf, Pohl a Mer-
gans a nyní závodní správce Českých 
lnářských textilních závodů, n. p. v Trut-
nově, závod Pilníkov.

Přádelny lnu utvořily národní podnik 
Texlen se sídlem V Trutnově, tkalcovny 
byly přiděleny do dvou národních podni-
ků – do Úpolenu v Úpici a Lenky v Mla-
dých Bukách.

Výpis z protokolu o předání majetku fir-
my Antonín Harpke firmě Rudolf, Pohl 
a Mergans 20. 5. 1947:

„Hlavní tovární budova o dvou poscho-
dích č. p. 149/II je v sešlém stavu, obytná 
vila č. p. 154/II je v sešlém stavu, nyní se 
v ní nachází mateřská škola. Obytný dům 
pro zaměstnance č. p. 151/II potřebu-
je opravu. K uvedeným objektům náleží 
větší louka a zahrada. Louka v letních 

měsících 1945-46 sloužila jako cvičiště 
a k rekreaci zaměstnanců firmy Harpke 
a firmy Hübner. Pan Antonín Harpke byl 
v podniku do 28. srpna 1946, téhož dne 
se odstěhoval s celým svým bytovým za-
řízením do Vídně, Esterhazygasse 25.

V úředním listě republiky Českosloven-
ské ze dne 12. 8. 1947 je toto znění firmy: 
Antonín Harpke a syn, továrna na stuhy 
v Pilníkově u Trutnova v likvidaci“.

V dotazníku z 30. září 1945 je uvedeno

Vývoz směřoval převážně do Holandska, 
Jugoslávie, Rakouska. Počet tkalcovských 
stavů stuh byl 110 ks. Finanční situace 
podniku k 31. 12.1944: hrubý obrat – 
1 719 000 Kč, čisté jmění – 1 169 975 Kč, 
ryzí docílený zisk - 96 672 Kč.

Roku 1948 byla továrna převzata národ-
ním podnikem Lenka v Mladých Bukách 
jako pobočka. Tato ukončila výrobu v Pil-
níkově v polovině r. 1953 a Lenka měla 
v objektech jen sklady. 

Od r. 1958 zde byly sklady n. p. Texlen.

Od r. 1966 byl nevyužitý objekt Lenka 
v  Pilníkově připojen k ZVÚ Pilníkov.

Autor textu Jiří Haken

Továrna hedvábných stuh

Takto se 5. 1. 1908 psalo o firmě v knize 
Die Gross- Industrie ÖsterreichsAnton 
Harpke a syn – Vídeň Pilníkov-Pilsdorf.
„Firma Anton Harpke a syn, která se 
zabývá výrobou celohedvábných, po-
lohedvábných stuh i bavlněných stuh, 
stejně tak prodejem stuh ze sametu, je 
v současné době ze dnešních továren 
na výrobu stuh v Rakousku nejstarší.“

počet stálých zaMěstnanců
1938 12 mužů, 64 žen, celkem 76

1943 9 mužů, 37 žen, celkem 46

1945 20 mužů, 64 žen, celkem 84

průMěrá produkce

podle MnožstVí Výrobků
1937 6 240 000 m

1943 4 500 000 m

podle hodnoty
1937 1 555 000 kč

1943 1 679 000 kč

Celkový pohled na továrnu hedvábných stuh Anton Harpke  
a syn v Pilníkově - Pilsdorfu. Německé fotoalbum, 1932
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předVánoční posezení 
se seniory
Po dvou letech covidové přestávky se 
opět podařilo sociálnímu výboru pod 
vedením Hanky Blažkové uskutečnit 
v sobotu 19. listopadu na sále restau-
race Slunce úžasné předvánoční setká-
ní a posezení s našimi drahými seniory.

Program byl od samého začátku opravdu 
nabitý, vedoucí kroužku mladých hasičů 
Ingrid Sagasserová si připravila pro ná-
vštěvníky scénku o záchraně koně spad-
lého do jímky a jeho vyproštění. Ihned 
poté vystoupily s hezkým kulturním pás-
mem a žlutými deštníky Farářovy scho-
vanky s písní Svítí slunce nad hlavou ze 
známé pohádky Honza málem králem 
a poté nás parta schovanek pozvala do 
Trigger Whisky Saloonu, který stojí v ma-
lém městečku Stetson City, kde to pěkně 

žije. Všichni si přeci pamatujeme legen-
dární písničky z filmu Limonádový Joe 
aneb Koňská opera. Vtáhli nás písněmi 
„Když v baru houstne dým“ a „Whisky, to 
je moje gusto“ do správného společen-
ského varu.

Vyvrcholením kulturního programu byla 
návštěva Spolku panstva z tvrze Žížele-
ves. Zde nám bylo vyprávěno o módě bie-
dermeieru a řeči vějíře.

No a pak již začal plnohodnotný spole-
čenský večer plný dobrého vína, teplého 
čaje a kávy, s hudbou Vladimíra Prokopa 
a výbornými koláči, které upekly Hanka 
Blažková, Emilka Najmanová a Pavlína 
Pechanová. K večeru patřil také tanec 
a zde nebyla jediná židle obsazena, všich-
ni se velmi dobře bavili a shodli se na 
faktu, že se těší na příští společné setkání  
seniorů.

JČ

Předvánoční posezení se seniory jsme si užili. Foto J. Červený

Nechyběly děti ani Spolek panstva z tvrze Žíželeves. Foto J. Červený a I. Hrdličková
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Veřejná zeleň
Zřejmě to všichni vidíme, ano, byla zahájena I. etapa revitalizace funkč-
ních ploch a prvků sídelní zeleně v Pilníkově. Jedná se východní část ná-
městí, park na Hradčíně, pokácení všech smrků v parku pod kostelem 
a také u hasičárny.

A to vše v návaznosti a spojitosti 
se zpracováním studie revitalizace 
funkčních ploch a prvků sídelní ze-
leně v Pilníkově připraveného autor-
ským týmem ateliéru ateliér • tečka 
a navíc odborného posudku spojené-
ho s návrhem výsadeb ve vybraných 
plochách v Pilníkově Ing. Lenkou 
Hladíkovou, autorizovanou krajinář-
skou architektkou, a s přiznanými fi-
nančními prostředky ze SFŽP ve výši 
182.888,-Kč. Jedná se o velký zásah 
do vzhledu našeho města, ale také 
o důležitou obnovu a výsadbu nové 
zeleně, kde v lokalitě východního 
náměstí jsou vysázeny doporučené 
dřeviny, jako je jírovec pleťový, hloh 
obecný, třešeň pilovitá a lípa velko-
listá. Do květinových trvalkových zá-
honů jsou zvoleny například okrasné 

trávy, cibuloviny, holandský česnek, 
růže, hortenzie, zlatice, tavolník, 
pámelník a jehličnaté nízkorostoucí 
baccaty. V parku na Hradčíně je zvo-
len jírovec pleťový, hloh slívolistý, 
lípa srdčitá, lípa velkolistá, jabloň 
domácí a třešeň ptačí.

U hasičské zbrojnice se žádná nová 
výsadba zatím nechystá, je zde zahá-
jena rekonstrukce zbrojnice a v mís-
tech vzrostlých smrků bude vztyčena 
sušicí věž na hadice pro naše hasiče.

V parku pod kostelem došlo k velké-
mu prosvětlení a revitalizace bude 
zcela určitě dalším krokem a pláno-
vanou etapou č.2. 

JČ

počet obyVatel 
Města k 1. 1. 
daného roku

1999 1 078

2000 1 076

2001 1 059

2002 1 073

2003 1 090

2004 1 096

2005 1 113

2006 1 152

2007 1 167

2008 1 157

2009 1 162

2010 1 172

2011 1 219

2012 1 217

2013 1 228

2014 1 225

2015 1 215

2016 1 242

2017 1 229

2018 1 228

2019 1 251

2020 1 241

2021 1 213

2022 1 197

zpráVy z Výboru 

Revitalizace zeleně. Foto J. Červený
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Oproti předchozím rokům byl ten letošní, 
co se týče různých opatření a omezení, 
přívětivější, proto jsme stihli zorganizovat 
dvakrát vítání občánků. Letos jsme ale při-
vítali pouze jedno děvčátko a pět chlapců, 
což je oproti jiným létům poměrně málo.

V letošním roce jsme hlavně navštěvovali 
naše jubilanty. Všem jsme popřáli a pře-
dali dárkové balíčky. Takto jsme během 
roku navštívili celkem 49 našich seniorů. 
Z toho bylo 32 žen a 17 mužů. Zajímavé je, 
že letos je nejstaršímu muži 92 let, zatímco 
nejstarší ženě je krásných 95 let. Přitom ve 
věku 90 a více let je pouze jeden muž, ale 
hned šest našich spoluobčanek. Ženám to 
prostě v Pilníkově svědčí a jsou tu s námi 
déle!

Kromě uvedených činností již od samého 
počátku pravidelně organizuji anketu Pil-
níkovský pelikán. Letos se konal již osmý 
ročník. Výsledky ankety byly vyhlášeny na 
městských slavnostech. Letošního Peliká-
na získala paní Eva Prokopcová.

Letos jsme také provedli několik místních 
šetření pro účely soudu a správy sociálního 
zabezpečení.

V listopadu jsme po dvouleté pauze opět 
přivítali naše seniory na sále restaurace 
Slunce na tradičním posezení se seniory, 
což je jediná větší akce pouze pro místní 

seniory. Členky sociálního výboru pro ně 
napekly domácí moravské koláče, aby měli 
návštěvníci co zakousnout ke kafíčku. In-
grid Sagasserová s mladými hasiči z míst-
ního SDH Pilníkov předvedli scénku, jak 
se zachovat a co dělat, když kůň zapadne 
do jímky a je potřeba jej vyprostit a oše-
třit. Po dětech vystoupily místní Farářovy 
schovanky se dvěma navazujícími tanečky. 
Po nich nám po zbytek odpoledne pomáhal 
seniory bavit Spolek panstva z tvrze Žíže-
leves. K tanci a poslechu hrál osvědčený 
Vladimír Prokop. Posezení se přítomným 
líbilo a ani se jim nechtělo domů.

O většině našich aktivit jste se již mohli 
dočíst na internetu a obvykle i v minulých 
číslech Pilníkovského zpravodaje.

Zkráceně můžeme říci, že všichni ze soci-
álního výboru pomáháme rádi a všem, kte-
ří o to mají zájem. Ať jde o donášku obědů 
nebo pomoc s vyplněním žádostí o různé 
příspěvky. Snažili jsme se také přesvědčit 
nějaké osoby, že potřebují pomoc druhých, 
ale v těchto případech nejsme vždy úspěš-
né, protože někdo jakoukoli pomoc vytrva-
le odmítá.

Na závěr přeji všem krásné prožití vánoč-
ních svátků, pevné zdraví a šťastný nový 
rok!

Hana Blažková,  
předsedkyně sociálního výboru

společenská 
kronika
Blahopřejeme  
k významnému  

životnímu jubileu

ivana macková

František schovánek

Pavel mihálka

ludmila Pluhařová

václav Pažout

marie mertlíková

Jan krákora

vlasta Škodová

Zdeňka čápová

Opustili nás

mgr. Zdeněk strouhal

emilie sedlmaierová

Petr Prachař

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

sociální Výbor V roce 2022
Po dvou letech s různými omezeními jsme se letos opět mohli pustit plně do práce. 
Hlavní náplní sociálního výboru je setkávání se s našimi, pilníkovskými spoluob-
čany, převážně tedy seniory. Přitom jim v případě potřeby pomáháme vyřešit jejich 
problémy, pokud si s nimi neví rady a požádají nás o pomoc. Kromě toho také or-
ganizujeme a zajišťujeme různé společenské akce včetně blahopřání spoluobčanům 
k významným kulatým životním jubileím nebo i společným rodinným jubileím, jako 
jsou například výročí svateb. K našim milým povinnostem samozřejmě patří i vítání 
nových občánků.

zpráVy z Výboru 

Sociální výbor pořádal akci pro seniory. Foto J. Blažek a K. Pechanová
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V termínu 23. a 24. září proběhly v Čes-
ké republice komunální volby do zastu-
pitelstev obcí, níže uvádíme výsledek 
v Pilníkově. Zvolenými zastupiteli dle 
pořadí se stali: 

1. Josef červený  

2. Petr Pěchoč     

3. Petr Jirásko      

4. mgr. markéta Gábrišová

5. mgr. Gabriela výborná

6. Hana Blažková

7. tereza kňourková

8. Jiří Hofman

9. Filip dostál

Na termín 18.října 2022 bylo svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva měs-
ta Pilníkov, kde byl volen veřejnou volbou nový starosta a místostarosta města 
na volební období 2022 – 2026. Následně byly voleny nové výbory, které za-
počaly obratem pracovat pod vedením svých předsedů. Níže uvádíme jejich 
obsazení.

starosta Josef červený

místostarosta Petr Jirásko

Finanční výbor mgr. markéta Gábrišová

kontrolní výbor tereza kňourková

kulturní výbor Petr Pěchoč

sociální výbor Hana Blažková

Bezpečnostní výbor Jiří Hofman

Školský výbor Filip dostál

rozvoj města, stavební  
a památkový výbor 

mgr. Gabriela výborná

Výsledky koMunálních Voleb 2022

zastupitelé Města
1/ Jaká byla Vaše motivace pro kandidování/opětovné kandidování do zastupitelstva města?
2/ Jaké jsou Vaše plány pro nadcházející volební období v rámci Vašeho výboru?
3/ Pokud byste měli Pilníkov popsat jednou větou, která by to byla?
4/ Jak budete slavit Vánoce? Prozraďte čtenářům, zda a které dodržujete tradice.

Filip Dostál
věk: 34 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předseda školského výboru,  
člen bezpečnostního výboru

Zaměstnání:  
Policista na obvodním oddělení

1/ O chod města jsem se vždy zajímal. 
Pravidelně v rámci volného času jsem 
chodil na veřejná zasedání zastupitel-
stva města. Město Pilníkov je můj domov, 
a proto se chci aktivně podílet na jeho 
správě. Myslím si, že aktivní přístup je 
mnohem důležitější jak tlachání na soci-
álních sítích o tom, co je špatně. V sou-
časné době mám pocit, že spousta lidí 

vyjadřuje své názory jen na sociálních 
sítích, ale aktivně pro chod věcí nejsou 
ochotni nic udělat. Rád bych, aby zbyl po 
nás odkaz dalším generacím a v našem 
městě se dobře žilo.

2/ Ještě než jsem byl zvolen jako zastu-
pitel, tak jsem prosazoval zpomalovací 
silniční prahy v inkriminovaných oblas-
tech, jako je například ulice Hradčín. Věci 
se daly v současné době do pohybu a vy-
padá to, že si budu moct odškrtnout první 
malý cíl. Dále bych byl rád, kdyby se po-
dařilo, aby do našeho města zajížděla ob-
čas Městská policie Trutnov. Rád bych ve 
svém volebním období pomohl s realizací 
rekonstrukce školy, jelikož škola je zá-
klad života. Jsem předseda školské rady, 
tudíž bych rád aktivně pomohl škole při 
překonávání nástrah. Myslím si, že v na-
šem městě máme v současné době zdravé 
školství a tímto bych chtěl pedagogům 
a pracovníkům školy velmi poděkovat za 
skvěle odvedenou a těžkou práci. Práce je 
spousta a těším se na ni. 

3/ Pilníkov je můj domov, místo vzpo-
mínek a pěkných zážitků, místo, kde se 
setkáváme s přáteli a známými, bezpeč-
né místo, kde jsem vyrůstal, vyrůstají tu 
moje děti, a místo, kde doufám jednou 
strávím klidné stáří.

4/ Vánoce budu především trávit se svojí 
rodinou a moc se na to těším. Moje žena 
nám připraví tradiční skvělou večeři 
a dále se budeme s dětmi těšit na to, jestli 
nás navštíví Ježíšek. Dále o svátcích na-
vštívíme svou rodinu, přátele. Nicméně 
jako policista strávím část Vánoc v prá-
ci a budu doufat, že lidé budou rozumní 
a nebudou se navzájem zlobit.

hana blažková
věk: 50 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předsedkyně sociálního výboru  
a členka finančního výboru

Zaměstnání:  
kuchařka
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Pilníkovský zpravodaj

1/ Zájem o dění ve městě a jeho rozvoj. 
Také mi dává smysl práce pro naše seni-
ory, a proto jsem se rozhodla kandidovat 
již potřetí do zastupitelstva města. Do 
dění města jsem se aktivně zapojovala již 
několik volebních období před mojí prv-
ní kandidaturou, byla to práce v kulturní 
komisi.

2/ Budu i nadále pokračovat v práci v so-
ciálním výboru, které se věnuji již od roku 
2018. Hlavní činností je péče o naše seni-
ory. Další informace je v článku o sociál-
ním výboru v tomto čísle.

3/ Městečko s bohatou historií, kde jsem 
se narodila.

4/  Vánoce tradičně slavíme v rodinném 
kruhu. Domem voní cukroví, zní vánoční 
koledy a samozřejmě nechybí ozdobený 
stromeček. 

josef červený
věk: 48 let

Funkce v zastupitelstvu:  
starosta

Zaměstnání:  
starosta města Pilníkova

1/ Rozdělaná práce. Mám naše město 
opravdu rád a rád bych, aby bylo vnímáno 
jako moderní evropské městečko. Myslím 
tím nejen svým vzhledem, ale také so-
ciálně kulturním pohledem a kulturním 
životem. A bezesporu spolupráce s no-
vými zastupiteli. Jsem rád, že máme nyní 
ve vedení města velké zastoupení žen, 
které mají při našich jednáních zajímavé 
názory, jež s plnou silou prezentují a pro-
sazují.

2/ Pokračovat v započaté práci investic 
a více se věnovat údržbě toho, co je již 
vybudováno. Dokončit plánované akce, 
podporovat spolky a udržet a stabilizovat 
chod města. 

3/ Město, kde to žije.

4/ Doma. Těším se, že si konečně vezmu 
alespoň týden dovolené a budu se vě-
novat jen své rodině, manželce, vnukovi 
a procházkám po okolí. Vánoce proží-
váme tradičně se svojí rodinou a svými 

přáteli u společných setkání. Vánoční čas 
se nemůže obejít bez dobrého jídla a pití, 
cukroví, vánočky a pohádek. Z našich 
tradic nesmí před večeří chybět společ-
ný přípitek s předáním vánočního přání, 
samozřejmě vždy živý stromeček až po 
strop, plný blyštivých skleněných ozdob, 
a u vánočního stolu hovězí vývar s ját-
rovými knedlíčky, pořádný řízek a bílá 
klobása. 

jiří hofman
věk: 48 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předseda výboru pro bezpečnost  
a pořádek

Zaměstnání:  
Provozní ředitel ve společnosti  
kad spol. s r.o. vrchlabí

1/ Jsem rád, když můžu dění kolem sebe 
měnit a ovlivňovat. Několikrát jsem své 
nápady či připomínky řešil s Pepou Čer-
veným a zdálo se mi, že máme podobný 
pohled na chod města. Proto mě potěšilo 
a zároveň přišlo logické využít jeho na-
bídku na práci v zastupitelstvu.

V Pilníkově žijeme již 16 let a za tu dobu 
jsem si to tu velmi oblíbil. Rád se tedy 
budu podílet na dalším zlepšování života 
v našem městě.

Do výboru jsem si vybral kolegy ze zastu-
pitelstva, protože od začátku mám pocit, 
že všichni (zastupitelé) tvoříme výborný 
tým. 

2/ Chceme řešit velký nešvar, kterým je 
rychlá jízda po místních komunikacích. 
Asi největším úkolem bude práce v ob-
lasti odpadového hospodářství, protože 
zákony nám ukládají snižovat množství 
komunálního odpadu, a k tomu potřebu-
jeme velkou součinnost našich občanů.

3/ Pilníkov je město, které má co nabíd-
nout, od občanské vybavenosti po mnoho 
krásných přírodních lokalit. 

4/  Vánoce trávíme standardně. Na Štěd-
rý den ustrojíme stromeček a odpoledne 
vyrazíme na procházku, abychom se více 
těšili na večeři. Na Boží hod nás čekají 
pravidelné návštěvy příbuzných.

mgr. gabriela výborná
věk: 42 let

Funkce v zastupitelstvu:  
rozvoj města, stavební  
a památkový výbor

Zaměstnání:  
Učitelka

1/ Pilníkov je pro mě domovem, kterého 
si nesmírně vážím a není mi lhostejné, ja-
kým směrem se zdejší život ubírá. Navíc 
se ztotožňuji s plány a vizemi starono-
vých zastupitelů, proto jsem se rozhodla 
využít jejich nabídky kandidovat do za-
stupitelstva města. 

2/ Město v současné době má několik sta-
vebních projektů v různých fázích řešení. 
Ráda bych tedy podle možností pomohla 
dokončit některé z nich. Z hovorů s míst-
ními spoluobčany jsem zjistila, že by uví-
tali rozšíření služeb, například v oblasti 
lékárny nebo platebního bankomatu, tak 
bych se jim ráda pokusila vyhovět. 

3/ Příjemné a hezké místo pro život. 

4/ Vánoce jsou pro mě svátky otevírající 
mysl i srdce všech. Slavit je budu tradičně 
doma s rodinou. Na vánočním stole u nás 
nesmí chybět tradiční vánočka, cukroví, 
kapr a vinná klobáska s bramborovým 
salátem. 

mgr. markéta gábrišová
věk: 37 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předseda finančního výboru

Zaměstnání:  
Ředitelka domova pro seniory 
v Pilníkově
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1/ Jsem ráda, že se mohu aktivně podílet 
na rozvoji města. Je příjemné pravidelně 
se potkávat v určitém okruhu osob, kte-
ré bydlí v různých částech našeho města 
a přinášejí k diskuzi různá témata k pro-
jednávání. Nejsem typ člověka, který 
by si chtěl stěžovat, co kdo dělá špatně, 
ale následně nic neudělal pro to, aby se 
to mohlo dělat lépe. Proto jsem ráda, že 
mohu otevřeně říci svůj názor a zároveň 
diskutovat o názorech druhých.

2/ Ve finančním výboru jsem pracovala 
i v předcházejícím volebním období, kdy 
jsem si nastavila určitý harmonogram 
činností. Podařilo se mi doladit systém 
kontroly, ve kterém bych ráda v pravidel-
ných intervalech pokračovala. 

Ráda spolupracuji na sestavování roz-
počtu města, u kterého se vždy rozvine 
plodná diskuze a zúčastnění mohou vy-
jadřovat a obhajovat své názory. A díky 
tomu jsme schopni nastavit priority 
v rámci finančních možností města.

3/ Nejsem sice pilníkovská rodačka, ale za 
dobu, co zde bydlím, mi Pilníkov přirostl 
k srdci nejen svým krásným prostředím, 
ale i svojí velikostí a menší anonymitou, 
která je typická ve větších městech.

4/ Mám dvě malé děti, takže Vánoce mám 
nejraději hlavně kvůli radosti v jejich 
očích. Společně s dětmi zdobíme stro-
meček. Letošní Vánoce budou veselejší, 
jelikož mladšímu synovi budou 2 roky 
5 měsíců, tak si je užije jistě více než 
předchozí roky, kdy ještě samotné kouzlo 
Vánoc, Ježíška a dárečky moc nevnímal. 
Vánoce jsou nejlepší v kruhu rodiny, se-
tkávání se a já miluji pohádky.

Petr jirásko
věk: 34 let

Funkce v zastupitelstvu:  
místostarosta, člen  
bezpečnostního výboru

Zaměstnání:  
obchodní zástupce

1/ Máme tu hodně rozdělané práce a rád 
bych byl u dokončení rozjetých projektů. 

Chci se podílet na chodu našeho města 
a svými nápady přispívat, abychom se tu 
měli lépe a naše město bylo hezčí. A hlav-
ně mě ta práce baví.

2/ V bezpečnostním výboru jsme praktic-
ky hned po zvolení začali pracovat. První 
nápady už byly projednány na veřejném 
zasedání. Jak retardéry nebo radary, kte-
ré chceme umístit na hlavní silnici, tak 
chceme docílit většího bezpečí v celém 
městě. Nejen bezpečí, ale i pořádku ve 
městě. V rámci celého zastupitelstva tu 
máme hodně projektů, které se už reali-
zují, nebo ještě čekají na realizaci. Plánů 
je hodně, uvidíme, co vše stihneme za 
toto volební období zrealizovat.

3/ Rodné město, které mám rád a chtěl 
bych tu strávit celý život.

4/ Tyto Vánoce budou první v novém 
domě a první, které už bude vnímat i náš 
Mikulášek. Takže se moc těším na jeho 
výraz, až ráno na Štědrý den uvidí popr-
vé vánoční stromeček, a jakou bude mít 
radost z dárků. Z tradic dodržujeme lití 
olova.

Petr Pěchoč
věk: 41 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předseda kulturního výboru

Zaměstnání:  
Prodejce

1/ Pokračování v rozdělané práci kultur-
ního výboru. Domnívám se, že kulturní 
dění v Pilníkově má stoupající tendenci. 
Chuť dělat nejen v kultuře pro naše měs-
to je pro mě samotná motivace. A děkuji 
voličům za podporu, nesmírně si jí vážím.

2/ Pokračovat v akcích, které se nám daří, 
a posouvat je o kousek dál. Pokusit se při-
dat nové akce a zkusím zařídit třeba i  vá-
noční trhy v Pilníkově, ale lehké to nebu-
de. Může se zdát, že na pouť a slavnosti 
do Pilníkova návštěvníci přijedou, za což 
jsem rád, ale ze strany stánkařů moc zá-
jem bohužel není.

3/ Domov, Pilníkov je nás všech a mu-
síme ho společně všichni zdokonalovat, 
mám Pilníkov moc rád.

4/ Vánoce budu slavit jako každý rok 
s přítelkyní a rodiči. Další dny jsou mož-
ností navštívit zbytek rodiny. O Váno-
cích se rád podívám na pohádky, občas 
se zapojím do pečení cukroví, ale spíš 
ho ochutnávám. Vánoce mají své kouzlo 
a já se na ně vždy moc těším. Nezáleží na 
množství dárků, ale na setkání celé ro-
diny, to je ten největší dárek nejen pod 
stromečkem. Každý rok si přeju to samé, 
ať se příští rok sejdeme ve stejném počtu 
a není nás míň. Přeju všem krásné prožití 
svátků vánočních a pevné zdraví v roce 
2023

tereza kňourková
věk: 37 let

Funkce v zastupitelstvu:  
Předseda kontrolního výboru,  
člen výboru pro rozvoj města,  
stavební a památkový výbor

Zaměstnání:  
scm specialista v siemens, s.r.o.,  
odštěpný závod nízkonapěťová 
technika

1/ Zájem o místo, kde žiji a zároveň mož-
nost podílet se na rozvoji Pilníkova.

2/ V kontrolním výboru jsou, dle mého, 
plány jasně dané, a sice dohled nad re-
alizací projektů a jejich kontrola a s tím 
souvisejících smluvních vztahů.

3/  Pilníkov pro mě znamená hezké místo 
k žití, kde se spojují výhody města a klid-
ného prostředí vesnice. 

4/ Vánoce budu trávit jako každý rok se 
svou rodinou. K večeři budeme mít tra-
dičně kapra a bramborový salát. Po večeři 
rozkrojíme jablko a dcera zazpívá koledy. 
Poté se přesuneme ke stromečku a roz-
balujeme dárky. Miluji toto období klidu, 
pohádek a času stráveného se svými blíz-
kými.     LK
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ze žiVota spolků

Na podzim započala plánovaná rekon-
strukce požární zbrojnice. Pro nás hasiče 
to znamenalo vystěhovat veškeré vyba-
vení i techniku. 

Děkujeme všem, kteří nad rámec svých 
povinností pomohli. Následně byla do 
areálu ČOV v Mlýnské ulici přesunuta po-
žární technika; jsou zde dva kontejnery, 
kde je šatna a sklad s dílnou. Děkujeme 
zaměstnancům Lesy voda, s.r.o., že jsme 
se nakonec dohodli a společný provoz 
zvládneme. Zároveň děkujeme městu Pil-
níkov za pronajaté kontejnery a za výbor-
nou a příkladnou spolupráci při uložení 

požární techniky. Na otázku občanů, jak 
budou hasiči města Pilníkov dočasně fun-
govat, odpovíme. S nadsázkou můžeme 
říci, že děkujeme, ale přes zimu nehasíme. 
Co to pro nás znamená? Při počasí s tep-
lotou pod bodem mrazu musíme cisternu 
nechat vypuštěnou od vody a v případě 
povolání k požáru vyjedeme s dopravním 
vozidlem VW, anebo tatrou, až ji ohřejeme 
a doplníme vodou, což bude trvat cca 30 
minut. Vše jsme řádně nahlásili krajské-
mu operačnímu středisku Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kra-
je, kde počítají s naším omezením a vždy 
vyšlou dostatek sil a prostředků z okolí 
pro pomoc v našem městě. Během tohoto 
dočasného provozu musíme jako místní 
hasiči omezit poskytnutí služeb městu 
Pilníkov a okolí, jelikož během zimního 
období má požární technika a vybavení ve 
volném stání své limity a omezení. Vždy 
se budeme snažit pomoci, jak to děláme, 
ale nyní budeme bohužel narážet na pod-
mínky počasí. Je velká škoda, že město 
Pilníkov neslyšelo na pořízení monto-
vané plachtové haly, kterou by následně 
po rekonstrukci požární zbrojnice mohlo 
použít ke stání pro komunální techniku 
a vybavení. 

Co se týče výjezdů ke dni 4.12.2022, evi-
dujeme celkem 32 událostí, z toho 8 po-
žárů a zbytek byly zásahy technického 
rázu. Jednotka disponuje 12 hasiči, kteří 
se mezi sebou střídají v akceschopnosti, 
dle možnosti svého zaměstnání a volné-
ho času. Při vyhlášení poplachu musíme 
vyjet do 10 minut a v počtu 1+3 hasiči 
s předepsanou technikou.  Chtěli bychom 
vyzvat občany, že pořád platí nabídka při-
dat se k výjezdové jednotce a rozšířit naše 
řady. 

Kroužek mladých hasičů také funguje, 
v současné době má celkem 17 vedených 
dětí a čas jim věnuje paní Ingrid Sagas- 
serová. Patří jí za to velké uznání a po-
děkování. V letošním roce absolvovaly 
děti několik soutěží v okrese a také měly 
víkendové soustředění. Dočasně se pravi-
delně schází v sokolovně.

Chtěli bychom vám všem popřát krás-
né prožití vánočních svátků a do nového 
roku mnoho zdraví a štěstí. Zároveň vel-
ké poděkování patří hasičům, hasičkám 
a dalším lidem, kteří nám pomáhají. 

Libor Luňák

pina východ. Celkově skončili na 1. místě 
se 41 body (skóre 95 : 9). Na jaře budou 
opět usilovat o postup do okresního pře-
boru. Doufejme, že tentokrát už budou 
úspěšní. I muži mají v plánu zimní pří-
pravu absolvovat v místní hale. Rádi by-
chom odehráli nějaká přípravná utkání. 
Soustředění bude v Horní Branné, 3. až 5. 
února muži a 10. až 12. února děti. 

23. října se konala 5. výroční valná hro-
mada TJ Spartaku Pilníkov, kde se volili 
členové do jednotlivých komisí. Museli 
jsme zároveň zvolit i nový výbor, který 
bude pracovat ve složení: P. Mihálka ml. 
(předseda), F. Bartůněk (místopředse-
da), J. Anděl st., P. Strasser st., P. Jirásko, 

J.  Drahotský, P. Kolín, J. Haken, M. Bö-
nisch. Zhodnotili jsme, co vše jsme za 
uplynulé pětileté funkční období udělali 
v areálu Spartaku. A věřte, že toho nebylo 
málo!

Závěrem mi dovolte pozvání na chystané 
akce. Turnaj ve stolním tenise je 26. 12. 
v místní tělocvičně, nohejbalový turnaj 
bude 28. 12. též v tělocvičně. Maškarní 
ples Spartaku Pilníkov na sále obecní re-
staurace Slunce plánujeme na 17. 2. 2023, 
tentokrát na téma Letem světem. 

I tentokrát děkuji všem, kteří se aktivně 
podílí na akcích TJ Spartaku Pilníkov, 
i  našim fanouškům. 

Pavel Strasser

noVinky od hasičů
Vážení čtenáři, 

chtěli bychom vám sdělit informace 
z dění u hasičů v Pilníkově za uplynulé 
období. A je toho celkem dost. 

podziMní dění V tj 
spartak pilníkoV
Dovolte mi zmínit malou rekapitulaci 
podzimní části sezóny 2022/2023  
a plány na zimu.

Začnu naší mládeží. V současné době 
máme téměř 30 hráčů, kteří jsou rozděle-
ni do dvou mládežnických věkových ka-
tegorií. Naši nejmenší hrají okresní pře-
bor starší přípravky a zatím se stále ještě 
učí základy fotbalu. I z tohoto důvodu pro 
nás nejsou tolik důležité výsledky, ale 
snažíme se malé fotbalisty naučit co nej-
více. Chce to čas a trpělivost, zlepšení pak 
určitě přijde. Naše starší děti hrají okresní 
přebor mladších žáků, po podzimní části 
sezóny jsou na 12. místě se třemi body 
(skóre 18 : 133). Je však třeba zmínit, že 
navzdory výsledkům jsou už pokroky 
u mnohých znát. Stále musíme pokračo-
vat v práci a určitě se to ještě zlepší. Přes 
zimu bychom chtěli trénovat dvakrát týd-
ně v místní hale a v tělocvičně, aby děti 
nezapomněly, co se už naučily.

A nyní pár slov k týmu mužů, kteří na 
podzim hráli okresní soutěž 3. třídy sku-

TJ Spartak Pilníkov. Foto P. Strasser
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kultura

kulturní akce 
V roce 2022 
Vážení čtenáři a vážené čtenářky,

v letošním roce se uskutečnilo v našem městě 
několik akcí, které měl na starosti kulturní vý-
bor při Městském úřadě v Pilníkově.

Ze začátku roku nás pořád trápila různá omeze-
ní spojená s počty osob v uzavřených prostorech, 
a proto byl úplně zrušen ples města a dětský kar-
neval byl uspořádán pouze formou loutkového 
divadla.

Ostatní akce ve zbytku roku proběhly díkybohu 
bez jakýchkoliv omezení a návštěvnost byla nad 
očekávání vysoká.

Tradiční červnovou pouť, která je už vyhlášená 
i za okresem Trutnov, navštěvuje stabilně velký 
počet domácích i přespolních, proto její tradici 
uchováme i nadále. Vrcholem letošního roku byly 
městské slavnosti, které nám organizátorům svojí 
návštěvností udělaly velkou radost. Celý kulturní 
výbor váhal, zda i nadále zachovat akci Strašidel-
né odpoledne, a nakonec jsme se shodli, že se na 
ni můžete těšit i příští rok.

Pro rok 2023 připravujeme tradiční hlavní kultur-
ní události a je možné, že ještě přidáme nějaké 
další nové.

Program pro městské slavnosti je z velké části 
hotov a mohu prozradit, že zde vystoupí imitátor 
pan Zdeněk Barnet (účastník soutěže Českoslo-
vensko má talent 2022) a zpěvák Lipo s kapelou.

Velice mě těší, že se ve výboru objevují lidé, kteří 
nám chtějí pomoct, a já si toho moc vážím a dě-
kuji.

Kulturní výbor bude v následujícím období pů-
sobit ve složení: Petr Pěchoč, Josef Sobl, Hanka 
Moravcová, Světlana Onodi, Adam Bakoš, Jiřka 
Soblová, Patrik Onodi, Míša Jankovičová, Martin 
Mikeska, Jan Gábriš, Tereza Kňourková a počítám 
s pomocí i od ostatních, kteří nabídnou svou ruku 
k dílu a tím všem osobně moc děkuji za pomoc.

Děkuji všem těm, kteří navštěvujete v Pilníkově 
pořádané akce.

Závěrem vám chci popřát krásný vánoční čas, klid-
né prožití svátků vánočních a v roce 2023 hlavně 
pevné zdraví a ať je ten následující rok lepší než 
ten, co nám teď končí.

Šťastné a veselé!

Petr Pěchoč,  
předseda kulturního výboru města Pilníkov 

když se zhasne
Tato mrazivá komedie autorské dvojice Romana Vencla a  Mi-
chaely Doleželové byla sehrána na pilníkovských prknech 
4. listopadu v podání herců Lukáše Langmajera, Ivo Šmoldase, 
Michaely Kulkové a Miluše Bittnerové.

 
Tato komedie byla zárukou skvělé zábavy od začátku až do konce 
s absencí hluchých míst. Diváci zaplnili do posledního místa ka-
pacitu sálu restaurace Slunce a mohli si vychutnat originální a in-
teligentní humor s příběhem Trevora a Niny, kteří jsou manželský 
pár z vyšší newyorské společnosti. On je prominentní gynekolog, 
ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich 
manželství se nedalo pokládat za ideální. Mohla za to předmanžel-
ská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z man-
želů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který 
tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor 
s Ninou pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty 
jsou poněkud výstřední manželé, Imelda a Artur. Na první pohled 
by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona 
předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten 
z manželů, který prokáže tomu druhému nevěru, může požádat 
o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promě-
ní v  rozvodové bitevní pole plné zvratů. Komedie s nečekaným 
rozuzlením se těšila velkému úspěchu a návštěvníci si ji opravdu 
užili.

Pro zpříjemnění předvánočního shonu čekalo na naše občany 
10. prosince na sále restaurace Slunce další a v letošním roce 
již poslední divadelní představení, navíc s dobrovolným vstup-
ným v podání Vrchlabského divadelního spolku Lipany. Jedna-
lo se o retrokomedii ze sedmdesátých let minulého století Hrdý 
Budžes, podle některých námětů z knihy Ireny Douskové v diva-
delní úpravě a režii Jana Švimberského. Komedie byla směřována 
především na ty, co se rádi smějí a vzpomínají na roky husákovské 
normalizace, tak jak se v řadě komických i méně veselých příhod 
a situací promítala do života dětí i dospělých. Vrchlabské divadlo 
hrálo v Pilníkově poprvé a pro velký úspěch bylo domluveno, že  
ne naposledy. Budeme se tedy těšit na příští rok, co pro nás diva-
delní spolek Lipany připraví.

JČ

Divadlo v Pilníkově. Fotoarchiv divadla
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strašidel se nebojíMe
V sobotu 29. 10. 2022 se za krásného pod-
zimního počasí uskutečnila akce Strašidelné 
odpoledne, které se zúčastnilo zhruba 300 
návštěvníků. Duch jeptišky odvedl po páté ho-
dině odpolední celý průvod z náměstí k fotba-
lovému hřišti.

 

Odvážlivci se mohli projít stezkou odvahy, kde 
bylo možné navštívit 8 stanovišť a na nich vi-
dět několik pilníkovských strašidel, jeptišek 
a oživlých zombie. Stezku prošlo celkem 130 
dětských návštěvníků, občas byla vidět i nějaká 
slzička, ale nakonec u opékání špekáčků byl vi-
dět i úsměv na tváři.

Vydlabané dýně si vzala na starost paní Moni-
ka Andělová s dcerou Elenkou a synem Jiříkem. 
Další dýně připravila paní Světlana Onodi.

V různých rolích se o stezku postaral starosta 
města Pilníkov pan Josef Červený a kulturní vý-
bor města společně s předsedkyní kontrolního 
výboru paní Terezou Kňourkovou. Všem, kteří 
s organizací pomáhali, moc děkujeme.

Poděkování patří i Hospůdce na hřišti za zabez-
pečení občerstvení.

Petr Pěchoč

kultura

V Pilníkově strašilo. Foto P. PěchočDýně od M. Andělové. Foto P. Pěchoč
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Začátek příběhu českého skla
Život na horách a pod horami nebyl v mi-
nulosti jednoduchý. Dřevařství, těžba, 
předení, tkaní, pastevectví, polní práce, 
ale i výroba korálků byly hlavní obživou 
prostého lidu.

Ve druhé polovině 17. století se na čes-
kém území začalo tavit průzračně čisté 
sklo, které svou čirostí, zářivostí a tvrdos-
tí bylo obzvlášť vhodné pro rytí a brou-
šení. Dráselnovápenaté sklo, označované 
jako český křišťál, nemělo do té doby ve 
světě obdoby a stalo se domácí speciali-
tou. V zahraničí bylo brzy tak žádané, že 
se v první polovině 18. století staly české 
země nejvýznamnějším vývozcem skla 
na světě. 

Z minulosti do současnosti 
Věhlas českého skla neuvadl. A tak 
i  v dnešní době sklářské výrobky, vyvá-
žené daleko za hranice republiky, konku-
rují světové produkci. Zručnost a nápa-
ditost českých sklářských mistrů můžete 
obdivovat v jejich dílnách – v místech, 
kde příběh skla pokračuje i dnes. Která to 
jsou? 

Sklárna Novosad & Syn  
v Harrachově 
Nejstarší nepřetržitě fungující sklárna 
v Čechách započala svou výrobu v Harra-
chově již v roce 1712. Sklárna měla štěstí 
na lokalitu s dostatkem dřeva i osvícené 
majitele, kteří vsadili na tvrdou práci, 
inovativnost, sociální cítění a kvalitu 
bez kompromisů. Müllerové, Harrachové 
a Novosadové již 300 let s láskou pečují 
o značku harrachovského skla. 

Ve Sklárně Novosad & Syn se v součas-
né době vyrábí luxusní nápojové sklo 
a lustry. Výroba sice prošla modernizací, 
ale přesto v mnohém probíhá stejně jako 
kdysi – v huti se fouká „ručně“, památko-

vě chráněná brusírna je poháněna vodní 
turbínou. Díky pravidelným exkurzím 
do výroby se můžete podívat, jak tako-
vá sklářská huť vypadá, jak se sklo fouká 
a  brousí. V muzeu skla si poté prohléd-
něte sbírku těch nejcennějších harra-
chovských výrobků. 

www.sklarnaharrachov.cz

Příběh krkonošské perly

Výroba perličkových ozdob má v Krkono-
ších bohatou tradici. Jak perlička vzniká 
a  jaká byla její cesta na vánoční strome-
ček? 

Je to již více než 150 let, co se perly v ho-
rách foukají. Jak? Foukač nahřál v ko-
míhavém plamínku skleněnou trubičku 
a foukl. Znovu nahřál a znovu foukl. Za 
jeden den takto zvládl vytvořit i více než 
3 tisíce unikátních perel! Práci foukačům 
usnadnil vynález strojku s pumpičkou, 
který vyfoukl do trubičky perly najednou, 
a ještě úplně stejné. Vzniklá klaučata se 
stříbřila zevnitř a barvila zvenčí. Teprve 
poté se perly nožíkem jedna od druhé od-
dělovaly. 

Z foukaných skleněných perliček se pů-
vodně vyráběla bižuterie. Až na konci 19. 
století začali chudí skláři navlékat perly 
na drátek a vytvářet napodobeniny věcí, 
které viděli kolem sebe – vznikaly tak 
košíčky, letadla, pavoučci a samozřejmě 
hvězdičky. A tehdy se skleněné perly po-
prvé zatřpytily na vánočních stromcích. 

Přestože uplynulo tolik let, v rodinné fir-
mě Rautis v Poniklé se perly stále foukají, 
stříbří, barví, řežou a navlékají na drátky. 
A to vše navíc stále ručně, téměř stejně 
jako na počátku cesty krkonošské perly. 
Právě proto je tento unikátní proces vý-
roby od roku 2020 zapsán na Reprezenta-
tivním seznamu nehmotného světového 
kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Přesvědčte se o tom v rámci exkurze 
a buďte na chvíli součástí příběhu našich 
perliček. Prohlédněte si celý postup výro-
by a držte v rukou práci perlařů. V krea-
tivní dílně si totiž sami můžete některou 
z ozdob vyrobit. 

www.rautis.cz

A kdo další pomáhá udržo-
vat tradici sklářského řemesla 
v Krkonoších?

• Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo 
vyrábí více jak 30 let rodinná firma  
DaMiRS v Čisté u Horek, www.damirs.cz

• Pokochejte se a vyzkoušejte krásné 
tvoření sklářky Evy Edler z Rudníku, 
www.evaedler.com

• Nadechni se v Malé Úpě! To je řeme-
slná dílna paní Dany Augustové, kde 
máte možnost si vyrobit vlastní vinuté 
perly, www.danaaugustova.cz. 

• Originální vinuté perly vyrábí a do 
nádherných šperků komponuje paní 
Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna, 
www.pribehperel.cz.

Díky mnoha jedinečným příběhům, ši-
kovným řemeslníkům i firmám, kteří do-
dnes konkurují světové produkci, jsou Kr-
konoše součástí Křišťálového údolí. Tato 
70 kilometrů dlouhá přímka proplétající 
se mezi horskými masivy je unikátním 
dědictvím, místem, kde se potkává nád-
herná příroda s vášní pro sklářskou tra-
dici a řemeslo. Přesvědčte se o tom třeba 
v rámci Víkendu Křišťálového údolí ve 
dnech 12. – 13. listopadu.

www.crystalvalley.cz 

Dáša Palátková a Alena Cejnarová 
Krkonoše – svazek měst a obcí

www.krkonose.eu 

seznaMte se s tradicí 
sklářského řeMesla  
V krkonoších
Vydejte se na místa, kde uvidíte sklá-
ře při práci a zažijete neopakovatelné 
chvíle zapisující se do historie řemesla. 
Vždyť rok 2022 je Mezinárodním rokem 
skla a oslavuje tento fascinující materi-
ál ve všech jeho podobách. 

zajíMaVosti
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Jsem velmi potěšena, že ve svém nabitém 
programu si našla čas pro naše čtenáře 
a my vám tak můžeme nabídnout pou-
tavé čtení o jejím profesním a osobním 
životě. 

Prosím přibližte našim čtenářům, jak vypa-
dá váš běžný pracovní den.

Každý můj den je úplně jiný a často se 
věci vůbec nevyvíjí podle původního plá-
nu. Několikrát během dne musím plány 
měnit a improvizovat. Já mám smíšenou 
praxi, věnuji se primárně medicíně koní, 
psů a koček. Mám ale v péči i cca 300 ks 
ovcí a koz a nějaké chovy masných krav. 
Snažím se maximálně vykrývat také péči 
o akutní pacienty, takže můj pracovní 
den vlastně nikdy nekončí. Odpočinek 
od práce si dopřávám, jakmile odjedu ně-
kam mimo domov, a to také musím dělat 
pravidelně. Když je hodně práce v teré-
nu, najezdím klidně až 300 km za den. 
Nicméně ráno jsem obvykle do 10 hod 
v ordinaci, poté jsou buď operace, ane-
bo výjezdy do terénu a v odpoledních 
hodinách se opět vracím do ordinace. 
Ale občas se prostě stane, že mě třeba 
zavolají k akutnímu případu do terénu 
v  ranních hodinách a ten řeším pak třeba 
celý den. Velice často jsem v práci i večer 
nebo o víkendu a svátcích – to je většinou 
neplánované, protože se jedná o akut-
ní případy. Veškerý volný čas patří mým 
dětem a zajištění jejich potřeb, vzdělání, 
kroužků apod. Večery patří často vzdělá-
vání. Vinou covidu se velká část vzdělání 
přesunula na online platformy, což je pro 
matky malých dětí absolutně geniální. 
Večer se pravidelně účastním odborných 
diskuzí a webinářů a několikrát do roka 
trávím víkendy na prezenčních seminá-
řích, kongresech, workshopech. 

co je první věc, kterou ráno v práci uděláte, 
a co poslední?

Ráno obvykle začíná tím, že naskladňuji 
doručené léky. Doplňuji léky v autě. Zapí-
nám přístroje apod. Na konci dne dopisu-
ji především lékařské záznamy, přepisuji 
výsledky různých testů do kartotéky, ob-
jednávám léky na další den a plánuji pro-
gram dalšího dne.

Je těžší práce se zvířaty, nebo s lidmi?

Komunikace se zvířaty má poměrně jasná 
pravidla, s lidmi je to složitější. Veterinář 
je minimálně z poloviny psycholog. Práce 
veterináře opravdu není primárně o práci 
se zvířaty, ale právě s těmi lidmi – maji-
teli. Komunikaci s lidmi – to nás nikdo ve 
škole nenaučil. Takže se to všichni učíme 
až v praxi. Ty třecí plochy komunika-
ce jsou různé. Nevím, zda to povědomí 
veřejnost má, ale skoro každý veterinář 
se minimálně občas ve svém profesním 
životě pohybuje na hraně psychického 
zhroucení. Naše problémy pramení z ná-
ročnosti našeho povolání – smutné pří-
běhy, časté setkání se smrtí, bezmoc, až 
příliš vypjatých situací v pracovní době, 
která nikdy nekončí, komplikovaní klien-
ti, kteří na nás často přenáší své osobní 
problémy – finanční potíže, strach, emo-
ce apod., častý nedostatek spánku kvůli 
akutním případům, komplikované osobní 
vztahy kvůli tomu, že osobní život je vel-
mi často ovlivněn opět akutními případy, 
ale také zanedbanými případy anebo lid-
mi, kteří prostě neváhají žádat veterinár-
ní službu s chronickými potížemi večer 
nebo o víkendu, protože oni jindy pros-
tě nemají čas. Mým hrubým odhadem se 
cca 90 % hovorů mimo běžnou ordinační 
dobu vůbec netýká akutních případů! Sa-
motná práce se zvířaty těžká vlastně není 
vůbec (většinou). Se zvířetem se vždycky 
nějak domluvím. Nedávno mi třeba vola-
la jedna klientka v sobotu v 9 hod ráno, 
že její pes má špinavé ucho a pořád klepe 
hlavou. Byla jsem právě s dětmi na výle-
tě. Pořádně jsem ji nejdřív přes ten dět-

ský povyk ani neslyšela. Pak jsem naopak 
myslela, že mám „slyšiny“. Ucho se urči-
tě nezašpiní přes noc, ani za 1 den, ani 
za 2 dny atd. A toto opravdu není důvod 
k návštěvě pohotovosti, ani k telefonátu 
na pohotovost. Naopak mnohokrát jsem 
se vrátila, když volá klient, co má oprav-
du akutního pacienta, urychleně i s celou 
rodinou z výletu, zrušila dětský kroužek, 
nebo poslala děti večer spát a sama vyra-
zila do mrazivé noci pracovat. I moje děti 
v 6/8 letech už rozumí vážnosti situace, 
když večer odjíždím do terénu k nemoc-
nému zvířeti, nebo i když jen odcházím 
do ordinace. Letos jsem synovi zorga-
nizovala oslavu narozenin s kamarády. 
Dvakrát za ten den jsem jela za svým 
koňským pacientem do terénu, kterého 
ráno našli zavaleného v boxu a nemohl se 
postavit, poprvé ráno před oslavou místo 
výzdoby a vaření oběda a podruhé pěkně 
večer po oslavě, když šli všichni spát. 

Podělíte se s našimi čtenáři o nějakou vtip-
nou historku, která se vám v práci stala? 

Vtipných historek je v mé práci opravdu 
nespočet. Ale jedná se převážně o sarkas-
mus. Když si mám vybavit nějakou kon-
krétní, vybavuje se mi hlavně má osoba 
od hlavy až k patě od krve, od výkalů, od 
žaludečních šťáv, případně pomočená, 
a to všemi možnými zvířaty. Už jen toto 
může někomu připadat vtipné, jiným 
zase nechutné. Ale tohle je život. Tohle 
patří k mojí práci. Ten, kdo četl Herrio-
ta, ten už asi všemožné veterinární his-
torky slyšel. Někomu ty historky přijdou 
vtipné, mně často spíš smutné. Občas je 
to ale i lehký humor. Třeba jednou jsem 
uspávala fenku na kastraci. Když usnula, 
povídám paní majitelce, že teď už může 
jít, že už to zvládneme. A paní povídá: 
„Počkejte, to ne, vždyť ještě dýchá!“ Nebo 
jindy jsem uspala kocourka na kastraci, 
a když jsem mu začala holit „varlátka“, 
zjistila jsem, že žádná nemá. Byla to ko-

den s Veterinářkou
Na náměstí v domě č. p. 62 se někdy 
dějí věci. Kočky lezou po stropě, pejs-
ci se krčí v rohu se staženým ocasem, 
křečci se schovávají do svých po do-
mácku postavených labyrintů z ruliček 
od toaletního papíru, ale hlavně se tu 
bez nadsázky zachraňují životy. Ty zví-
řecí. Velice chvályhodnou práci tu vy-
konává MVDr. Julie Lásková. 

zajíMaVosti

Julie Lásková s dětmi. Fotoarchiv rodiny.
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čička. Speciální kapitola jsou kočky samy 
o sobě. Když v ordinaci uteče divoká koč-
ka z přepravky, odehrávají se tu scény 
podobné Divokému západu. Věděli jste, 
že kočka dokáže chodit i po stropě? Resp. 
ona se tam neprochází, ale když chce 
zmizet z ordinace, je schopná se po tom 
stropě prostě proběhnout a drží se tam 
tou šílenou odstředivou silou. Taky mě 
vždy pobaví tvrzení majitele – „Víte, on 
(kůň) není zlý, on tou nohou jen tak mává 
(kolem mojí hlavy).“ Jednou mi třeba při-
nesla celá rodina morčátko se slovy, že si 
nejsou jistí, zda už nejdou pozdě – na stůl 
vyndali z krabice morčátko, u kterého už 
nastoupila posmrtná ztuhlost. Pozdě už 
bylo tedy minimálně před několika hodi-
nami. Nebo například často provádím tzv. 
koprologické vyšetření – tj. vyšetření tru-
su na parazity. Vždy mě pobaví, že někteří 
majitelé přinesou vzorek trusu velikosti 
špetky soli, a jednou mi naopak jeden pán 
poslal poštou celý kýbl trusu. Jindy zase 
přišli lidé s pejskem, že mu tahali klíště, 
ale přetrhlo se a zbytek krvácí. Po vyšet-
ření jsem zjistila, že mu netahali klíště, 
ale bradavku a tu mu opravdu přetrhli! 

co vás přivedlo k myšlence, že byste se 
chtěla stát veterinářkou? Jak dlouho už se 
věnujete vaší profesi?

Byl to můj dětský sen, který jsem si prostě 
splnila. Vyrůstala jsem na farmě a zvířa-

ta milovala. Chovatelé mají práci těžkou, 
veterinář v mých dětských očích byl bůh, 
který pomáhá a má uznávanou profesi. 
A nedře se tolik jako chovatel. Realita je 
ale trochu jiná a cesta do cíle poněkud 
dlouhá. Studium vysoké školy veterinární 
trvá 6 let, já jsem si ho o rok prodlouži-
la pobytem na odborné stáži v zahraničí. 
Po celou dobu byla nezbytná intenzivní 
podpora rodiny. Bez ní bych to nezvlád-
la. Moji rodiče mi dali veškerou podporu, 
a to nejen finanční. Po studiu jsou pracov-
ní podmínky dost tvrdé. Obvykle většina 
veterinářů začíná za absolutně minimál-
ní plat na klinikách s nonstop provozem, 
což je hodně náročné. Po škole jsem dva 
roky pracovala tím stylem, že jsem dr-
žela pohotovost každý druhý pracovní 
den a každý druhý víkend. To opravdu se 
spokojeným osobním životem moc spo-
lečného nemá. Když se ale na svůj život 
podívám nyní s vysokým nadhledem, do-
stala jsem se teď do fáze, kdy mám svoji 
zavedenou praxi. Moje práce mě moc baví 
a doslova naplňuje. Dobře živí mě a mé 
děti. Ta dřina za to stála. V praxi jsem již 
12 let.  

Za pár dní nás čekají vánoce. dodržujete 
nějaké klasické tradice, pečete cukroví?

O Vánocích stejně jako kdykoliv jindy dr-
žím pohotovost pro své pacienty. Už 12 
let jsem neměla Vánoce bez práce. Někdy 

jsou Vánoce pracovně nejtěžší z celého 
roku. Téměř bez výjimky mám akutní pří-
pad i každý Štědrý den. Vloni jsem byla 
v práci každý vánoční svátek. 

Cukroví jsem nikdy nepekla. To není můj 
životní styl. Já jsem spíš na to ochutná-
vání. Nyní ho ale peču výhradně na přání 
svých dětí. Já raději čas trávím v horách. 
V údolí možná bílé Vánoce nebývají, ale 
nahoře v horách jsou vždy. Nejhezčí na 
pečení a Vánocích vůbec je samotný čas 
strávený s rodinou. Snažím se držet toho, 
že Vánoce si má člověk užít, ne je přežít. 
Ozdobíme stromek. S dětmi vyrazíme 
na lyže, já si vyrazím na skialpy. Máme 
velkou rodinu, která drží při sobě, tak-
že určitě spoustu času strávíme u mých 
rodičů i s rodinou mé sestry. Máme do-
hromady 5 zdravých dětí ve věku 2–9 let. 
To je opravdový zázrak Vánoc, být takto 
společně. Celá rodina si dá společně ne-
jedno jídlo. Strávíme společný čas, zasta-
víme se, vychutnáme si bohatou vánoční 
hostinu, užijeme si to. Hory jídel, darů, 
nesmyslů apod., to jsou věci, které nám 
vnucuje společnost a jdou mimo mě.

děkuji za rozhovor a přeji vám šťastný nový 
rok.

Šťastný nový rok i Vám a čtenářům!

LK

julie láskoVá
Jmenuji se Julie Lásková, je mi 37 let. 
Vystudovala jsem Střední odbornou 
školu veterinární v Hradci Králové 
a Veterinární a farmaceutickou uni-
verzitu v Brně – fakulta Veterinární 
lékařství. Mám dvě děti – Viktorku 
(6) a Vašíka (8). Společně žijeme 
v bytě v Pilníkově, přímo nad vete-
rinární ordinací. Volný čas trávím 
nejraději se svými dětmi nebo v ho-
rách. Miluji hory a sport. V létě se 
věnuji VHT, cyklistice a skalnímu le-
zení, v zimě jsem v posledních letech 
totálně propadla skialpinismu. Tím-
to směrem se snažím vést i své děti. 
Krůček po krůčku se snažím, aby si 
vytvořily vztah k horám a aktivnímu 
životnímu stylu. 

Julie Lásková s pacientem. Fotoarchiv rodiny.
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ziMa  
V pilníkoVě

Vánoce

Vánoce v Pilníkově. Foto L. Kulková a J. Červený
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Letošní novinkou byl i prodej drobného 
občerstvení přímo na sále od provozo-
vatele restaurace U Slunce pana Miro-
slava Svačiny. Je velice důležité a potře-
ba vědět, že v Pilníkově jsou jen hodné 
děti a čert si žádné neodnesl, a tak mohl 
Mikuláš každé dítko obdarovat balíčkem 
a adventním kalendářem. Čertovské od-
poledne navštívilo 65 nebojácných dětí.

Větší část účastníků se ze sálu postupně 
přesunula na náměstí k příležitosti roz-

svícení vánočního stromu, kde pan sta-
rosta města popřál všem krásný advent-
ní čas a žáci ze základní školy všechny 
naladili na vánoční atmosféru zpěvem 
koled. Něco na zahřátí si mohl každý 
zakoupit u místních hasičů. 

Za kulturní výbor děkuji všem návštěv-
níkům a těm, kdo při akci pomohli. 
Speciální poděkování patří i paní Báře 
Gallerové za sponzorský dar.

Petr Pěchoč

čertoViny V pilníkoVě
Na první adventní neděli, 27. 11. 2022, po dvouleté pauze přišel místní děti 
navštívit Mikuláš a jeho družina. Zábavné odpoledne plné hudby, tance, zába-
vy a soutěží zahájil pan starosta Josef Červený a předseda kulturního výboru 
města pan Petr Pěchoč.

Vánoční stroM 
z parku  
Letošní vánoční strom, který 
pracovníci společnosti Lesy-vo-
da, s.r.o., vztyčili v úterý 22. 11. 
2022 na náměstí, byl posledním 
jehličnatým stromem v parku 
u restaurace Slunce. Jedná se 
o smrk pichlavý – stříbrný.

Následně jej jeřáb firmy MEPO 
nadvakrát přeložil na náměstí.  
Zde se ořezala spodní část kmene, 
aby nám krásně zapadl do stojanu 
o průměru 30 cm. Ve středu strom 
ozdobili z vysokozdvižné plošiny 
pracovníci firmy pana Šťovíčka, 
kteří také zajišťovali výzdobu na 
sloupech veřejného osvětlení. 

Dušan Hanuš

Děti dostaly dárky od Mikuláše. Foto J. Červený

Instalace vánočního stromu  
na náměstí. Foto J. Červený

Mikuláš s doprovodem navštívil Pilníkov. Foto J. Červený



= 24 =

Pilníkovský zpravodaj

Najdi 10 rozdílů

Zimní sudoku
Dokresli obrázky tak, aby se v žádém sloupci, 
ani řádku obrázek neopakoval.

Vánoční omalovánka
Vybarvi si vánočního skřítka,  
který nosí štěstí.

ziMní hrátky

Vánoce
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tajeMstVí Vánoc
Vstupujeme do vánočního času. Během 
adventu nás provázela zaslíbení, která 
Bůh dal vyvolenému národu a skrze něj 
celému lidstvu.

O Vánocích všechna adventní zaslíbení 
a očekávání dospěla k svému naplnění. 
Bůh se nám viditelně ukázal skrze tvář 
prostého a chudého Dítěte, kterého bo-
hatství je láska ke všem lidem.

Zvěst, jež zaznívá o Vánocích, není pouze 
dojemná zpráva o něčem minulém. Je to 
poselství plné obdivu nad událostí, která 
se dovršuje právě dnes.

Zrození Božího Syna, který přišel a stal se 
jedním z nás v chudé betlémské jeskyni, 
nám přináší dar nového, božského života. 
Ježíšovo narození se týká každého člově-
ka, protože v jeho světle můžeme poznat 
smysl svého vlastního života. Ježíšovým 
narozením se Bůh rozhodl přebývat mezi 
lidmi, aby z každého člověka učinil své 
dítě.

Stejně jako Panna Maria, která uchováva-
la všechny tyto věci ve svém srdci a rozjí-
mala o nich, jsme pozváni i my, abychom 
přijali do svého srdce Slovo života. 

Chci popřát nám všem, abychom i o těch-
to Vánocích zakusili radost, která naplnila 
svět o svaté noci, pokoj, který zvěstovali 
andělé při Ježíšově narození, a naději, 
kterou přineslo na svět Boží dítě.

Přeji nám všem milostiplné svátky Božího 
narození a požehnaný rok 2023.

      
         Ján Kubis, arciděkan

tříkráloVá sbírka 2023
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České re-
publice. Sbírka je pořádána Oblastní charitou Trutnov. Letos se bude 
konat již třiadvacátým rokem, a to od 1. do 15.1. 2023. Konkrétně 
v  Pilníkově se tři králové objeví 7.-8.ledna. Na průběhu sbírky se podí-
lí několik desítek dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých institucí, ale 
i z vašich domovů. Cílem sbírky je nejen vybrat peníze a poskytnout je 
tam, kde jsou třeba, ale především zachovat sílu tradice, která nás už 
po tisíciletí provází. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 
u nás na Trutnovsku bude směřo-
vat do tří charitních služeb. Pře-
vážná část půjde na rozvoj Domá-
cí paliativní péče, která se v září 
2022 oddělila od Zdravotní služby 
naší Charity. Ze sbírky budou dále 
hrazena psychologická a psychote-
rapeutická sezení pro děti s trau-
matem. Nyní stát proplácí dětem 
maximálně 10 terapií ročně, což je 
v některých případech nedostaču-
jící. V neposlední řadě pak pomoc 
půjde na zakoupení aktivizačních 
pomůcek pro seniory. Chtěli by-
chom pořídit aktivizační kufříky, 
se kterými by naši asistenti u seni-
orů pracovali a podporovali nácvik 
a upevňování motorických, psy-
chických a sociálních schopností 
a dovedností. 

Rádi bychom vás pozvali na Vyslá-
ní tříkrálových koledníků a každo-

roční Tříkrálový koncert pořádaný 
sborem Chorea Concortica.

Vyslání koledníků – 1. ledna 2023 
od 17:00 hodin – Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Trutnově

Tříkrálový koncert Chorea Con-
cortica – 8. ledna 2023 od 15:00 
hodin – Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie V Trutnově

Pokud nemáte možnost se účast- 
nit, ale rádi byste přispěli, mů-
žete tak učinit na účet TKS 
66008822/0800, nutné zadat va-
riabilní symbol Oblastní charity 
Trutnov – 777955026. Dále pak 
pomocí QR kódu nebo na www.tri-
kralovasbirka.cz. 

Vám všem, kteří se na sbírce bude-
te podílet, bychom chtěli ze srdce 
poděkovat.

Lucie Poláčková, koordinátor sbírky  
za Oblastní charitu Trutnov
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V mateřské škole opět proběhl projektový den, Stavitelé věží. I tento-
krát bylo tvoření s konstruktivní stavebnicí zdařilé, děti sestavovaly 
věže podle připraveného návodu. Konečné stavby byly moc pěkné.

Pro rodiče a děti bylo v mateřské škole připraveno zábavné podzimní 
tvořivé odpoledne – téma Ježek. Tvořivého odpoledne se zúčastnilo 
14 rodičů s dětmi. Výsledné práce byly moc pěkné. Rodičům a dětem 
děkujeme za účast.

Společně s 1. a 2.třídou jsme zhlédli divadelní představení Nádherné 
úterý v podání p. Bílkové. Netradiční provedení bylo naprosto úžasné, 
děti byly nadšené. 

Velké poděkování patří všem rodičům a dětem za sběr a donášku kašta-
nů a žaludů, které postupně během podzimních měsíců do školky nosi-
li a které během zimního období budeme zvířátkům dávat.

Na závěr listopadu jsme si společnými silami vyrobili vánočního skřít-
ka z chvojí. Zdobí nám prostor před vchodem do školky. 

A na co se těšíme v prosinci?

Nejvíce snad na Ježíška a oslavu Vánoc. A také bychom si přáli bohatou 
sněhovou nadílku na zimní radovánky.

Přejeme všem krásné a pohodové prožití svátků vánočních, klidný 
a úspěšný rok 2023.

Kolektiv MŠ

okénko do školky
V září nám stejně jako v základní škole za-
čal nový školní rok. Do kolektivu bylo nově 
přijato 9 dětí. Měsíc září jsme si nejvíce užili 
pobytem na nové školní zahradě a poznává-
ním našeho města.

V měsíci říjnu jsme společně pozorovali 
podzim a jeho krásy – byli jsme se podívat 
v sadu, který by si určitě zasloužil obnovu. 

S dětmi jsme také poznávali podzimní ovo-
ce a zeleninu, tvořili z přírodních materiálů. 
Výsledné práce dětí byly vždy zdařilé. 

Také jsme absolvovali projektový den Sta-
vitelé města. Lektorka z Malé technické 
univerzity z Hradce Králové byla vynikající. 
Den byl moc pěkný a děti si ho užily. 

V tomto měsíci jsme nezapomněli ani na 
zvířátka. Dobroty od dětí jim moc chutnaly.

V měsíci listopadu jsme si s dětmi v rámci 
zvoleného podtématu povídali o dopravě, 
navštívili jsme i nádraží. 

škola

Tvořivé odpoledne ve škole. Fotoarchiv ZŠ

Mikuláš zavítal do školky. Fotoarchiv MŠ
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adVentní čas  
Ve škole 
Před adventem ve škole…

Žáci nadaní na pohyb se zúčastnili 
okrskových florbalových soutěží, ale 
nepodařilo se jim postoupit. 

Ze školního kola soutěže Mladý chemik 
postoupili do krajského kola (14.12.) žáci 
9. třídy – Dan Kolín a Michal Wolf.

Od 1. listopadu do 30. listopadu proběh-
lo testování fyzické zdatnosti žáků 3. 
a 7.  třídy. Testovacími jednotkami byly: 
skok daleký z místa, sed a leh, 4 x 10 m 
běh a vytrvalostní člunkový běh. Tak uvi-
díme, jaké vyhodnocení nám Česká škol-
ní inspekce zašle. 

Od třídních schůzek byl zahájen zkušební 
provoz elektronické žákovské knížky. Zá-
konní zástupci i učitelé ověřují vzájem-
nou komunikaci a zápis známek. Stále je 
platná papírová žákovská knížka. Bude-li 
vše fungovat, od druhého pololetí pře-
cházíme do závazné elektronické podoby.

Advent ve škole…

Na adventní čas jsme se připravili vý-
zdobou školy jak na prvním, tak na 
druhém stupni. Zdobily hlavně paní 
asistentky pedagoga, ale i paní učitelky 
a vychovatelky. Na výzdobě před školou 
se podíleli žáci z 5. třídy pod vedením 
pana učitele J. Koláře a žáci školní dru-
žiny pod vedením vychovatelek S. Gru-
sové a V. Papadopulu.

První adventní neděli žáci zazpívali kole-
dy pod vedením paní učitelky S. Pospíši-
lové při rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí.

Před druhou adventní nedělí škola pořá-
dala vánoční trhy, které byly realizovány 
po třech letech. Žáci měli přichystány 
krásné výrobky, které vznikly při výrob-
ním dnu ve škole. Rodiče také doma vy-
ráběli a přispěli výrobky do stánků svých 
ratolestí. Pro příjemné posezení byla při-
pravena káva a čaj zdarma, ale i další dob-
roty a nápoje. Účast veřejnosti byla velká, 
podle rozdaných lístků asi 240 osob.

Děkujeme všem, kteří si výrobky zakou-
pili nebo přispěli jejich výrobou. Další 
poděkování patří sponzorům vánočních 
trhů – panu Ing. Vlastimilu Tauchma-
novi, majiteli Talpy, spol. s r.o., Pilníkov, 
vedení COOPu Dvůr Králové, Velkonu 
Úpice, Vii NM Velké Poříčí a Cukrárnám 
a pekárnám Náchod. A poslední podě-
kování patří všem zaměstnancům školy, 
kteří perfektně zajistili hladký průběh 
této akce.

V pondělí 5. prosince chodí Mikuláš a čer-
ti. Tohoto úkolu se zhostili žáci 9. třídy 
pod vedením paní třídní učitelky A. Jež-
kové a mikulášskou nadílku dostali ne-
jen žáci školy, ale i děti v mateřské škole 
a  babičky a dědečkové z domova pro se-
niory.

Po třetí adventní neděli žáci s paní učitel-
kou S. Pospíšilovou zpříjemnili vánoční 
čas klientům domova pro seniory zpívá-
ním vánočních koled a přednesem bás-
niček. Výrobu a předání vánočních přání 
a vánočních hvězd zajistili žáci 4. třídy 
s paní třídní učitelkou V. Čalovkou.

Po zlaté adventní neděli na nás ve škole 
čekaly vánoční besídky, Ježíšek ve třídách 
i ve školní družině a následně vánoční 
prázdniny.

Příjemné prožití svátků vánočních a šťa- 
stný nový rok přeje vedení školy.

Vedení školy

Mikuláš na základní škole. Fotoarchiv ZŠ
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pekařstVí a obchod  
sMíšenýM zbožíM, 
č.p. 2
Antonín Pokorný a jeho manželka 
Marie přišli do Pilníkova ze Zlína 
v srpnu 1945. Od 2. 5. 1937 do 31. 3. 
1945 získal A. Pokorný u firmy Fran-
tišek Hlaváček, obchod se smíšeným 
zbožím, v Malenovicích veškeré zna-
losti a vědomosti v tomto oboru. 

Po příchodu do Pilníkova převzal ná-
rodní správu nad firmou Jindřich Tip- 
pl, pekařství a obchod se smíšeným 
zbožím, v Pilníkově v domě č.p. 2 na 
náměstí. Živnost nebyla kratší dobu 
v provozu a nalézala se ve špatném 
stavu. Zboží určené k prodeji se v ob-
chodě vůbec nenacházelo a také zde 
nebylo žádné strojní zařízení. 

Přes určité nesnáze byla pekárna do-
plněna novými stroji a v krátké době 
byla uvedena do provozu. Rovněž za-
řízení a doplnění obchodu zbožím 
nebylo snadné v důsledku naprostého 
nedostatku veškerého zboží na trhu. 
Přesto byla pekařská dílna uznána do-
zorčími orgány za neschopnou k pro-
vozu a navržena k likvidaci. Postupně 
došlo k nápravě a pekařství a obchod 
se smíšeným zbožím existoval do 
r. 1950, dále pak pod Krkonošským 
konzumem. Později živnost zanikla.

J. Haken 

Dům č.p. 2, ve kterém se nachází pekárna  
a obchod se smíšeným zbožím. Před obchodem 

stojí Jindřich Tippl, Německé fotoalbum 1932

Přihláška vkladů p. Antonína Pokorného 
u peněžního ústavu ,,Záložní a spořitelní 

spolek Pilníkov“

Pec

Mlýnek na 
tvrdé pečivo

Antonín Pokorný 
s manželkou 
Marií


