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LEADER – další projekt v realizaci 

KJH – V pondělí 13. června došlo v Pilníkově k dalšímu kroku při realizaci projektu „Umělý povrch 
veřejně přístupného školního hřiště v Pilníkově“. Zadavatel – Město Pilníkov – předalo budoucí 
staveniště do rukou stavební firmy TUBEKO SPORT, spol. s r. o., která celý projekt zrealizuje. 
 
„Školní hřiště bylo vystavěno v roce 1981, protože tenkrát žádné atletické hřiště v obci nebylo,“ 
zmiňuje historii hřiště starosta Pilníkova Jiří Haken. „Postupem času ale všechny části hřiště zarostly 
trávou a tak se v roce 2005 přistoupilo k rekonstrukci celé plochy sportovního areálu. Sportoviště se 
odvodnilo, povrch je teď před rekonstrukcí tvořený z kamenného hutněného prachu a vše čeká jen na 
další práce a na pokládku umělého povrchu.“ 
 
Firma tedy hřiště převzala a neprodleně se začne s pracemi, zlikvidují se staré a nevyhovují povrchy 
jak atletického oválu, tak i kurtu. Na kurtech dojde i k osazení kovových prvků jako jsou speciální 
pouzdra pro sloupky na upevnění sítě na nohejbal nebo volejbal. Následně se položí podklad pro 
umělý povrch a umělý povrch CONIPUR EPD samotný. Zároveň dojde k úpravám i na atletickém oválu 
a doskočišti. Zemní úpravy na hřišti budou trvat přibližně 14 dnů, celkově by rekonstrukce neměla 
přesáhnout termín vymezený letními prázdninami. 
 
„Město Pilníkov je partnerem Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory a finance na projekt 
získalo jejím prostřednictvím. V roce 2010 prošel projekt výběrovou komisí MAS, splnil všechny 
náležité formality a nic tak nebránilo v jeho uskutečnění,“ vysvětluje získání peněz Lada Nevečeřalová 
manažerka MAS. „Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou 2 800 286 Kč, z čehož získaná 
dotace z programu LEADER tvoří 1 800 000 Kč. Město musí celý projekt samo předfinancovat, ale 
před započetím realizace došlo k sepsání Dohody o proplacení se SZIFem, která znamená jistotu 
navrácení peněz zpět, ovšem jen v případě dodržení všech daných pravidel.“ 
 
Cílem položení umělého povrchu a celkové revitalizace hřiště je zlepšení např. podmínek pro Základní 
školu, jak při hodinách tělesné výchovy, sportovních kroužků nebo pro školní družinu, tak lepší využití 
místa pro volnočasové aktivity místních dětí i dospělých nebo i z přilehlých obcí. V Pilníkově se konají 
sportovní akce různého druhu i s mezinárodní účastí a tak nový povrch hřiště určitě přispěje 
k dalšímu rozvoji těchto aktivit. 
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