
ZDARMA ke stažení na http://pilnikov.info, nebo http://pilnikov.jablkon.cz
Tento souhrn reportáží není nijak podporován Městem Pilníkov.

Právě jste si stáhli soubor s mikroreportážemi o dění v našem městě v roce 2013. Nejedná se 
o oficiální informace z radnice, ale pouze dokument o veřejných akcích, kterých jsme se zúčastnili 
a proto jsme o nich i něco napsali. Články i fotografie jsou k dispozici také na webu Pilnikov.info, kde 
je umístěno mnohem více fotografií a obvykle i video. Tento soubor je zdarma ke stažení na našem 
neoficiálním webu o Pilníkovu a bude občas (= nepravidelně) doplňován.

Pokud byste sem chtěli nějakou akci doplnit, můžete nás na ni pozvat a my už vše ostatní 
zařídíme. Případně můžete zaslat článek i s fotografiemi a pokud podepíšete i souhlas s bezúplatným 
zveřejněním, budeme jej moci sem, samozřejmě pod Vaším jménem, také zařadit.

Dotazy, připomínky a podněty k tomuto souhrnu prosím zasílejte na e-mail:   info@jablkon.cz.
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 Zimní dálková jízda veteránů „The Winter Trial 2013“ Zimní dálková jízda veteránů „The Winter Trial 2013“
Ve dnech 20. až 25.  ledna 2013 pořádal holandský automotoklub tradiční dálkovou jízdu 

veteránů s názvem „The Winter Trial  2013“, která je součástí  FIA Trophy for Historic Regularity 
Rallyes (oficiální web závodu: http://www.thewintertrial.nl/). Letošní závod vyjel v neděli 20.01.2013 
z nizozemského Enschede a skončí 25.01.2013 na zámku Hellbrun u Salzburgu. Účastní se ho téměř 
80 veteránů. Trasa letošního závodu byla dlouhá přibližně 2250 km a vedla i naším krajem a dokonce, 
22.  1.  2013,  přímo přes  Pilníkov,  kde  v restauraci  „Slunce“  byl  kontrolní  průjezdní  bod i  krátká 
přestávka na občerstvení, takže bylo možné si auta prohlédnout zblízka.

V této náročné asi nejtěžší veteránské rally byla k vidění krásná stará auta. Z těch známějších 
značek například Porsche 911 (1969), Porsche 911 T (1970), Jaguar MK II (1964), Jaguar MK X 
(1962), ale byly zde k vidění i různé modely dalších značek jako Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, 
Mercedes,  Toyota,  Volvo.  Dokonce  nechyběl  ani  Austin  Mini  Cooper  z  roku  1969  s  motorem 
o objemu pouhých 990 ccm.

Mezi  nejstarší  a  nejkrásnější  vozy ale  patřily bezesporu vozy Bentley z  let  1935 a 1936 
a Alvis Speed 25 z roku 1936. U těchto vozů byli i odvážní řidiči a spolujezdci, protože jet zimní 
krajinou bez střechy, chce hodně odvahy a zapálení pro veterány. Také tato auta byla po příjezdu na 
pilníkovské náměstí přivítána spontánním potleskem diváků.

„Není Vám při cestě zima? Vždyť je všude sníh a zima!“, divil jsem se.

„Nás hřeje mládí!“, odpověděl mi řidič v teplém koženém kožíšku.

Ačkoliv  bylo  mrazivé  odpoledne,  přesto  se  na  auta  přišlo  podívat  mnoho  lidí  nejen 
z Pilníkova, ale i z širokého okolí.
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 Boží muka u Vlčické zastávky Boží muka u Vlčické zastávky
U křižovatky poblíže vlakové zastávky „Vlčice“ stojí boží muka. Již od roku 1718. Prý zde, 

na křižovatce tří cest (do Pilníkova, do Vlčic a do Trutnova), bývala zastávka na poutní cestě. Snad i s 
lavičkami. Ale to už je dávno…

Protože však byla boží muka rozvalena a některé části chyběly (krycí deska s křížem, soška), 
bylo v červnu 2010 přistoupeno k jejich kompletní rekonstrukci. Nejprve byly, kousek pod místem kde 
byla  původní  stavba  umístěna,  vykopány mohutné  základy.  Teď  už  se  křížek  nerozvalí.  Na  tyto 
základy byly přesunuty zbytky z původního křížku a co chybělo bylo nově doplněno. A to včetně 
sošky Panny Marie. Soška byla umístěna za sklem, které bylo k pomníčku přišroubováno. Lidé si na 
opravená boží muka brzo zvykli a na podstavci se začaly objevovat i zapálené svíčky.

Rekonstrukci prováděla firma Josef Novotný – kamenictví, Čermná. Rekonstrukci podpořila 
také  Nadace  VIA  (Fond kulturního dědictví  –  „Záchrana drobných  památek  místního  významu“) 
částkou 30 000 Kč.

Bohužel to však vydrželo jen dva a půl roku. Nevím kdo mohl sošku „potřebovat“, ale dnes – 
02.02.2013 –  jsme si  všimli,  že  sošku někdo ukradl.  Bohužel  byl  při  krádeži  poškozen i  vlastní 
kamenný pomníček. Naštěstí jen v oblasti šroubů.

Poznámka:  27. 10. 2013  byl 
pomníček  opět  opraven  do  
původní podoby.
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 Dětský karneval 24. února 2013 Dětský karneval 24. února 2013
V nedělní zasněžené odpoledne, 24. února 2013, se opět po roce sešli děti a jejich rodiče na 

první  letošní  akci  pilníkovské  Komise  pro  kulturu  a  sport  –  na  dětském karnevalu.  Vstupné  na 
karneval bylo sice pro dospělé 25,- Kč, ale pokud přišli v masce, nemuseli platit ani oni. Tak se letos  
sešlo více než 60 dětí a 57 dospělých.

Letos se začínalo o něco dříve – již ve 14:45 hodin, protože od 15 hodin hrála chotěvická 
skupina OCHOZ, což je zkratka znamenající  Občané CHOtěvické Zábavy,  našim dětem divadelní 
pohádku „Král zvířat“. Po hezkém divadelním představení následovaly různé hry a soutěže pro děti.

Odpoledne při příjemné zábavě rychle utíkalo, až se nachýlil jeho konec. Snad se karneval 
dětem líbil a užily si ho.
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 Obecní ples 16. březen 2013 Obecní ples 16. březen 2013
Letos ve velmi neobvyklém termínu až těsně před příchodem jara, 16. března 2013, se konal 

Obecní ples.

Ples opět zorganizovaly na sále místní restaurace „Slunce“ členky pilníkovské Komise pro 
kulturu  a  sport.  K  tanci  a  poslechu  hrála  osvědčená  náchodská  dvojčlenná  hudební  skupina  duo 
Andante.  O zpříjemnění  večera  se  tentokrát  postaraly  svým vystoupením mažoretky  v  blankytně 
modrých dresech ze skupiny Střepy patřících do úspěšné SVČ Trutnov. I když letos byla ještě jedna 
kulturní vložka. V neděli těsně před třetí hodinou ranní vystoupily se skupinou Andante dvě mladé 
místní zpěvačky.

I  o  letošní  ples  projevili  zájem nejenom místní  sponzoři,  kteří  do losování  dali  více  než 
stopadesát zajímavých cen.

Zatancovat si, posedět a pobavit se přišlo více než 110 návštěvníků.

Věříme, že se ples všem zúčastněným líbil, a rádi se zúčastní i dalších pilníkovských akcí.
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 První vítání občánků První vítání občánků
Na nedělní odpoledne 31. března 2013 připravila pilníkovská Komise pro kulturu a sport 

letošní první vítání nových občánků našeho města.

I tentokrát kulturní program připravily členky Komise pro kulturu a sport se svými dětmi, a s  
dětmi a manžely Pachlovými. Konkrétně to byli Karolínka Slavíková, Adrianka, Šimonek a Matýsek 
Sokolovičovi  a  Terezka  a  Štěpán  Pachlovi.  Vystoupení  dětí  připravila  a  s  dětmi  nacvičila  Jana 
Pachlová  s  Veronikou  Sokolovičovou  a  Denisou  Slavíkovou.  Martin  Paša  Pachl  vystoupení 
doprovázel hrou na kytaru.

Přivítáno bylo celkem pět nových občánků – tři malé slečny a dva chlapci. A hned na prvním 
vítání byla jedna, tentokrát smíšená, dvojčata:

• Nela a Tomáš Francúzovi
• Štěpán Bažant
• Justýna Nováková
• Anna Klikošová

Po kulturním pásmu byli noví občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka 
obdržela květinu a marcipánové miminko a starosta rodičům předal pamětní list a finanční dárek.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě.
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 Slet čarodějnic Slet čarodějnic
Tentokrát se naše čarodějnice slétly v úterní podvečer 30. dubna 2013 na náměstí, odtud si je 

kat odvedl na plácek za fotbalovým hřištěm, kde již byla připravena hranice. Jednu, tu nejdivočejší  
čarodějnici, si dokonce musel kat odvést přivázanou na provaze.

Za hřištěm stála nádherně hasiči připravená hranice s červeně oděnou čarodějnicí na svém 
vrcholu,  která  se  kdoví  proč  podobala  jedné  z  účastnic.  I  letos  se  hasiči  na  čarodějnice  pořádně 
připravili a tak si malé čarodějky i čarodějové mohli, jako již tradičně, vyzkoušet jak se používá hasicí 
přístroj. Taková zkušenost se může někdy hodit. Dokonce si mohli vyzkoušet, jak se stříká z pravé 
hasičské hadice. Někteří si vyzkoušeli hasičské ochranné oděvy nebo alespoň hasičskou přílbu, když 
ostatní části oděvů mají hasiči tak velké…

Po vyzkoušení hašení, zatancování si,  celý program vyústil v opékaní špekáčků a upálení 
jedné z čarodějnic na velké vatře.

I přes nepříznivé počasí se slétlo čarodějnic skutečně hodně – některé z nich měly opravdu 
přesvědčivé masky. Nebo to snad ani masky nebyly?

I tento celý program pro vás připravila komise pro kulturu a sport ve spolupráci s místním 
hasičským sborem.
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 Tajný pochod okolím Pilníkova Tajný pochod okolím Pilníkova
Na volnou středu 8. května 2013 připravila Komise pro kulturu a sport „Tajný pochod okolím 

Piníkova“.

Krátce  po  10  hodině  vyrazila  z  náměstí  skupina  odhodlaných  turistů  na  cestu.  Nejprve 
dorazili k nám na Letnou, kde jsme se ke skupince připojili i my a pak dále směrem na Vlčice. Potom 
jsme  cestou  ještě  přibrali  Karolínku  Pechanovou  a  po  krátké  přestávce  ve  vlčické  hospodě  a  po 
prohlídce  nově  upraveného  vlčického  hřbitova  jsme  dorazili  na  zříceninu  hradu  Břecštejna.  Po 
prohlídce zbytků hradu jsme se vydali po modré značce do penzionu „Pod Hrádečkem“. Posilněni 
držkovou polévkou, klobáskou nebo steakem, či jen hranolky s kečupem jsme se vydali na zpáteční 
cestu do Pilníkova.

Celá vycházka byla dlouhá přibližně 18 kilometrů a protože bylo i celkem hezké počasí, všem 
zúčastněným se vycházka líbila. Letošního putování se zúčastnilo celkem 23 účastníků.

Pilníkov 2013 převzato z http://pilnikov.jablkon.cz 8 / 26

http://pilnikov.jablkon.cz/


 Křest dalšího CD Tlupy Tlap Křest dalšího CD Tlupy Tlap
V pátek 7.6.2013 ve večerních hodinách se pilníkovský penzion „U Skutilů“ zaplnil příznivci 

místní  hudební  skupiny „Tlupa  Tlap“,  kterou  mnozí  mají  stále  v  povědomí  ještě  pod  původním 
jménem „Kaluže“. Po dlouhých osmi letech totiž bylo křtěno nové CD nesoucí název skupiny, tedy 
„Tlupa tlap“. Navíc každý, kdo na křest přišel, obdržel i malý dárek.

Kmotrem tohoto CD se stala česká folková hudební skupina „NEŘEŽ“, která přijela v sestavě 
Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál a Vít Beneš. Bylo to již třetí CD této skupiny. I když předchozí dvě CD 
vydala  skupina „Tlupa  Tlap“  ještě  pod  svým  původním  názvem  „Kaluže“,  bylo  to  v  roce  2001 
„Vločky se ničím netajou“ a o čtyři roky později, tedy 2005, „Šedé CD“.

Po úvodním koncertu skupiny „NEŘEŽ“ byla deska pokřtěna a poté následovalo představení 
většiny písniček z nového CD a to za přispění tří hostů, kteří se také na nahrávání nového CD podíleli 
– Lenka Jiránková (violoncelo), Matěj Suk (beatbox) a Zdeněk Vřešťál (akustická kytara).

O oblibě i „starých“ písniček svědčí také vyžádaný přídavek z prvého CD „Tak trochu jiná 
koleda“, která nechybí na žádném pilníkovském koncertě.

Koncert spojený se křtem nového CD měl velký úspěch – vždyť jej navštívilo více než 200 
návštěvníků!  A to se  koncertu účastnila  například návštěvnice až z Českých Budějovic i  nejstarší 
občan Pilníkova pan Karel Skutil.
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 Rally Krkonoše v Pilníkově Rally Krkonoše v Pilníkově
Letos se opět jela ve dnech 7. a 8. června rally Krkonoše. Byl to již 7. ročník této úspěšné 

rally.  Předchozí  ročníky  startovaly  na  Trutnovském  náměstí,  ale  letošní  start  byl  na  náměstí  ve  
Vrchlabí.

Na start se postavilo 122 posádek různých tříd. K vidění bylo několik vozů Mitsubishi Lancer 
Evo IX i X, Subaru Impreza WRX STI, BMW M3, Renault Clio, Honda i Suzuki. A samozřejmě 
nechyběla ani řada vozů ŠKODA různých typů. V rámci Rally pravidelnosti se závodu zúčastnil i vůz 
Trabant 601, který byl vzhledem ke svému roku výroby 1967 nejstarším vozem v závodě.

Vzhledem k tomu, že byla oblast závodu postižena povodní, byla zrušena rychlostní zkouška 
v Prosečném. Ale jedna rychlostní zkouška začínala u nás v Pilníkově za fotbalovým hřištěm. Tato 
rychlostní zkouška byla dlouhá 13 km a závodníci ji absolvovali dvakrát – pod označením RZ4 a RZ8 
a byla dlouhá 13 km.

První rychlostní zkouška RZ4 začala před jedenáctou hodinou, ale před polednem se strhl 
velký déšť. Snad proto v této RZ k odstoupilo hned jedenáct posádek – tři z důvodů havárií a zbytek 
pro technické závady. Připočteme-li ještě další havárii a technickou závadu při RZ8, odstoupilo jenom 
na  pilníkovských  RZ-tách  13  posádek  z  celkem 21  odstoupených  posádek.  Obě  pilníkovské  RZ 
vyhrála posádka Sýkora J. – Škardová M. s vozem Škoda Fabia S2000 v nejrychlejším čase 7:36,4 
minut,  což  odpovídá  průměrné  rychlosti  102,5 km/h.  Tato  posádka nakonec  vyhrála  i  celou  rally 
Krkonoše.

Letos byla znát zvýšená opatrnost pořadatelů, protože byla velmi široká bezpečnostní pásma 
kolem trati. Pořadatelé stáli ve všech částech trati, ale i tak se našla řada neukázněných diváků, kteří  
pořadatele nerespektovali. Konkrétně jsme viděli asi šestičlennou skupinku polských diváků, která si 
vyloženě dělala co chtěla, včetně přechodu tratě.
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 6. myslivecké „Půlení prázdnin“ 6. myslivecké „Půlení prázdnin“
I letošní prázdniny hrozně rychle utíkají, a tak se opět v pátek 26. července 2013 od 15 hodin  

konalo již šesté myslivecké „Půlení prázdnin“.

Na  úvod  nejprve  před  mysliveckým  srubem  přivítal  všechny  zúčastněné  předseda 
mysliveckého sdružení Ing. Kult s dalšími členy MS Krakonoš. Myslivci si pro děti opět připravili 
celou řadu různých soutěží,  ve kterých děti musely prokázat svoji zdatnost i ve znalostech okolní 
přírody – stromů a jejich plodů i větviček, zvířat žijících v okolních lesích. Pokud děti něco nevěděly, 
myslivci jim vše ochotně vysvětlili.

Kromě  znalostních  úkolů  samozřejmě  ani  letos  nemohla  chybět  oblíbená  střelba  ze 
vzduchovky, „norování“ nebo házení kroužků na jelení paroží.

Když děti  absolvovaly všechny soutěže,  obdržely na památku medaili  a ještě si vyzvedly 
špekáček, který si hned nad připraveným ohněm mohly opéci. Vše měli myslivci zajištěné.

I přes velké teplo se letošního půlení prázdnin zúčastnilo téměř 30 dětí.
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 Lidové zvyky, tradice a řemesla Lidové zvyky, tradice a řemesla
10. srpna 2013 se v Pilníkově konaly již sedmé městské slavnosti.  Letošní slavnosti byly 

tematicky zaměřené  na  „Lidové zvyky,  tradice  a  řemesla“.  Vzhledem ke  svému rozsahu slavnost 
probíhala v okolí mysliveckého srubu, fotbalového hřiště a požární nádrže. Na organizaci slavností se 
podílela většina místních spolků: MS Krakonoš, SDH Pilníkov, MO Českého rybářského svazu, TJ 
Spartak a ZŠ Pilníkov.

Slavnosti začaly jednu hodinu po poledni. I letos každý účastník při příchodu obdržel malý 
dárek – poukázky na jídlo a pití a koláčky – makový a povidlový. Po úvodních projevech hned začali  
soutěže  pro  děti  s  nostalgickým  názvem  „návrat  do  mládí“,  při  kterých  si  my  starší  mohli 
zavzpomínat, jak jsme kdysi hrávali kuličky, tloukli špačky či honili káču. V některých disciplínách si 
dokonce zasoutěžili i zúčastnění starostové.

Ve  dvě  hodiny  vystoupil  vrchlabský  národopisný  soubor  „Krkonošský  horal“  s  pásmem 
lidových  písní  a  tanců,  proložených  vyprávěním  z  krkonošských  hor  v  krkonošském  nářečí.  Se 
skupinou  Pilníkov  navštívil  i  vládce  našich  hor  –  Krakonoš.  Po  nich  vystoupila  ještě  skupina 
historického šermu REGO z Vrchlabí.

Po  čtvrté  hodině  odpolední  začala  na  koupališti  očekávaná  hlavní  část  velmi  zábavného 
programu – běh nebo přejezd lávky jednotlivců na kole, na koloběžce nebo ve dvojicích na trakaři.

Během celého odpoledne zároveň probíhala výstava na téma „Co nám vydá půda“ – tedy 
výstava historického nářadí, strojů a náčiní, zařízení, které obyvatelé našli po půdách a ve stodolách 
svých  stavení.  A že  se  našli  i  zajímavé  exponáty,  dokonce  byly  vesměs  i  funkční,  což  si  řada 
návštěvníků i vyzkoušela.

Příjemný den byl ukončen večerním koncertem country skupiny „Rychlotrapky“, která přijela 
místo na plakátech uvedených „Kocábek“.
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 Hasičská soutěž „O štít města Pilníkov“ Hasičská soutěž „O štít města Pilníkov“
V sobotu 17. srpna 2013 se na obvyklém místě, na louce za požární nádrží, konala soutěž v 

požárním sportu letos pod názvem „O štít města Pilníkov“, která navazuje na soutěže z minulých pěti 
let „O pohár starosty města Pilníkov“. Soutěže se letos zúčastnilo celkem třináct družstev. Ženy z Bílé 
Třemešné, Dubence, Klášterské Lhoty, Vítězné a z Vlčic. S nimi přijela i družstva mužů a navíc přijeli 
ještě muži z Čermné, Trutnova – Horního Starého Města a samozřejmě nesmím zapomenout na muže 
z organizujícího SDH Pilníkov.

Všichni  urputně  bojovali,  avšak  některé  týmy  pronásledovala  smůla,  což  je  vidět  i  v 
dosažených  časech.  Soutěž  byla  jednokolová,  takže  oprava  nebyla  možná.  Dokonce  došlo  i  k 
nenastartování  jednoho  čerpadla,  čímž  družstvo  mužů  z  SDH Vítězná  přišlo  o  možnost  dobrého 
umístění.  Protože zde však byly z Vítězné i  ženy,  místní SDH Pilníkov ochotně zapůjčilo vlastní  
čerpadlo, aby se ženy z Vítězné mohly soutěže zúčastnit.

Děkujeme našim hasičům z Pilníkova, kteří celou soutěž včera připravili a dnes i organizačně 
zajišťovali a přesto dokázali v soutěži obsadit krásné druhé místo.

První místa v obou kategoriích opět (jako v roce 2011) obsadila družstva z Vlčic.

Výsledky – muži: SDH Vlčice (28,74 s), SDH Pilníkov (30,40 s), SDH Čermná (32,50 s).

Výsledky – ženy: SDH Vlčice (25,48 s), SDH Dubenec (32,89 s), SDH Vítězná (33,67 s).
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 Výlet do ZOO Praha Výlet do ZOO Praha
Na předposlední prázdninovou sobotu připravila Komise pro kulturu a sport města Pilníkova 

netradiční,  o  to  však  zajímavější,  výlet.  Ráno v osm hodin  vyrazil  z  pilníkovského náměstí  plně 
obsazený autobus s dětmi a jejich doprovodem do pražské ZOO! Zájem o výlet byl velký, takže se na 
některé zájemce dokonce ani nedostalo a museli zůstat doma.

V jedenáct hodin jsme vstoupili do ZOO. Počítadlo počtu návštěvníků ukazovalo, že v ZOO 
je již 3170 návštěvníků. Když jsme před pátou hodinou odpolední ze ZOO odcházeli, v ZOO bylo 
9888  návštěvníků  (ale  ti  ještě  stále  přicházeli).  Vzhledem k  tomu,  že  ZOO má  dost  omezení  v 
„dolní“ části a dokonce i některé cesty v „horní“ části jsou předělány na „obslužné“, je to dost znát. 
Všude je doslova narváno návštěvníky.

Prošli jsme si většinu ZOO a posléze jsme našli i gorily, ke kterým se nedalo projít přímo, 
protože mezi jejich výběhem a hlavním vchodem leží nejvíce poškozená část ZOO při letošní povodni. 
Velice se nám líbilo cvičení lachtanů, kteří mají oproti naší minulé návštěvě upravený výběh. Také 
sloni mají nový a velice pěkný výběh v „horní“ části ZOO. Jmenuje se „Údolí slonů“ a je poblíž 
„Afrického domu a savany“. Mezi slony je nyní i jedno malé slůně Sita, která je fakt roztomilá. Pokud 
se půjdete podívat i do „Pavilonu slonů“, půjdete kolem čtyř bronzových sloních soch, z nichž dvě 
mají na krku zvoneček, který sloni nosí ve své domovině. Můžete si na ně i vylézt a vyfotit se, a když  
budete mít štěstí, ani vám nikdo nevleze do záběru. Pokud by Vám nestačil slon bronzový, můžete 
vyzkoušet „trenažér jízdy na slonovi“.

Letos nás  (opět) zklamala „Indonéská džungle“, kde se v hlavní části pavilonu krčila jedna 
ustrašená opička a na dně „říčky“ plavalo několik želv. Na tak velký pavilon s vodopádem a říčkou 
bych čekal více… Ale pavilon je to hezký.

Já jsem měl  letos  na  svá oblíbená  zvířata  smůlu,  Panda červená „nebyla  doma“,  gorilák 
Richard spal a ptačí ostrovy jsou po povodni uzavřené, ale i tak to byl hezký výlet.

PS: kam se pojede příště?
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 Historický vlak projel Pilníkovem Historický vlak projel Pilníkovem
V rámci letošních oslav Dne železnice a Dnů evropského dědictví v Trutnově, který se konal 

v sobotu 7. září 2013, opět projížděl Pilníkovem historický vlak tažený parní lokomotivou. Tentokrát 
to byla lokomotiva 464.008 „Bulík“ z královéhradecké výtopny. Tento konkrétní stroj byl vyroben 
4. prosince 1935 pro depo Chomutov. Prošel různými depy, mimo jiné i Trutnovským, až byl 11. září 
1979 v depu Nymburk vyřazen z provozu. Později byla lokomotiva zrekonstruována – od 4. 12. 1987 
do 3. 9. 1992 – aby byla opět uvedena do provozu. Tato konkrétní lokomotiva prý dokonce hrála i ve 
filmu „Tmavomodrý svět“ (premiéra v roce 2001).

Pilníkovem vlak s touto lokomotivou projížděl na svých dvou cestách z Trutnova do Vrchlabí 
a zpět, celkem tedy čtyřikrát (v 9:16, 10:46 a 15:16, 16:45 hodin). Bohužel opravdu jen projížděl a to 
ještě dost rychle.
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 Pilníkovský Písničkář 2013 Pilníkovský Písničkář 2013
V páteční podvečer 11. října 2013 se v pilníkovském penzionu „U Skutilů“ konal 1. ročník 

muzikantské  sešlosti  –  „Pilníkovský  Písničkář  2013“.  Sešlost  je  určena  pro  začínající  písničkáře 
různých žánrů, takže příchozí si mohli poslechnout například folk, contry i blues.

Každý účinkující měl na své vystoupení plných 30 minut, ve kterých se mohl předvést a 
samozřejmě hned zjistit odezvu od posluchačů.

Podvečer zahájil místní písničkář Jiří Kulka alias Písničkář George, který také celým večerem 
provázel.  Po  něm se  na  improvizovaném jevišti  vystřídala  ještě  řada  dalších  písničkářů,  kteří  do 
Pilníkova dorazili nejen z blízkého Trutnova, vzdálenějšího Hradce Králové, ale i poměrně vzdálené 
Prahy. Posluchači si tak mohli poslechnout Jiřího Votypku, Jaroslava Jerry Karmáška, Jiřího Štěpánka,  
Janu Štěpánkovou, Martina Rouse, Karla Polívku, Milana Georgieva, Duo Svitky (Jiří Kyncl a Jiří 
Svítek) a uskupení Pavel Patočka, Pavel Kasák, Sára Rotterová a Jiří  Holý. Snad jsem na nikoho 
nezapomněl…

Všechny tyto písničkáře si přišlo poslechnout více než sedmdesát posluchačů, mezi kterými 
nechyběl ani starosta obce Pilníkov – pan Jiří Haken.
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 Již třetí vítání občánků - 13.10.2013 Již třetí vítání občánků - 13.10.2013
Po nedělním obědě 13. října 2013 proběhlo již třetí  letošní vítání nových občánků města 

Pilníkova.

Jako již tradičně i tentokrát kulturní program připravily členky místní Komise pro kulturu a 
sport  s  manžely Pachlovými  a  jejich  dětmi  –  tentokrát  vystoupila  Adrianka,  Šimonek a  Matýsek 
Sokolovičovi  a  Terezka  a  Štěpán  Pachlovi.  Vystoupení  dětí  připravila  a  s  dětmi  nacvičila  Jana 
Pachlová s Veronikou Sokolovičovou. Martin Paša Pachl vystoupení doprovázel hrou na kytaru.

Na  tomto,  letos  posledním,  vítání  byli  přivítáni  celkem  čtyři  noví  občánci  (jeden  se  
nedostavil):

• Gábriš Jan
• Balcarová Leontýna
• Radiměřská Vendula
• Prouzová Petra

Po kulturním pásmu byli noví občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka 
obdržela květinu a marcipánové miminko a starosta rodičům předal pamětní list a finanční dárek.

Přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě.

A protože toto bylo poslední letošní vítání občánků, tak na závěr tradičně trochu statistiky. Po 
letošních prvních dvou vítáních byl stav v počtu vítaných dívek a chlapců vyrovnaný – 5 : 5, takže 
rozhodlo až vítání třetí, které výrazně vyhráli dívky 4 : 1. Letošní závěrečný stav tedy je 9 slečen a 6  
chlapců, tedy závěrečné skóre vyhrávají dívky 9 : 6. Letos bylo celkem přivítáno 15 dětí, což je sice o 
dvě děti  méně než v roce loňském, ale o čtyři  více než v roce 2011. I  letos byla přivítána jedna 
dvojčátka – tentokrát smíšená. A ani letos se žádné z křestních jmen neopakovalo dvakrát.

PS: Druhé vítání občánků zde nehledejte, tam jsme bohužel nebyli...
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 Pochod za krásami drobných památek Pochod za krásami drobných památek
Dnes, 28. října 2013, se slavilo 95. výročí vzniku samostatné Československé republiky 28. 

října 1918. U nás v Pilníkově jsme jej oslavili „Pochodem za krásami drobných památek“ v okolí 
našeho městečka.

Celkem dvanáct zájemců o památky se sešlo hned v 9 hodin ráno na náměstí a vyrazili jsme 
směrem k nádraží a po staré cestě do Čermné a přes Vlčice zpět na pilníkovské náměstí. Cestou nás 
pan starosta,  a  zároveň městský kronikář  v  jedné  osobě,  pan Jiří  Haken seznámil  s  historií  osmi  
pomníčků v okolí  Pilníkova a  všech památek na pilníkovském náměstí.  Dva pomníčky jsou letos 
čerstvě obnovené (kamenný kříž z roku 1802 a kamenný kříž z roku 1852), a také již byla (těsně před 
pochodem) opravena „Boží muka u Vlčické zastávky“.

Nevynechali jsme ani nejnovější pamětní desku, která je umístěna na místě, na kterém velmi 
ráda sedávala pilníkovačka paní Miloslava Šlégrová, zesnulá dne 18.4.2013 v nedožitých 77 letech, 
kterou zřídila její rodina.

Závěr  našeho putování  končil  opět  na náměstí,  kde jsme byli  seznámeni  s  historií  všech 
památek nalézajících se na náměstí. Počínaje morovým sloupem, přes kašnu s pelikánem až po stále 
neopravený kostel Nejsvětější Trojice.

Všem účastníkům se pochod líbil a dozvěděli jsme se i řadu nových informací z historie 
městečka a prohlédli si řadu dobových fotografií, které měl pan starosta připravené.
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 Lampionový průvod 31.10.2013 Lampionový průvod 31.10.2013
I  na  letošní  poslední  říjnový  den  připravila  Komise  pro  kulturu  a  sport  „Lampionový 

průvod“.

Kolem páté  hodiny  večerní  se  začala  poblíž  krytého  sportoviště  scházet  různá  strašidla, 
rozličné  čarodějnice  a  čarodějové,  chodící  dýně,  kostlivci,  upíři  a  další  příšerky.  A samozřejmě 
nemohly chybět ani barevné lampiony různých tvarů. Po úvodním fotografování masek se všichni 
účastníci vydali od sportoviště podél svíček na okružní cestu kolem centra Pilníkova. Cestou průvod 
prošel kolem několika strašidel a byl zakončen u hřbitova, kde opět všichni účastníci, ať s maskou 
nebo bez masky, dostali sladkou odměnu a již tradiční diplom.

Celkem se v tento halloweenský večer sešlo více než 60 dětí s rodiči.
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 Čertoviny pobavily tři desítky dětí Čertoviny pobavily tři desítky dětí
V neděli 1. prosince 2013 opět po roce ožil sál restaurace „Slunce“ dětským smíchem, konala 

se tu další Mikulášská zábava pro děti. Letos pod názvem „Čertoviny“. Než ale Mikuláš s andělem a 
čerty přišel, děti si zatancovaly a zahrály řadu zajímavých her. Do některých se přitom aktivně zapojili  
i se svými rodiči. Za účast v každé hře děti byly odměněny sladkou odměnou.

Po čtvrté hodině vrazili do sálu dva čerti. Obcházeli děti a doráželi na ně:

„Ty jsi určitě zlobil?!“

„Né, néé“, zastávali se některých dětí rodiče.

„Je hodná, ale cucá si palec!“, řekla na dcerku jedna maminka.

„Zlobí jen trošku…“, bránila děti jiná.

„Nechtějí si čistit zuby!“, žalovala na syny další.

Nakonec se děti shromáždily uprostřed sálu a řekly Mikulášovi společně pěknou básničku. 
Mikuláš si je za to jednotlivě volal a pro každé dítě měl připravený sladký balíček.

Mikulášské odpoledne pro vás opět připravila Komise pro kulturu a sport.

Letošního mikulášského odpoledne zúčastnilo 30 dětí.
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 Oslava 100. a 102. narozenin  v DPS Pilníkov Oslava 100. a 102. narozenin  v DPS Pilníkov
Na přelomu listopadu a prosince 2013 (29.11. a 2.12.) se v Domově pro seniory v Pilníkově 

konala velká oslava. Hned dvě obyvatelky domova dosáhnou začátkem prosince úctyhodného věku 
100 a 102 let.

K jejich výročí jim samozřejmě popřála jejich rodina a za zaměstnance DPS Pilníkov oběma 
stařenkám poblahopřál  ředitel  DPS Ing.  Vít  Petira,  který  jim předal  krásné  květiny.  Samozřejmě 
nechyběly ani velké dorty a další dárky. Nějaké dárky jim také předali jejich sousedé a spolubydlící z 
domova.  Ke  gratulantům  se  přidali  i  zástupci  vedení  Královéhradeckého  kraje,  kteří  se  na  obě 
oslavenkyně přijeli podívat a poptat se na jejich zdraví.

Starší z oslavenkyň paní Štefanie Škvrnová se narodila 7. 12. 1911 ve Slovenské obci Horná 
Súča v Bílých Karpatech na Česko – Slovenském pomezí v okrese Trenčín. V roce 1927, když jí bylo 
15 let, se s rodiči přestěhovala na Trutnovsko, kde prožila většinu času hlavně ve Starých Bukách. 
Celý život pracovala na polích a v lese, a také se ráda starala o svoji zahradu. Měla dva syny, ale oba 
dva již dnes nežijí.

Mladší  z  oslavenkyň,  „teprve“  stoletá,  paní  Anna  Hamplová  se  narodila  2.  12.  1913 
v Temném Dole. Později žila v Horním Maršově, odkud také přišla do pilníkovského domova pro 
seniory. Nejprve pracovala ve výrobě šperků v Horním Maršově a později také v Texlenu. Vždy ale 
chodila do práce pěšky.

Vzhledem k  velkému množství  gratulantů,  byla  oslava  rozložena  do  dvou  dnů.  V pátek 
29. 11. 2013 se přijel oběma stařenkám pogratulovat i delegace za Královéhradecký kraj, v jejímž čele 
byl první náměstek hejtmana královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml a dále pak PaedDr. Mgr. Josef 
Lukášek, člen Rady Královéhradeckého kraje s gescí za sociální oblast a Ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí 
odboru sociálních věcí.

V  pondělí  pak  dorazili  hosté  z  bližších  míst  –  MUDr.  Pavel  Trpák,  předseda  výboru 
zdravotního královéhradeckého kraje a senátor Parlamentu ČR, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., 
člen zastupitelstva KHK a poslanec PČR, PhDr. Robin Böhnisch, poslanec PČR a v neposlední řadě 
přišli  poblahopřát i  zástupci  města  Pilníkov starosta města pan Jiří  Haken a zastupitel  pan Luboš 
Balcar.

I  my  se  připojujeme  ke  všem  gratulantům  a  přejeme  oběma  stařenkám  ještě  dlouhý 
a spokojený život a hlavně hodně zdraví!
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 Sejdeme se na taneček aneb posezení se seniory Sejdeme se na taneček aneb posezení se seniory
Poslední letošní akcí pořádanou Komisí pro kulturu a sport bylo tradiční posezení se seniory.

V sobotu  7.  prosince  2013 odpoledne  se  opět  po  roce  sešli  pilníkovští  senioři  ke  svému 
každoročnímu předvánočnímu setkání. I letos byl o setkání mezi seniory velký zájem a tak se jich na 
sále restaurace „Slunce“ sešlo pětačtyřicet.  Členky Komise pro kulturu a sport,  které celé  setkání 
zorganizovaly, samozřejmě nezapomněly ani na drobné občerstvení, ani na kávu či čaj pro každého 
účastníka setkání.

V úvodní části setkání předvedla své umění skupina 12 mažoretek ze ZŠ a MŠ Chotěvice. Po 
nich předvedly krátké vystoupení ještě dvě místní gymnastky. Všem se vystoupení moc líbila, a tak za  
něj všechny malé slečny sklidily zasloužený potlesk.

A potom se již rozproudila všeobecná zábava. Kdo chtěl, mohl si jen tak posedět a popovídat 
s přáteli nebo si i zatancovat. K poslechu a k tanci hrál pan Prokop, který střídal různě rychlé písničky, 
takže si každý mohl zatancovat v rytmu, který mu vyhovoval. Asi nejvíce si zatancoval pan starosta, 
který provedl všechny přítomné ženy.

Novinkou  letošního  setkání  bylo  losování  o  několik  zajímavých  cen.  Pro  ženy  bylo 
připraveno několik dárkových poukazů do kosmetického salónu, a protože muži by na kosmetiku asi 
nechtěli, bylo pro ně připraveno stejné množství dárkových balíčků.

Setkání rychle uteklo, všem se prý velmi líbilo a již těší se na setkání příští.
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 Školní vánoční trhy Školní vánoční trhy
Pátek 13. prosince 2013 si vybrala pilníkovská základní škola pro konání svých tradičních 

vánočních trhů. Letos se uskutečnil již 5. ročník.

Letošní trhy se opět konaly ve školní budově na náměstí. Žáci si na ně připravili spoustu 
hezkých výrobků, malé stromečky, adventní věnečky, zvonečky a mnoho dalšího. Také napekli různé 
cukroví, které pak hostesky prodávaly návštěvníkům. Nechyběly ani nazdobené perníčky.

Odpoledne bylo zpestřeno zpěvem tradičních vánočních koled.

Vánočních trhů se zúčastnily všechny třídy místní základní školy včetně družiny. Kuchařky 
ze školní jídelny podávaly v jídelně kávu, čaj nebo grog a k nim si návštěvníci mohli koupit tácek s 
cukrovím.
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 Vánoční koncert místní skupiny Tlupa Tlap Vánoční koncert místní skupiny Tlupa Tlap
V pátek 20. 12. 2013 se v Pilníkově v sále nad restaurací „Slunce“ sešli místní i přespolní 

příznivci známého místního hudebního tělesa Tlupa Tlap, které se jalo uskutečnit ve svém domovském 
městečku letos již druhý (po červnovém křtu nového CD) koncert. A protože se blíží Vánoce, byl to 
samozřejmě koncert vánoční.

Jako  host  tentokrát  celý  večer  rozjelo  pražské  trio  Šantré,  skládající  se  ze  zpěvačky  a 
mandolínistky Terezy Bárové, kytaristy a zpěváka Dušana Vainera a baskytaristy Pavla Hlouška, se 
svými hravě otevřenýmí písněmi s příchutí romantiky.

Po  triu  krátce  vystoupilo  duo  MAD  GROOVE  ve  složení  Jana  Táslerová  a  Barbora 
Kulichová.

Po krátké  přestávce  nutné  k  přepojení  techniky již  na  pódium nastoupila  Tlupa  Tlap  ve 
standardním složení – Martin Pachl (kytary, zpěv), Ondra Paděra (baskytara, zpěv), Jana Pachlová 
(zpěv, klavír,  pekuse),  Jana Paděrová (zpěv,  příčná flétna,  saxofon, bubínky,  perkuse),  Jan Bažant 
(saxofon, klarinet, bubínky, zpěv, perkuse) a Matěj Hanč (bicí). Na koncertu jsme si poslechli nejen 
písničky nové a novější ale i starší. Samozřejmě nemohla chybět ani bonusová písnička z prvního CD 
„Vločky  se  s  ničím  netajou“  (2001)  -  „Tak  trochu  smutná  koleda“.  Jako  tradičně  mezery  mezi 
jednotlivými písničkami vyplňoval Ondra se svými básničkami a příběhy.

Zlatým hřebem večera se ale stal nový videoklip skupiny Tlupy Tlap k písni Cihla, který byl 
samozřejmě i promítnut a Pavlem Kavkou pokřtěn. Tento videoklip je mimo jiné významný také tím, 
že  se  stal  zároveň  prvním  (avšak  zatím i  posledním...) videoklipem Tlupou  Tlap  natočeném.  Dle 
odezvy publika se však zdá býti i klipem úspěšným, takže jistě nezůstane osamocen.

Viděl jsem řadu jejich koncertů a zdá se mi, že čím déle spolu hrají, tím více si to i užívají.

Pokud  jste  si  na  tomto,  nebo  nějakém  předchozím,  koncertu  nekoupili  některé  z  Tlupa 
Tlapáckých CD, můžete si jejich vybrané písničky poslechnout třeba zde.
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 Betlémské světlo Betlémské světlo
V  sobotu  21.  prosince  2013  odpoledním  vlakem  v  16:25  hodin  přijelo  do  Pilníkova 

Betlémské světlo. Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese v duchu páté kapitoly knihy 
proroka Micheáše:  „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde  
veliká věc.“

Betlémské světlo je plamínek každoročně zapalovaný před Vánoci v betlémské jeskyni, ve 
které se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Tradice Betlémského světla byla obnovena sice již v roce 
1986,  ale  do  Pilníkova  dorazilo  teprve  podruhé  a  dovezli  ho  kurýři  z  trutnovského  skautského 
střediska Hraničář Trutnov.

První zájemci si převzali Betlémské světlo již na pilníkovském nádraží. Potom kurýři zamířili 
do Domova pro seniory, kde obešli všechny jeho obyvatele a každému zvlášť popřáli veselé vánoce a 
předali přání vyrobené trutnovskými skautkami – světluškami z oddílu ABSAROK.

Nakonec navštívili dům s pečovatelskou službou, kde si většina obyvatel Betlémské světlo 
ráda převzala a ještě si zazpívali vánoční koledy.
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 Vše nejlepší do nového roku 2014! Vše nejlepší do nového roku 2014!
Letošní rok se rychle blíží ke konci, proto jsme vydali tento letos poslední souhrn zajímavých 

událostí u nás v Pilníkově - Pilníkov 2013.

A nyní  nám již  zbývá pouze popřát  Vám krásné  prožití  svátků vánočních  a  vše nejlepší 
v novém roce a hlavně hodně zdraví!

A kdybyste ještě takto narychlo sháněli  nějaký dárek,  připravili jsme letos opět  kalendář 
s fotografiemi z Pilníkova. Kalendář je vytištěn na křídovém papíře formátu A3 (420 x 297 mm). 
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách:

http://jablkon.eu/jbl/fotosluzby/kalendar-pilnikov-2014/

Objednávky prosím na e-mail: kalendar@jablkon.eu

Jednotlivé listy kalendáře:
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