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Pilníkovský
z p r avo d a j

Milí čtenáři,
vítám vás u prázdninového vydání pil-
níkovského Zpravodaje. Vím, že je toho 
ohledně Covidu 19 všude hodně, přesto se 
o něm v tomto vydání musím několikrát 
zmínit. Doba druhého kvartálu letošní-
ho roku byla více než hektická, omezení, 
karanténa, uzavřená škola, nouzový stav, 
postupné rozvolňování, omezení toku da-
ňových finančních prostředků, finišování 
s výstavbou kanalizace, opravy a rekon-
strukce, prostě nastávaly chvíle, které 
nám chvílemi vzaly dech.

V uplynulých týdnech a měsících jsme 
byli všichni vystaveni zkoušce, která 
neměla v historii České republiky ob-
doby. Nikdo z nás neví, jak se situace 
v budoucnosti vyvine, jedno je ale jis-
té, ještě jednou musím poděkovat všem 
švadlenkám, dobrovolníkům, prodava-
čům, řidičům, učitelům, zdravotníkům, 
pracovníkům v sociálních službách, ha-
sičům a dalším, kteří stáli v první linii 
a díky kterým jsme mohli v minulých 
měsících fungovat. Děkuji vám všem za 

vstřícnost, ochotu pomoci a součinnost. 
Společně jsme to zvládli.

Nyní se vracíme do starých a zaběhnu-
tých kolejí, postupné rozvolňování nám 
umožňuje opětovné setkávání. I na le-
tošní prázdniny jsme připravili společ-
ně s našimi spolky sportovní i kulturní 
akce, těšit se tak můžete na tenisový 
a nohejbalový turnaj, hudební rockové 
léto, pro děti tradiční půlení prázdnin 
na mysliveckém srubu a poté rozloučení 
s prázdninami na hřišti Spartaku, akce 
tedy nejen pro děti, ale také pro širokou 
veřejnost. Celé kulturní léto bude poté 
završeno 5. září městskými slavnostmi, 
nad kterými letos převzal svoji záštitu 
náměstek hejtmana Královéhradecké-
ho kraje Ing. Aleš Cabicar. Pokud mám 
utrousit malou ochutnávku, těšit se 
můžete na Železného Zekona, hudební 
skupinu Trio Rio, známou z TV Šlágr, 
dále hudební skupiny Jam&Bazar, Tlu-
pa Tlap a Vaťák nebo také na partičku 
vypravěčů z pořadu Na stojáka. Vše 
obohaceno soutěžemi, tombolou a dob-
rým jídlem a pitím. 

Nyní jsou před námi prázdniny, začá-
tek léta je čas, kdy rodiny řeší, co udělat 
s letní dovolenou. Letos je to po dlou-
hých letech krom vkusu a kapsy i otázka 
toho, co se smí a co se nesmí a čeho se 
odvážíme. Přeji vám všem klidné prožití 
léta, hodně sluníčka, hezké prázdninové 
zážitky, pořádný odpočinek a načerpání 
nových sil. Malý tip na zajímavý výlet 
pro vás připravila šéfredaktorka a na-
jdete jej uvnitř tohoto vydání.

Buďte na sebe nejen o prázdninách opa-
trní, přeji vám, ať jsou letošní prázdniny 
dechberoucí, neb život se neměří po-
čtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, 
které vám vzaly dech. Přeji vám všem 
svěží vítr do plachet. 

Těším se na vás při společném setkávání. 

 Váš starosta Josef Červený

přehled 
plánovaných akcí

Čaj o páté se starostou města 
středa 8. 7. 2020 od 17:00 h 

 MěÚ Pilníkov
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rockové hřiště Pilníkov
rockový koncert

sobota 11. 7. 2020 od 20:00 h 
fotbalové hřiště

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

Letní nohejbalový turnaj
sobota 18. 7. 2020 od 9:00 h 

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

Letní tenisový turnaj
sobota 25. 7. 2020 od 8:00 h 

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

Půlení prázdnin
pátek 31. 7. 2020 od 15:00 h 

myslivecký srub
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pilníkofest 
tvrdá muzika

sobota 1. 8. 2020 
fotbalové hřiště

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

rockový koncert
sobota 8. 8. 2020 od 20:00 h 

fotbalové hřiště
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 schodů k folkovým legendám
poslechový večer

pátek 21. 8. 2020 od 18:00 h 
hudební klub Obývák

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

Rozloučení s prázdninami       
pátek 28. 8. 2020 od 16:00 h 

fotbalové hřiště
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Městské slavnosti     
sobota 5. 9. 2020 od 13:00 h 

fotbalové hřiště
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VTIPY
zakončení výstavy Jiřího Gruse       

čtvrtek 10. 9. 2020 od 17:00 h 
zasedací místnost MěÚ
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Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 13:00 od 8:00 lékař

od 7:30 do 9:30 akutní stavy

od 9:30 objednaní

Úterý 16:00 – 18:00 Prevence objednaní

středa 7:30 – 8:30 odběry krve

Čtvrtek 7:30 – 18:30 od 8:00 lékař

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

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

Pátek 7:30 – 13:00 od 8:00 hod lékař

od 7:30 do 9:30 akutní stavy

Od 9:30 objednaní

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 – 14:30

Úterý 7:30 – 16:30

středa 7:30 – 14:30

Čtvrtek zavřeno

Pátek 7:30 – 13:30
bolesti a děti

sobota, neděle, svátky* 8:00 – 12:00

Otevírací doba

Úterý 13:00 – 17:30

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 17:00

středa 12:00 – 16:00

Ordinace Bez objednání Pouze objednaní

Pondělí 9:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00

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

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

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

Pátek 8:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00

Mimo ordinační dobu: operace, výjezdy k pacientům, předem objed-
naní pacienti. Prosím využívejte rezervační kalendář pro objednání 
kdykoliv mezi 7. a 19. hod. kalendář je umístěn na webových i face-
bookových stránkách veteriny.

Výjezdová a pohotovostní služba: objednávat na telefonu ve všed-
ní dny mezi 8. a 18. hodinou. akutní pacienti mohou volat kdykoliv. 
V neakutních případech respektujte prosím pracovní dobu. děkuji! 
Změny (dovolené apod.) v ordinačních hodinách prosím sledujte na: 
www.veterina-pilnikov.cz 

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

Žádáme pacienty, aby se objednávali předem, a v čekárně tak 
byli, pokud možno, jednotlivě. 

Jana Podlipná

Otevřeno každou sobotu, individuálně možno otevřít 
po dohodě. 

Kábrtovi • tel.: 777 132 429 / 608 277 997
Nádražní 337 Pilníkov • email: jirka.kabrt@atlas.cz 

nabízí nejen místní med, domácí ovčí sýry, medovinu a jeh-
něčí maso, ale i spoustu rad a informací, které se při ná-
vštěvě Pilníkova, Podkrkonoší i krkonoš hodí. dohodnout se 
můžete na telefonu. Více informací najdete na webu www.
sedmikraskovani.cz 

informace

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

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

Josef Červený
› starosta • tel.: 603 558 852
Miluše Čubičová 
› referent, podatelna • tel.: 499 898 921
Ing. Tomáš Voborník
› referent investic a majetku • tel.: 605 158 342
Dušan Hanuš
› voda, správce budov a technické služby města 
• tel.: 777 259 746
Jan Šída
› les, zeleň • tel.: 777 259 747

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

Dušan Hanuš • tel.: 777 259 746

praktický lékař pro dospělé

Zubní ordinace pilníkov

knihovna

veterina pilníkov

městský úřad a lesy – voda, s.r.o. 

sběrný dvŮr

medový dvŮr 
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registrovaní sportovci s trenérem 
nebo vedoucím z Pilníkova poplatek  
za osvětlení neplatí.

Pravidelní uživatelé zařízení s trvalým 
pobytem v Pilníkově mají možnost 
zakoupit na MěÚ Pilníkov roční per-
manentku ve výši 300 kč / rok, včetně 
osvětlení.

rezervace tělocvičny a sportovní haly 
a převzetí klíčů: 

Městský úřad Pilníkov, náměstí 36,  
tel.: 603 558 852, 499 898 923,  
777 259 746.

Platba tělocvičny a sportovní haly: 
Městský úřad Pilníkov, náměstí 36,  
tel. 499 898 921 paní M. Čubičová.

Provozní doba sportovních zařízení 

Září – březen 8:00 – 20:00

duben-srpen 8:00 – 21:00

sportovci a občané s trvalým  
pobytem v Pilníkově

sportovní zařízení 
bez osvětlení bezplatně

sportovní zařízení  
s osvětlením 50 kč / h.

sportovci a občané s trvalým  
pobytem mimo Pilníkov  
a kolektivy smíšené

sportovní zařízení 
bez osvětlení 200 kč / h.

sportovní zařízení  
s osvětlením 300 kč / h.

městský úřad a lesy – voda, s.r.o. 

ceník pronáJmu 
sportovních 
ZaříZení
v maJetku města pilníkova 
› sportovní hala a tělocvična

neZahálíme...
Mohlo by se zdát, že je naše město 
nečinné, opak je ale pravdou, neza-
hálíme a věnujeme se jarním pracím, 
úklidu města, renovaci a opravám. 
Využili jsme vládního opatření, ka-
rantény a nouzového stavu a pustili 
se do výmalby myší díry, chodby do 
kadeřnictví, obecních budov a základ-
ní školy.

Zrekonstruovali jsme kompletně dětské 
hřiště u autobusové zastávky, dosypali 
písek na sportoviště, opravili schodištní 
rošt u školní družiny a vstup do útrobí 
kašny, vstupní schody u č. p. 27, v hasičár-
ně proběhla výměna oken za luxfery. 

V restauraci Slunce byla vyměněna podla-
hová krytina, dlažba za kamny a byl kom-
pletně vymalován výčep i salónek, který je 
nyní do odstínu žluté.

Na 1. máje jsme na náměstí symbolic-
ky vztyčili májku, kterou letos suplovala 
mladá bříza. Na hřbitově jsme k příleži-
tosti osvobození a na přání občanů ne-
ignorovali historické skutečnosti a tak 
jako se dříve pokládali věnce a probíhal 
pietní akt, položili jsme květinovou výz-
dobu na hrob čtyřem padlým rudoarměj-
cům, kteří položili své životy za osvobo-
zení naší obce. 

Napustili jsme koupaliště, které jsme 
obohatili o řádnou dávku modré skali-
ce, neváhejte tedy naplánovat pořádnou 
koupačku v přírodě. Vezměte prosím také 
na vědomí, že koupání je na vlastní ne-
bezpečí a zároveň poprosím o dodržování 
pořádku.

Náš klub seniorů a seniorek se opět po roce 
pustil do uspořádání jarní sbírky oblečení, 
domácího textilu, obuvi a nádobí pro Dia-
konii Broumov. Dalším počinem bylo také 

opětovné osázení záhonků v parku pod 
kostelem. Jen si vzpomeňte, jak nám to 
tam v loňském roce pěkně kvetlo.

Vážím si moc každé pomoci, vážím si ka-
ždého nápadu, který udělá naše město 
krásnějším.

Z vyplněné ankety, která byla spuštěna na 
portále (www.pilnikov.mobilnirozhlas.cz) 
Mobilního rozhlasu, vyplývá, že obyvate-
lé Pilníkova si nejvíce přejí nové komu-
nikace a chodníky, dále chtějí mít jistotu 
dobré a kvalitní pitné vody, přejí si, aby 
byla plánována bytová výstavba dostupná 
nejen pro mladé a také aby se vybudova-
ly naučné odpočinkové stezky do přírody, 
workoutové hřiště s možností posilování 
a protažení svalů. S těmito fakty pracuje-
me, v následných investicích s nimi také 
počítáme, prioritou je ale pro nás nyní do-
končení kanalizace, komunikace a chod-
ník na Hradčíně.

Závěrem je také potřeba zdůraznit, že vlá-
da dle rozhodnutí o finanční spoluúčasti 
sebrala obcím peníze. Nedává to na první 
pohled smysl, nejdříve nutí samosprávy, 
aby investovaly, a když připravíte inves-
tice, na které se v předchozích letech še-
třilo, musíte je částečně zastavit, nebo od 
nich upustit. Uvidíme, štěstí přeje připra-
veným.

JČ

Zprávy Z města 

Jarní sbírka pro diakonii Broumov. Foto J. Červený restaurace slunce, výčep v novém. Foto J. Červený

nezahálíme. Foto J. Červený

Náhradní termín diva-
delního představení do 

pražského Divadla Palace 
na skvostnou komedii „Buď 

moje bejby“ je napláno-
ván na 7. 11. 2020, odjezd 
v 9:00hod od hasičárny.
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Na čistírně odpadních vod se dokončují 
terénní úpravy a především dokladová 
část včetně revizí. S Ing. Kasperovou, 
vedoucí odboru životního prostředí MÚ
-TR, je domluveno na den 14. 7. 2020 
zahájení zkušebního provozu čistírny 
odpadních vod, který potrvá 12 měsíců. 
V průběhu této doby po kontrole a od-
souhlasení zástupce Lesy – voda, s.r.o., 
pana Dušana Hanuše se budou moci 
občané připojovat na veřejnou kanali-
zaci. Dříve ne!

V průběhu léta se budou pokládat asfal-
tové povrchy ulic Novoměstská, Hrad-
čín, Okružní a K Táboru. Po dokončení 
výstavby kanalizačních přípojek a při-
pojení nemovitostí na splaškovou ka-
nalizaci v ulici Hradčín se provede vy-
dláždění nového chodníku. V roce 2021 
plánuje Ředitelství silnic a dálnic opra-
vu komunikace I/16, procházející cen-
trem Pilníkova. Z výše uvedeného dů-
vodu se neupravuje část parkoviště nad 
poštou, část ulice Tovární a Nádražní 
a také křižovatka u sportovní haly.  

Ještě jednou zopakuji postup při zajišťo-
vání dokladů pro realizaci kanalizačních 
přípojek: 

Město Pilníkov zajistí na své náklady 
smlouvy se sousedními nemovitostmi, 
projekt a územní souhlas Městského 
úřadu v Trutnově na výstavbu kana-
lizačních přípojek. Majitelé každého 
domu, který se napojí na veřejnou ka-
nalizaci, tak ušetří nejen čas za vyříze-

ní povolení, ale i peníze za projektovou 
dokumentaci a 1000 Kč za správní po-
platek. 

V průběhu měsíce června a  července 
zkontaktujeme občany a předáme k pod-
pisům doklady k realizaci kanalizačních 
přípojek:

• plná moc pro město Pilníkov, aby 
zastupovalo občany u Městského 
úřadu v Trutnově, odboru výstavby, 
ve věci vydání územního souhlasu, 

• smlouva o postoupení práv a po-
vinností a podmínek souvisejících 
s výstavbou kanalizační přípojky,

• souhlas se záměrem umístění a rea-
lizace kanalizační přípojky pro sou-
sední nemovitosti včetně snímku 
z projektové dokumentace.

V případě nejasností se obraťte se svými 
dotazy na pana Ing.Tomáše Voborníka, 
referenta investic MěÚ Pilníkov, který 
vám zajistí odpovědi na vaše otázky. 
Kontakt je možný na e-mail: referent@
pilnikov.cz, tel: 605 158 342 nebo osob-
ně při návštěvě města Pilníkov. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům města Pilníkova za jejich tr-
pělivost při realizaci veřejné kanaliza-
ce, za vstřícnost při projednávání kana-
lizačních přípojek a za bezproblémový 
souhlas k napojení jejich sousedů.

ing. tomáš Voborník

Jak pokračuJe dál realiZace  
kanaliZace v pilníkově – část vii.
Máme pro vás dobrou zprávu – 98 % kanalizačního potrubí je položeno 
v zemi. V současné době se dokončuje výstavba kanalizace v ulici Hradčín 
a dvou šestibytovek v ulici K Táboru. Jako poslední se bude realizovat propo-
jení stávajících rozvodů kanalizace za 1. stupněm ZŠ do ulice Tovární. 

Zprávy Z města 
1. nové proJekty a 
žádosti o dotace
V letošním roce bychom rádi zrealizo-
vali projektové dokumentace chodníků 
III. etapy - kolem komunikace I/16, 
procházející centrem Pilníkova a ná-
sledně od objektu bývalé Váhy směrem 
na Chotěvice, projekt nového parko-
viště pod poštou a na areál sběrného 
místa v lokalitě stávajícího sběrného 
dvora.

Navážeme na studii rekonstrukce ob-
jektu základní školy na náměstí dalším 
stupněm - projektem pro stavební povo-
lení. 

Na konci léta budeme znát výsledky na-
šich žádostí o dotace na rekonstrukci 
bytu ve 2. nadzemním podlaží objektu 
čp. 58 a novostavbu bytového domu na 
místě bývalé školní jídelny. V lednu příš-
tího roku se bude rozhodovat o dotaci na 
rekonstrukci požární zbrojnice.  

ing. tomáš Voborník

Zahrady v ulici k táboru. Foto P. Pěchoč

tJ spartak Pilníkov. Foto J. Červený

TJ Spartak Pilníkov srdečně 
zve své členy na valnou hro-

madu, konanou dne 3. 7. 2020 
od 18:00 v hospodě Na Hřišti.

valná hromada
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Nejdříve ale důležitá informace z život-
ního prostředí pro občany, kteří se na 
novou kanalizaci nenapojí ať již z důvo-
du zpracovaného projektu, vzdálenosti, 
nebo proto, že nechtějí. Pokud napojení 
není technicky proveditelné, likvida-
ci odpadních vod musí vlastník objektu 
zajistit individuálně, tedy buď jímkou 
na vyvážení, nebo vypouštěním do vod 

povrchových či podzemních (vsakem). K 
vypouštění je třeba povolení vodoprávní-
ho úřadu. Septik by měl být nepropustný 
a měl by zajistit vyčištění odpadních vod 
do takové míry, aby hodnoty zbytkového 
znečištění splňovaly limity dané naří-
zením vlády. Není tedy vždy jisté, že sa-
motný septik (bez dalšího stupně čištění, 
tedy bez filtru, který se běžně umisťuje za 
septik) odpadní vodu vyčistí dostatečně. 
Doporučuji odebrat vzorek vody odté-
kající ze septiku, nechat provést rozbor 
a podle výsledku se rozhodnout, jak dál. 
Zda řešit uzavřenou nádobu, nebo novou 
domovní čistírnu. Určitě je ještě důležité 
nechat první komoru septiku jednou za 
čas vyvézt.

Likvidace kalů z domovních 
ČOV a odpadních vod ze 
žump

Odpadní vody a odpadní kaly ze septi-
ků, žump a odpady z chemických toalet 
jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP č. 

381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů a stanoví seznamy odpadů, odpa-
dem č. 20 03 04 kategorie „O“. Jejich zne-
škodňování odvozem fekálními cister-
novými vozy na některou velkou ČOV se 
řídí zákonem o odpadech a prováděcími 
předpisy a podléhá podmínkám a závaz-
kům vyplývajícím ze smlouvy uzavřené 
s přepravcem. K uzavření této smlouvy 

předkládá přepravce koncesní listinu pro 
podnikání v oblasti nakládání s odpady, 
příp. souhlas k podnikání v oblasti naklá-
dání s komunálním odpadem. 

Vývoz kalů z domovních ČOV a odpad-
ních vod ze žump fekálními vozy a jejich 
následná likvidace na ČOV provozovatele 
je zvláštní způsob likvidace odpadních 
vod, která je povolena pouze na místech 
k tomu účelu určených, technicky upra-
vených a na základě platné smlouvy uza-
vřené mezi provozovatelem kanalizace 
a vývozcem. Vypouštění se však netýká 
látek, které nejsou odpadními vodami. 
Mimo tato vyhrazená místa je vypouštění 
odpadních vod do kanalizace zakázáno.

Producenti odpadních vod jsou povinni 
zorganizovat svoji činnost tak, aby byla 
dodržována ustanovení kanalizačního 
řádu, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, platná vodohospodářská 
rozhodnutí a další předpisy vztahující se 
k odvádění a čištění odpadních vod. 

Producenti jsou zejména povinni kontro-
lovat jakost vypouštěných odpadních vod 
a  řádně provozovat případná předčisticí 
zařízení:

• lapačů tuků (u kuchyní a restaurací), 

• lapačů olejů a ropných látek (autoo-
pravny, garáže, mytí vozidel, parkovi-
ště) apod. 

Další povinnosti producenta odpadních 
vod a podmínky pro jejich vypouštění do 
veřejné kanalizace mohou být upraveny 
smluvně mezi producentem a provozo-
vatelem veřejné kanalizace. 

• Do splaškové kanalizace smí být za-
ústěny pouze splaškové vody.

• Do splaškové kanalizace nesmí být 
kanalizačními přípojkami vypouštěny 
dešťové, balastní, povrchové a dre-
nážní vody.

• Do kanalizace ukončené ČOV není 
dovoleno vypouštět odpadní vody 
přes předčisticí zařízení – septiky 
nebo domovní ČOV.

Nemovitosti, ze kterých byly odpadní 
vody před zahájením provozu čistírny 
odpadních vod a před účinností kanali-
začního řádu odváděny přes tato předči-
sticí zařízení, musí prokazatelně vyřadit 
tato zařízení z provozu. Tato skutečnost 
musí být ověřena pověřeným pracovní-
kem provozovatele, kterým je p. Hanuš.

Příprava kanalizace. Foto J. Červený

Příprava kanalizace. Foto J. Červený

a Zase ta kanaliZace…
V tomto článku se trochu s předstihem seznámíme s obecnými podmínkami vypouštění odpadních vod do nové kanalizace.
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Povinnost předčištění  
odpadních vod 

Pokud odpadní vody vypouštěné do kana-
lizace k dodržení nejvyšší přípustné míry 
znečištění podle kanalizačního řádu vy-
žadují předčištění, musí se použít takové 
zařízení, jehož technologický postup čiš-
tění zaručí dodržení předepsaných limitů 
ukazatelů znečištění ve vypouštěných 
odpadních vodách a je na současné tech-
nické úrovni.  

Provozy produkující odpadní 
vody zatížené tuky 

Použité oleje z fritovacích lázní z ku-
chyňských a restauračních provozů a  re-
stauračních kuchyní nesmí být vylévány 
do kanalizace. Musí být likvidovány od-
bornou firmou na základě platné smlou-
vy. Platnou smlouvu a doklady o likvida-
ci předloží provozovatel restauračních 
a kuchyňských provozů na vyžádání 
oprávněným zaměstnancům provozo-
vatele kanalizace, a to včetně 3 roky 
zpět vedené evidence ohledně likvidace 
vzniklého odpadu (doklady o platbách). 
Povinnost instalovat odlučovače tuků 
jako ochrany kanalizační sítě se týká 
restauračních a kuchyňských provozů, 
provozoven s prodejem smažených jídel 
nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných 
masných výrobků, při jejichž výrobě nebo 
zpracování vznikají odpadní vody s obsa-
hem tuků živočišného původu. 

U každého odlučovače tuků musí být 
možnost odběru vzorku předčištěné od-
padní vody, tj. musí být přístupný odtok 
odpadní vody z odlučovače. 

Používání kuchyňských drtičů 
odpadu

Používání kuchyňských drtičů v odka-
nalizované lokalitě je nepřípustné, roz-
drcené organické zbytky potravy nejsou 
odpadními vodami. Tento druh odpadu je 
nutné likvidovat společně s komunálním 
odpadem. 

drtiče kuchyňského odpadu 

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako or-
ganický, kompostovatelný, biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
a je povinnost s ním nakládat v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. Takový pevný odpad 

není běžnou součástí komunálních od-
padních vod a způsobuje vážné problé-
my nejen s odváděním odpadních vod 
kanalizačních sítí, ale také při jejich čiš-
tění a následném vypouštění do toků. 
Kanalizace slouží výhradně pro odvá-
dění a zneškodňování odpadních vod 
a nelze připustit, aby do tohoto sytému 
byly odváděny odpady – např. rozměl-
něný kuchyňský odpad. Jako s odpadem 
s ním musí být nakládáno. Při instala-
ci drtiče kuchyňského odpadu odpadní 
voda významně překračuje povolený li-
mit znečištění, zejména v  ukazateli NL. 
Vypouštěním těchto odpadů do kana-
lizace v rozporu s kanalizačním řádem 
a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem 
a vlastníkem (provozovatelem) se odbě-
ratel vystavuje sankcím. 

Provozy s produkcí zaolejova-
ných odpadních vod  

Pro vypouštění odpadních vod z provo-
zů s produkcí zaolejovaných vod – are-
ály dopravy, autoservisy, čerpací stanice 
pohonných hmot, parkoviště s kapacitou 
nad 50 parkovacích míst – platí povin-
nost předčištění v odlučovači lehkých 
kapalin ve smyslu ČSN 75 6551 Čištění 
odpadních vod s obsahem ropných látek.

Zdravotnická zařízení

Ve vypouštěných odpadních vodách musí 
být negativní nález infekčních mikroor-
ganismů.

Stomatologické soupravy musí být vyba-
veny separátory amalgámu. Při zpraco-
vání amalgámu je nutno postupovat tak, 
aby se co nejvíce omezilo jeho vnikání do 
odpadních vod. Nezbytné je, aby odlu-
čovač suspendovaných částic amalgámu 
pracoval s doložitelnou účinností min. 
95 %. Nově instalované stomatologické 
soupravy musí být separátorem s doloži-
telnou účinností vyšší než 95 % vybaveny 
při jejich osazení.

Ostatní provozy

U zařízení s produkcí odpadních vod se 
specifickým znečištěním budou limity 
znečištění stanoveny individuálně vzhle-
dem k charakteru a množství odpadních 
vod tak, aby bylo umožněno producen-
tům likvidovat zákonným způsobem od-
padní vody a nebyl ohrožen čisticí proces 
na ČOV a kanalizační systém likvidace 
odpadu i jiného může být předmětem 
kontroly (oleje, chemikálie, pevné před-
měty).

Příprava kanalizace. Foto J. Červený
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Ze života spolkŮ

akce pilníkovských hasičŮ 
Hezký den, vážení čtenáři, 
popíši činnost hasičů v Pilníkově během uplynulých měsíců roku 2020. Od začátku roku 2020 do začátku června hasiči 
pomáhali v Pilníkově a okolí celkem u 24 událostí různého typu. Nejvíce výjezdů bylo v měsíci únoru, celkem 9, jelikož se 
prohnala přes naše území bouře Sabine a bylo potřeba řešit její následky, např. popadané a zlomené stromy hrozící pádem 
jak na dráty elektrického vedení, tak na vozovky i budovy. 

Pomáhali jsme i u požárů, třeba 24. 2. 
2020 vypukl požár opravované střechy 
garáže a skladu v obci Staré Buky a oheň 
ohrožoval blízký rodinný dům. Naštěstí 
se všem přítomným hasičům z různých 
jednotek podařilo požár včas lokalizovat. 

Také se začátkem roku podařilo pořídit 
2 sety nové moderní dýchací techniky 
značky Dräger PSS 4000, kde jeden set 

podpořila Nadace Agrofert a druhý set fi-
nancovala Nadace ČEZ. Díky této podpo-
ře se podařilo, že hasiči v Pilníkově mají 
moderní dýchací techniku pro zásahy 
v zakouřeném prostředí. Za tuto podporu 
moc děkujeme. 

Během nouzového stavu vyhlášeného 
v České republice, jsme pomáhali, vždy 
když byl potřeba buď dovoz roušek ob-
čanům, nebo dezinfekce městského 
mobiliáře na žádost města. Po skončení 
nouzového stavu jsme se opět pustili do 
pravidelného výcviku a dne 30. 5. 2020 se 
konala v hasičské zbrojnici 12h výcviková 
služba, kde jsme se zaměřili na používání 
dýchacích přístrojů a požárního vybavení 
v našich zásahových autech. 

V péči o požární techniku podstoupila 
cisterna Tatra 815 repasi vodního čerpa-
dla v odborné firmě. A co se týče doprav-
ního vozidla Volkswagen transporter, to 
bylo zařazeno úspěšně do výjezdu a vy-
baveno hasičskou výzbrojí podle poža-
davků naší jednotky. Všechny vás zveme 
na termín 18. 7. 2020 asi od 14 hod do 
areálu požární nádrže na dětské odpole-
dne s hasiči – bude zde přichystána pěna 
a jízda tatrou pro děti a další aktivity, vý-
stava techniky a nakonec i občerstvení. 

Budeme se moc těšit na vaši účast. A ješ-
tě předběžně připomínáme termín 26. 9. 
2020, kdy se bude konat soutěž v požár-
ním útoku družstev. 

Hasiči také uskutečnili brigádu, při kte-
ré se vymalovala společenská místnost 
a kuchyň s chodbou v hasičské zbrojnici. 
Děkuji moc hasičům za jejich odhodlání, 
bez kterého již nejde hasičinu v dnešní 
době dělat. 

Kdo z občanů by se chtěl zbavit železné-
ho šrotu, je možnost stále kontaktovat 
hasiče na tel. čísle 606 405 602 a my si pro 
něj dojedeme. 

libor luňák,  
velitel Hasičů města Pilníkov

Hasič z Pilníkova při požáru v obci staré Buky 24.2.2020. Foto l. luňák Cvičný požár střechy dPs. Foto l. luňák

Hasiči z Pilníkova. Foto J. Červený

da při cvičení. Foto l. luňák
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poZvánka na 
sportovní odpoledne 
Rádi bychom vás pozvali na připravova-
nou akci. Jedná se o OLYMPIÁDU PRO 
STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ. Olympi-
áda je určena hlavně pro starší a dříve 
narozené z území Místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Mohou 
se však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, 
tak jak to bylo v minulých letech.

Letošní ročník Olympiády je již jedenác-
tý v řadě. Akce se koná vždy na začátku 
září v havlovickém Všesportovním are-
álu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 
3. září 2020 a začátek akce je stanoven 
na 13 hodin. Vzhledem k zaměření na 
území místní akční skupiny nabízíme 
zájemcům svoz i odvoz z tohoto úze-
mí zdarma. Trasa, časy i místa zastávek 
budou ještě upřesněny dle přihlášených 
účastníků.

Olympiády se mohou účastnit senioři 
s rokem narození 1955 a starší.

Jak je patrné z programu, jednotlivé sou-
těže jsou prokládány krátkým kulturním 
programem, přestávkou a společným 
posezením (drobné občerstvení zdarma 
zajištěno). Není se třeba obávat přílišné 
náročnosti jednotlivých disciplín, stejně 
tak není podmínkou zúčastnit se všech 
soutěží. Záleží pouze na rozhodnutí kaž- 

dého z vás. Pro všechny bude připrave-
no posezení pod velkými stany, a pokud 
by se náhodou někdo nemohl účastnit, 
může celou Olympiádu sledovat on-line 
přes odkaz na webkameru na stránkách 
TJ Sokol Havlovice (www.havlovice.cz/
sokol). Fotografie z minulého roku na-
leznete na www.kjh.cz. Pro účastníky 
bude zajištěn svoz i odvoz z území MAS 
a drobné občerstvení zdarma. Ve stán-
cích si bude možné zakoupit občerstve-
ní dle aktuální nabídky.

V případě zájmu se zaregistrujte přímo 
u pana starosty Josefa Červeného nebo 
na tel: 603 558 852.

Cílem olympijských her je nejen protáh-
nout tělo a zasportovat si, ale hlavně se 
setkat s vrstevníky.

A jak sami víte, není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.

Orientační program odpoledne

12:00-13:00
příjezd účastníků

přihlášení do soutěží

13:00-13:30
zahájení

nástup účastníků

13:30-14:00
kulturní program

vystoupení

14:00-15:30

zahájení sportovních 
soutěží

ženy hod válečkem

muži hod paličkou

ženy i muži hod tenisákem

skok z místa

minigolf

15:30-16:00
kulturní program

vystoupení

16:00-17:00

vyhlášení výsledků

společné posezení

občerstvení

Olympiáda 2019. Foto J. Červený

družstvo z Pilníkova. Foto J. Červený
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Pouť. Foto V. Žaloudek

střípky z poutě. Foto J. Červený

přiJela pouť
Letošní pouť proběhla v tradičním termínu prvního víkendu v červnu. 
Pouť byla opět spojená s dětským dnem jako v předešlých letech, organizátorem 
celé akce byl kulturní výbor města Pilníkov pod vedením Petra Pěchoče.

Vládní rozvolňování opatření kvůli CO-
VID-19 nám umožnilo akci uskutečnit, 
vše nám hrálo do karet až do pátku, kdy 
bohužel začalo v Pilníkově pršet. Nako-
nec se v sobotu trošku počasí umoudřilo 
a pouť a dětský den proběhly – ke konci 
i za kapek deště.

Na zpevněné části náměstí byla rozmís-
těna spousta pouťových atrakcí, které 
jako v předešlých letech dotovalo město 
Pilníkov a cena atrakcí byla za polovic. 
Novinkou byla atrakce snowtubing – 
obří skluzavka na člunech. Letos k nám 
zavítalo i několik stánkařů s různým 
sortimentem zboží. Občerstvení bylo 
v režii sportovců ze Spartaku Pilníkov 
pod vedením pana Františka Bartůňka. 
Skvěle odvedená práce. Dětem patřil 
opět park pod kostelem, kde se náram-
ně soutěžilo. Kašna náležela vodníkům, 
střelba pirátům, opičí dráhu měl na sta-
rosti Shrek s Fionou, závody náklaďáků 
obstarával Obelix s čarodějnicí, hod na 
plechovky měl na starost pan Martin 
Soukup. Za každou soutěž byla dětem 
rozdána sladkost a lísteček na pití. Ke 
konci dětského dnu už na náměstí hrála 
místní kapela Nešlapeto, která dodala 
pouti pěknou atmosféru. Úderem 17 h. 
byla vyhlášena soutěž o nejlepší pouťo-
vý koláč – první místo obhájil opět pan 
Milan Šipla. Gratulujeme! Od 18 h. nám 

začala hrát kapela Elka, která je stálicí 
naší poutě a vytvořila pěknou zábavu 
i  v kapkách deště. Po celé sobotní od-
poledne bylo možné navštívit výstavu 
vtipů v zasedací místnosti MěÚ.

Závěrem chci jako předseda kulturního 
výboru poděkovat všem, kdo pomáhali 
na celé pouti. Jsou to: starosta města 
Josef Červený, Míša Jankovičová, Hanka 
Moravcová, Adam Bakoš, Patrik a Svět-
lana Onodi, Martin Soukup, Josef a Jiřin-
ka Soblovi, Ondřej Sobl, Vašek Žaloudek 
ml. s přítelkyní Janou, Beky Onodi s ka-
marádkou, sportovci ze Spartaku Pil-
níkov, místní hasiči, lunapark Novotný 
z Mladých Buků a lunapark Schmiedovi 
z Jičína. Poděkování patří i sponzorům 
akce - městu Pilníkov, panu Pavlu Do-
stálovi, Ondřeji Babákovi, Petru Hart-
manovi a místnímu prodejci Romanovi. 

Pouť 2020 je minulostí, těšíme se na 
pouť 2021!

A všechny vás zvu na den města 5. 9. 
2020, který proběhne u fotbalového hři-
ště. 

Přeji pěkné léto a hlavně zdraví. 

 Pěchoč Petr,  
předseda kulturního výboru  

města Pilníkov 

Zprávy Z výboru
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dlouhý výdech  
a hluboký nádech   
První hudební večer v novém klubu 
Obývák měl být už v pátek 17. dubna. 
Bohužel nemohl proběhnout. Bylo 
vybráno folkové téma a je vybráno 
i nadále, jen se uskuteční v jiném ter-
mínu, nejspíše koncem srpna (přesné 
datum včas oznámíme na plakátech). 
Ovšem pátek 19. června si nenechal 
ujít nikdo, kdo má rád nevšední zvuky 
a nástroje. Hra na didgeridoo je toho 
určitě dobrým příkladem.

Dřevěný dechový nástroj rozezněl Petr 
Pyciak (Hostinné) pro 20 diváků. Jak se 
posluchači mohli z vyprávění dozvědět, 
je to nástroj australských domorodců 
a pomocí speciálního cirkulačního dý-
chání zní nejen při výdechu, ale také při 
nádechu. Zvuk vycházející z trubicovi-
tého nástroje má dodnes svou úlohu při 
tradičních rituálech australských domo-
rodců. 

Petr, který je také malíř, kovorytec a za-
bývá se i ražbou medailí a mincí, přivezl 
ukázat nástroje, které si sám vyráběl už 
více jak před 11 lety z javorového dřeva 
a sám je také zdobil. Ukázky hry prokládal 
zasvěceným vyprávěním z oblasti výroby, 
ladění, zdobení a dalších praktických rad, 
které díky 23letému hledání a objevování 
možností didgeridoo získal.

Po dvouhodinovém poslechu, vyprávění 
a velkém potlesku se přítomní dozvěděli 
o další hudební zajímavosti, která Petra 
láká, a tou jsou indické bubny. Budeme se 
těšit, že si je v budoucnu v Obýváku bu-
dete moci poslechnout spolu s námi. 

JP

kultura

Co tě na kreslených vtipech baví a vedou 
v oblibě s bublinami (textem) nebo bez? 

Vyrostl jsem na magazínu Dikobraz, 
takže mám k vtipům vztah od dětství. 
Také jsem napodoboval styly kreslířů, 
třeba Neprakty, a učil se tak kreslit. 
Před lety jsem začal skicovat vlastní 
humorné situace a publikoval je na 
Facebooku, hlavně pro pobavení ka-
marádů. Stala se z toho odpočinková 
činnost mezi kreslením něčeho jiného. 
Postupně mám radši vtipy beze slov, 
které jsou těžší, ale podle mě účinnější.

Máš mezi svými vtipy oblíbence, u kte-
rého si říkáš, ,,tak ty ses mi fakt povedl, 
to jsem snad ani nemohl vymyslet já.“ 
a nebo si vzpomínáš, jak to bylo, když jsi 
ho kreslil?

Překvapil mě třeba vtip s premiérem 
Babišem u psychologa, protože si my-
slím, že pro politické souvislosti a to 
téma obecně nemám smysl. On je ale 
hlavně psychologický, takže to za-
fungovalo. Ten vtip sdílely stovky lidí 
a dost mě to zaskočilo.

Mně osobně se často líbí takové suché 
absurdity, které pochopí jen pár kama-
rádů. Třeba muž a auto na kraji pro-
pasti, jsou natočeni k nám a vidíme, že 
mužův obličej se v rysech podobá čelní 
masce svého auta, které stojí vedle něj. 
Nerozluční parťáci.

U mluvených fórků vidí vypravěč odezvu 
okamžitě, ale jak je to při výstavě nebo 
otištění v časopise, jakou cestou se re-
akce vrací?

No já moc nevystavuji, mám radši prá-
vě tu interakci s vydavateli a čtená-
ři. Ilustrování knih je v tomto ohledu 
příjemnější než samota malíře u štaflí, 
který vystavuje třeba jednou za rok. Ke 
mně přicházejí ohlasy průběžně přes 
rok od čtenářů i vydavatelů. Teď vy-
šel komiks Drak nikdy nespí ve Francii 
a máme několik pochvalných recenzí 
a ohlasů, které jdou buď přímo od vy-

davatele nebo jsou prostě na internetu 
či Facebooku. Občas někdo napíše mail 
atd. Ale obecně je práce výtvarníka 
dost samotářská záležitost tak jako tak.

Vtipy jsou odlehčení, od čeho všeho se 
potřebuješ odlehčit?

Od jiné práce a stresu s tím spojené-
ho nebo od inklinace k pedantství 
v kresbě. Vtip vznikne i za pět minut 
a jde právě o to jej rychle nakompono-
vat a soustředit se na vystižení pointy 
v lince, což je dobré cvičení a radost.

Ze tvých vtipů je cítit inspirace ve všed-
nodenních situacích, ale tvá práce ilust-
rátora tě také převážně uzavírá do ateli-
éru. kde se náměty na vtipy berou?

Ta všednost a její pozorování je dů-
ležitá, jsem tím dost fascinovaný. 
Koukám, jak se lidé oblékají, jak jsou 
nasvíceni a jak světlo mění jejich 
rysy a podobu. Důležité a inspirativní 
jsou různé překryvy či průrvy v reali-
tě např. v obchodních domech, kdy se 
valí masy s košíky a vznikají zvláštní 
situační propletence a nečekané gagy. 
Myslím, že nápady lze brát odkudkoli, 
někdy stačí, se jen o trochu déle dívat 
určitým směrem a počkat, nebo prostě 
poslouchat, jak lidé hovoří. Dost po-
zoruji i sám sebe, všecky ty protiklady 
a pošetilosti a kreslím i to, jen mě ve 
vtipu hraje někdo jiný. Občas prohazuji 
i ženské a mužské role. Někdy se vtip 
odehrává v realitě už hotový, to jsou 
vzácné chvíle, stačí to jen překreslit. 
Např. jsem jel jednou na kole do Pil-
níkova a v jednom dvorku za Letnou 
stála motorka a tu opravovala žena ve 
spodním prádle a vedle na stoličce její 
muž v monterkách zašíval šaty.

Pamatuješ si na časopis dikobraz? a měl 
jsi v něm nějaký vtipařský vzor?

Ano Dikobraz jsem miloval, tehdy nic 
nebylo, komiksy byly zakázané, hltal 
jsem všechny ilustrátory knih i kres-
líře časopisů. Měl jsem rád Hrdého 

na radnici se až do Září vtipkuJe
Výstava Jiří Grus Vtipy se přesunula v malé obměně z chodeb trutnovského 
gymnázia do zasedací místnosti MěÚ v Pilníkově. Doufáme, že vám kreslíř-
ské a malířské umění Jiřího Gruse pomůže s úsměvem a nadhledem vzpome-
nout nejen na období karantény, ale také na partnerské, politické a rodinné 
situace naší doby. Čtyři desítky kreslených vtipů si můžete prohlédnout až 
do čtvrtka 10. září 2020 do 17 hodin, kdy v zasedací místnosti uvítáme při 
zakončení výstavy také jejich autora Jiřího Gruse. 

Hudební večer v obýváku s Petrem Pyciakem.
Foto J. Pachlová
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(a mám), Nepraktu, Bapého, Bartáka, 
v podstatě celou tu partu kolem tohoto 
legendárního magazínu.

a co tví současníci, existuje nějaká parta 
kreslířů typu renčín, Jiránek, Barták v dneš-
ním světem vtipů?

Ono se to hodně změnilo, myslím, že 
dnes se daří humoru právě na sociálních 
sítích a má to různé podoby od videí, 
skečů, meme, běžné jsou všelijaké kolá-
že s přesahy a humorem totálně meta či 
za hranou, že to ocení jen specializovaní 
nerdi.

Kreslenému humoru se věnují i amatéři, 
v podstatě kdokoli může sednout a publi-
kovat, v tom jsou sítě skvělé.

Společenská situace tomu dost nahrává, 
člověk žasne, jakých absurdit jsou schop-
ni ti, kteří o nás rozhodují.

A jelikož je to obraz o nás samých, je kres-
lení vtipů ideální terapií. Snažím se, aby 
byl můj vtip dostatečně otevřený a obec-
ný, aby do něj mohl kdokoli vstoupit svou 
zkušeností, myslím i na tento rozměr 
a funkci. Ale jsem také amatér, prostě 
jsem to začal před lety jen tak zkoušet.

a co porozumění vtipu, debatuješ s diváky 
a musíš vysvětlovat? 

No na tom Facebooku mě někdy překvapí 
různé výklady vtipu, které by mě samot-
ného nenapadly. Trochu se toho obávám, 
jestli právě nekreslím jen dosebezahledě-
nou fantasmagorii, a když je víc výkladů, 

které souzní s tím mým, uklidní mě to. 
Někdy ale také nevím přesně, co dělám, 
vstupuje nějaký prvek náhody, vznikne 
surreálnost, která jednotný výklad prostě 
mít nemůže. 

Čím si rád vyplníš den, když zrovna nekres-
líš, nemaluješ a nevtipkuješ?

Teď píšu básně. Také rád plavu, čtu nebo 
koukám na seriály označované jako qua-
lity TV. Zajímá mě, jak se mění způsob, 
jakým lidstvo vypráví příběhy, jak se pro-
pojuje vysoké a nízké z kultury v kontex-
tu posunů v lidském vědomí.

Děkuji za rozhovor.

Jana Pachlová

Jiří Grus 

narodil se v roce 1978 v trutnově. absolvo-
val střední uměleckou školu Václava Ho-
llara a akademii výtvarných umění v Praze 
v ateliéru Zdeňka Berana. Věnuje se malbě, 
ilustraci a komiksu. Za své komiksové prá-
ce získal v letech 2007, 2008, 2009, 2012 
a 2016 Cenu Muriel, v roce 2010 obdržel 
mezinárodní slow Comics Best Fanzine 
award, udílenou v italské Monze. Velkým 
úspěchem bylo v roce 2019 vydání komik-
sového zpracování pověsti o trutnovském 
drakovi drak nikdy nespí také ve Francii. 
V současné době působí hlavně na poli 
ilustrátorském. Ve spolupráci s nakladatel-
stvím albatros tvoří ilustrace k nejnověj-
šímu vydání stínadelské trilogie Jaroslava 
Foglara . V edici Modern Czech Classics, 
nakladatelství karolinum doprovodil svý-
mi ilustracemi tituly Vladislava Vančury, 
eduarda Basse, Jaroslava Haška, Bohumila 
Hrabala a dalších. Žije a tvoří v trutnově.

Jiří Grus. Foto archiv J. G.
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společenská 
kronika

Blahopřejeme  
k významnému  

životnímu jubileu
Miroslav dittrych

lenka karlecová

Jiří suchánek

ludovít Bodó

Jana drahotská

Jaroslava Hladíková

Miroslav Mrštík

Jana nýčová

Jarmila Viková

Josef Voženílek

růžena Záleská

Miroslav Ulman

Petr Buben

dalibor Žižka

Narodili se
daniel Plášek

kristián Plášek

dominik lomňančík

Jindřich Jeník

Zoe kulková

Opustili nás
Zdeňka Mikešová

Vladimír Vondráček

Jarmila Vlková

Zdeněk Včeliš

Josef Bernkraut

Pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou  

soustrast

Zprávy Z výboru
křížovka Z ulic 
Vánoční křížovka vám udělala radost (luštitelů bylo celkem 10). Po půl roce je tu další 
podobný počin redakce. Pokud  poznáte ulici, ve které byla nafocena některá část 
Pilníkova a doplníte ji do křížovky, číslo při fotografii vám poradí správné chlívečky, 
vyřešíte tajenku. Prvních deset nejrychlejších čtenářů, kteří přinesou vyluštěnou kří-
žovku na městský úřad, čeká dárková taška města Pilníkov.  

 
Náš vodovod

Pro nedostatek vody staví se v Pilníkově vodovod. Prameny. Prameny našli za městem v lese. 
Od pramenů kopají hluboké příkopy. Do nich kladou potrubí. Zajímá mě, jak spojují potrubí. 
Na kraji silnice stojí krb a v něm stále hoří oheň. V něm jest veliká železná … s roztaveným 
olovem. Potrubí omotají provazem a zavaří, aby k sobě těsně přiléhala. Na to nalévají rozta-
vené železo a zatloukají dláty. U vodovodu jsou postaveny hydranty, aby v případě ohně se 
mohlo na dům stříkati. 

antonie Žirovnická,  
žákyně 4. třídy, 1927/28. 

X - křížek v řádku  
značí mezeru.

Odměnou za vyluštění vám 
pak může být nejen vyluště-
né slovo, které chybí v textu 
Antonie Žirovnické, ale také 
dáreček z Pilníkova a v nepo-
slední řadě můžete vzpomí-
nat i na samotnou procházku 
a hledání těch správných 
fotografických pohledů.

1
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ekoparta
Úklid, procházka jinak, průzkum, 
jaro, pohoda, dobrý pocit, volnost, to 
všechno mě napadne, když si vzpo-
menu na odpoledne 19. dubna. Byla 
neděle a rodiny s dětmi měly za sebou 
už více jak měsíc života s platností 
mimořádných opatření spojených 
s koronavirem.

Děti, vzdělávající se doma, přišly o tra-
diční jarní úklidovou akci Ukliďme Česko 
(podzimní termín je ohlášen na 19. září) 
a my dospělí jsme se také pod tlakem 
nových nařízení trochu zpomalili a do 
uklízení příkopů a černých skládek jsme 
se nehrnuli tak masově a neohroženě 
jako jindy (promiňte mi trochu té ironie). 
Samozřejmě až na výjimky, které na pro-
cházky s pytlem vyráží téměř pravidelně. 
Tuto anomálii nemáme zmonitorovanou, 
ale ví se o ní a všem pytlákům tohoto 
typu velké díky.  

Ohlašované kulturní i jiné shromažďo-
vání prostě muselo být trochu posunuto. 
O to větší byla radost, když se úklidovka 
(původně plánovaná na začátek dubna) 
docela spontánně rozjela za pomoci de-
víti dobrovolníků, kteří se téměř z hodi-
ny na hodinu rozhodli, že svůj čas věnují 
zlepšení našeho společného pilníkovské 
okolí.

Rozestupy byly víc jak dostatečné, devět 
lidí ovládlo oba příkopy hlavní silnice 
ve směru od Trutnova (tzv. od ruských 
hrobů) na Pilníkov (vlčická vlaková za-
stávka). Čtyři z nich jsou žáky naší školy. 
A mě zajímalo:

1. Jak budou na letošní úklid vzpomínat? 

2. Co si vůbec myslí o tom, že se úklid 
v  přírodě musí dělat každý rok znovu, 
a čím to podle nich je, že uklizeno pros-
tě nevydrží? 

3. Jak si představují „exoty“, co se nesty-
dí odpadky hodit do příkopu nebo do 
lesa? 

4. Zda si myslí, že se tahle část jejich živo-
ta konečně zlepší?

5.  a jaký byl jejich nejzajímavější od-
padkový nález, který při silnici na trase 
směr trutnov od tzv. ruských hrobů až 
k vlčické vlakové zastávce našli? 

Barbora, 4. třída
1. Vzpomínat budu dobře, neměla jsem 

nic zajímavějšího na práci. Bavilo mě 
to.

2. Je to právě blbý. Lidi jsou prostě pra-
sata.

3. Jak vypadají, tak to tedy nevím.

4. To nebude lepší. 

5. Tak to byl boxík plný zkažených bu-
chet.

Štěpán, 6. třída
1. Dobře na to budu vzpomínat. 

2. Souhlasím s Barčou, že lidi jsou pra-
sata, že to nevyhodí radši do popelni-
ce. 

3. Buďto je úplně nechutně tlustej, nebo 
nechutně potetovanej, nebo to jsou 
feťáci. 

4. Řekl bych, že se to zhorší. 

5. Krabičky a kelímky z „mekáče“ skoro 
plný. 

Kateřina, 7. třída
1. Vzpomínat budu dobře. Jinak bych se 

nudila, tak jsem šla uklízet.

2. Protože jsou líní to vytřídit nebo opi-
lí, možná to dělají ze zábavy.

3. Normální lidi, kteří můžou být opilí, 
nepřemýšlí nad tím.

4. Myslím si, že se nepořádek ještě zhor-
ší, že to lepší nebude. 

5. Já jsem to nenašla, ale holky říkaly, že 
našly pytel a v něm byly kosti.

Tereza, 9. třída
1. Bylo docela teplo, a jak jsme museli 

mít ty roušky, tak to bylo zajímavé. 
Pak mě za to chválily, když jsem dá-
vala nějaké fotky z úklidu na sociální 
sítě, třeba holky ze střední, že i když 
se třeba moc nemůžeme scházet nebo 
že se ta akce nekoná, že to uděláme.

2. Ty lidi si to neuvědomí nebo zapome-
nou odpadky v autě a pak, když někdo 
přijde, tak uklízí tam, kde zrovna jsou, 
asi je v tom hodně lenost, zapomnět-
livost a je jim to jedno.

3. Buď to budou hodně mladý lidi, takoví 
ti frajírci, nebo tlusťoši, to podle toho, 
že jsme našli hrozně moc kelímků 
z „mekáče“ nebo z „KFCéčka“, jedou 
z města na hory.

4. Snad se to zlepší, ale myslím si, že čím 
víc je akce tradičnější, tak se určitá 
sorta lidí přidává. Snad to bude jed-
nou lepší.

5. Tak to byly rozhodně ty pytle a v nich 
zbytky kostí z prasete i s červy. Bylo 
to čtyři nebo pět pytlů velikosti, jak se 
do nich dává hlína nebo jak se dávají 
do košů a možná ještě větší. Smrdělo 
to. Nejdřív jsem opravdu myslela, že 
to je hlína, ale nebyla.

ekoparta. Foto J. Pachlová

Jarní úklid. Foto P. Beranyiová

ZaJímavosti
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ZaJímavosti tip na výlet

Je načase si začít hrát, bavit 
se a poznávat nová místa! 
Jak?

Ve spolupracujících krkonošských in-
formačních centrech získáte zdarma 
skládací mapku s předtištěnými okén-
ky pro razítka. Mapku můžete získat 
také stažením z webových stránek 
www.pohadkove.krkonose.eu. Když 
navštívíte některé v mapce uvedené 
cíle z razítkovacích míst, děti splní 
úkol nebo zodpoví otázku, do mapy 
v místě otisknou razítko. Za 3, 5 nebo 
10 razítek získají odměny. Za 3 razítka 
speciální krkonošské omalovánky, za 
5 razítek pexeso s motivy pohádko-
vých postaviček, za 10 razítek barev-
nou pláštěnku pončo nebo pastelky.

Razítkovací hra vrcholí soutěží s Kra-
konošovou partičkou o pěknou odmě-
nu. Neváhejte a zapojte se do soutěže 
o dva vouchery v hodnotě 2 x 3 333 Kč.

Co musíte udělat? 

Nasbírejte minimálně 3 razítka z po-
hádkových míst a odevzdejte ústřižek 
z rohu mapky v jednom z uvedených 
informačních center do termínu 31. 8. 
2020. Ústřižky můžete odevzdat v Re-
gionálním turistickém informačním 

centru Krkonoše ve Vrchlabí, infor-
mačních centrech v Harrachově, Ro-
kytnici nad Jizerou, Svobodě nad Úpou, 
Jilemnici, Černém Dole, Trutnově, Peci 
pod Sněžkou, Malé Úpě nebo Hostin-
ném. V září 2020 proběhne losování. 

Cena pro vítěze

Výlet do Resortu sv. František – Erle-
bachova a Josefova bouda nad Špindle-
rovým Mlýnem.

Když se na vás štěstí usměje, přijde 
vám ze Svazku Krkonoše radostná 
zpráva, že jste získali dárkový poukaz 
- voucher v hodnotě 3.333 Kč, který 
lze uplatnit do dubna roku 2021 a vy-
užít na ubytování, konzumaci, masáže 
a další služby v Resortu sv. František. 
S kompletní nabídkou služeb Resortu 
sv. František nad Špindlerovým Mlý-
nem se seznámíte na: www.erlebacho-
vabouda.cz.

Další informace o aktuálním dění z tu-
ristického regionu Krkonoše a ze živo-
ta Svazku Krkonoše najdete na: www.
krkonose.eu, www.svazek.krkonose.
eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na 
facebookovém profilu: www.facebook.
com/Krkonose.eu.

d. Palátková

pohádkové krkonoše, 
aneb: raZítkovací hra „po stopách krakonoše“ pokračuJe

Krkonošské pohádky byly a jsou inspirací pro projekt určený dětem s rodiči 
i prarodiči „Pohádkové Krkonoše“. Otevírají náruč příležitostí k využití vol-
ného času se zábavou, kombinovanou s poznáním a poučením. Doprovázet 
budou postavičky Hančí, pana lesního a Krakonoše se sojkou.

Milušce Honcové za péči o zá-
ležitosti hodinového stroje a za 
ochotu správy přesného času na 
hodinách pilníkovského kostela. 
    
                     Město Pilníkov

poděkování   

Večerní duha nad Pilníkovem. Foto J. Červený

Včelí roj. Foto J. Červený

M. Honcová s hodinovým strojem. Foto J. Červený
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sport

V plánu je zdolat téměř čtyřicetikilome-
trovou trasu s mírným převýšením vyu-
žitím cyklotras, lesních cest a pěšin. Or-
ganizátorka cyklobusů paní Chalupská si 
dlouho lámala hlavu nad lokalitou, odkud 
na toto zahájení vyrazit. Padla nabídka p. 
Hofmana, aby tentokrát zamířili do na-
šeho krásného kraje, a ona souhlasila. 
Jejich dohoda a nápad se mi natolik zalí-
bily, že jsem po odsouhlasení trasy obra-
tem rozeslal pomocí Mobilního rozhlasu 
informaci našim občanům, aby se přidali 
a zahájili tuto cyklistickou sezónu spo-
lečně. Příjemným překvapením pro mě 
byla hojná účast. Z autobusového nádraží 
ve Vrchlabí byl odjezd v 9:20, plánovaný 
příjezd do Pilníkova a také sraz účastníků 
byl domluven na 10:00 hod. u fotbalové-
ho hřiště. Autobusem přijelo 32 cyklis-
tů různých věkových kategorií, z nichž 
nejmladší účastník měl pouhé dva roky, 
a jeho maminka si jej hrdě vezla v dětské 
sedačce. Z našich řad se nás připojilo 12, 
vznikl tedy poměrně velký a ročníkově 
zajímavě promíchaný peleton.

Před startem proběhla krátká reportáž 
pro zpravodajství ČT, několik přátelských 
fotografií a mohli jsme vyrazit. Trasa byla 
od koupaliště směrem na Sovinec, Dubo-

vý Dvůr, přes Výšinku na Mravenčí Dom-
ky, Liščí vrch a Kohoutov, přes Záboří na 
Kocléřov, kde nás čekal společný oběd 
a zasloužený odpočinek.

Po vydatném obědě se naše skupiny roz-
dělily, cykloturisté pokračovali směr Sta-
robucké Debrné, kde byl pro účastníky 
přistaven autobus na cestu zpět do Vrch-
labí. Naše skupina zamířila okolo větrné 
elektrárny na Pilníkov.

Závěrem musím potvrdit, že po celý den 
byla výborná nálada. Navštívili jsme 
spousty krásných míst a vyhlídek do ši-
rokého okolí a tento v podstatě nepláno-
vaný cyklovýlet si všichni účastníci řádně 
pochvalovali a shodli se na faktu, že si to 
musíme zase někdy zopakovat.

JČ

sobotní cyklovýlet na Začátku seZÓny
Myšlenka uspořádat cyklovýlet se zrodila v pondělí 25. května, kdy mě oslovil provozní ředitel Krkonošské autobusové 
dopravy Vrchlabí a zároveň Pilníkovan p. Jiří Hofman s informací, že v sobotu ráno vyrazí z Vrchlabí první cyklobus a jako 
každoročně také skupina zájemců na společný výlet, a tím tak zahájí krkonošští cykloturisté novou sezónu. 

Cyklovýlet. Foto J. Červený

První cyklobus z Vrchlabí nastartoval čas cyklovýletů. Foto J. Červený
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1. Co nám koronavirus vzal?
Vzal mi kamarády, nemohl/a jsem chodit 
do školy, vzalo mi to smích a radost, ne-
mohli jsme za babičkou a za dědou, vzal 
mi blízký kontakt, nemohli jsme jezdit 
na výlety, museli jsme nosit roušku a ne-
mohli jsme si ji sundat, nesměli jsme za 
hranice, nemohli jsme se potkat s paní 
učitelkou a s panem učitelem, nemohla 
jsem jet za širší rodinou, nemohli jsme 
mít oslavy, nemohli jsme se objímat, mu-
seli jsme si držet odstup od lidí, nemohli 
jsme jezdit do měst, nemohli jsme s ka-
marády na hřiště, míň peněz v rodině, 
přišli jsme o kroužky, museli jsme být 
v  karanténě, už mě přestal bavit počítač, 
v obchodě jsme si museli dezinfikovat 
ruce, nemohli jsme do obchodních cen-
ter…

2. Přinesl nám Covid-19 něco 
dobrého?
Rodiče mají víc času na děti, doma jsem 
se s mamkou víc sblížila, někteří rodiče 
mají volno a jsme víc spolu, rodiče s námi 
hráli hry, rodiče měli čas na to, co strašně 
dlouho odkládali, mamka vymalovala byt 
a udělali jsme podlahu, sblížila jsem se 
víc s bráchou, do moře se vrátili delfíni, 
jezdilo míň aut, doma jsme si víc pomá-
hali, rodiče nechodili do práce a pomohli 
mi s úkoly, mohli jsme víc spát, přestala 
létat letadla, tak byl menší hluk a čistší 
vzduch, staral jsem se víc o zvířata, mohli 
jsme si dělat úkoly, kdy jsme chtěli, mohli 
jsme být víc na tabletu a telefonu, moh-
li jsme si víc hrát, já jsem pomáhala ro-
dičům uklízet, učili jsme se doma, učila 
jsem se předmět, na který jsem zrovna 
měla chuť, víc jsem si myl hračky...

3. Můžeme si vzít nějaké  
ponaučení z té doby?
Lidi si víc pomáhali, šili roušky, celkově 
být opatrní, více dbáme na čistotu rukou 
i věcí, nošení roušek například pro další 
krizi, já jsem si řekl, že budu víc pomá-
hat rodičům, já bych chtěla, aby si takhle 
pořád pomáhali všichni lidi, uvědomi-
la jsem si, že bych nevydržela bez paní 
učitelky, díky viru jsem víc poznala svoji 
mamku a přála bych si, aby nám sblížení 
pokračovalo, uvědomil jsem si, co pro nás 
dělají lékaři, rodiče měli víc času na děti, 
tak aby to tak zůstalo pořád, abychom si 
vážili toho, že všichni můžeme být spolu 
ve škole, abychom si vážili svobody, že 
něco můžeme udělat bez zákazu, může-
me jet, kam chceme, budu si vážit toho, 
že můžu za babičkou a za dědou, chci 
pokračovat v tom, že budu víc s mamkou 
a s taťkou, lidi by s tím virem neměli dělat 
nebezpečné pokusy, lidi by měli bojovat 
proti koronaviru…

Tak co vy na to? To jsou dětské postřehy, 
citované přesně tak, jak je žáci vyslovili, 
cítili, přemýšleli o nich. 

sabča Geciová z osmé třídy mi o celé situa-
ci napsala toto:

Co mi COVID-19 vzal,  
co mi dal
dal mi: 

• čas strávený s rodinou 

V době karantény jsem měla více času 
na své nejbližší. Díky této situaci jsme si 
upevnili rodinné vztahy.

• uvědomění si toho, co jsme měli

Předtím nejen pro mě, ale i pro spoustu 
dalších lidí byly věci, jako je např. jít do 
obchodu na nákup, jít ven s přáteli, popo-
vídat si s prarodiči, samozřejmosti, kte-
ré jsme si začali doopravdy uvědomovat 
a vážit si jich, až když jsme o ně přišli.

• seznámení se se samostudiem

Pro všechny je to nová situace a my, ale 
i učitelé jsme se s tím museli seznámit. 
Tato forma učení je z velké části o zod-
povědnosti. Ze své zkušenosti vím, že je 
občas těžké přinutit se k učení.

• zrealizování vysněného bydlení 

Během karantény byl čas na věci, na kte-
ré za normálního režimu čas nebyl. Mohli 
jsme díky spoustě volného času zútulňo-
vat náš domov.

• více času na koníčky

 I když za této situace nemohu navštěvo-
vat ZUŠ, tak díky on-line výuce se mohu 
dále zlepšovat.

Vzal mi: 

• strach o blízké

Jelikož jsme nechtěli ohrozit babičku 
a dědečka, tak jsme se raději přestali ví-
dat. Kvůli tomu nastal strach, co bude dál.

• omezení volného pohybu

Dlouho mi trvalo zvyknout si na nový 
režim. Nedostatek pohybu a čerstvého 
vzduchu se občas projevoval na náladě.

• zážitky       

Měli jsme v plánu mnoho výletů a aktivit, 
skoro vše se ale muselo zrušit.

co mi covid-19 vZal? co mi covid-19 dal? 
dal nám koronavirus něJaké  
poučení?
Tolik otázek, tolik zamyšlení, tolik nových zážitků. Od pondělí 25. 5. žáci 1. – 
5. třídy v ČR znovu mohou dobrovolně navštěvovat školu. V každé třídě může 
být maximálně 15 žáků, musí sedět po jednom a 2 m od sebe. Do školy mohou 
vstoupit na základě vyplněného čestného prohlášení o bezinfekčnosti a vyhovující 
naměřené teploty těla. V areálu školy probíhá častá hygiena rukou. V pilníkovské 
základce nastoupilo od 25. 5. 2020 do 1. – 5. tř. 54 žáků, což je 65 % z počtu po-
vinně docházejících žáků. Obešla jsem všech pět tříd a s dětmi jsem si povídala. 
Položila jsem všem tři otázky: 1. Co nám koronavirus vzal? 2. Přinesl ti Covid-19 
něco dobrého? 3. Můžeme si vzít nějaké ponaučení z té doby? Žáci se rozpovídali 
a jejich myšlenky a postřehy jsou někdy až dojemné, dechberoucí, velmi zajímavé, 
plné prožitků a pocitů. Posuďte sami. Některé vám zde představím.

škola
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• kontakt s vrstevníky

Zpočátku, když nikdo nevěděl, co bude dál, 
nevídala jsem se s přáteli vůbec, teď díky 
postupnému rozvolňování se vše zlepšuje.

• dech

Jsem astmatik, a jelikož jsou povinné rouš-
ky, špatně se mi dýchá. S rouškou je vše 
i náročnější. I při menší zátěži je cítit únava.

• denní režim 

Každý byl zvyklý na nějaký svůj každoden-
ní režim, který se ale ze dne na den změnil.

Co COVID-19 světu vzal,  
co dal
dal nám: 

• čistější ovzduší

Kvůli možnosti šíření nákazy v továrnách 
se mnoho továren pozastavilo, díky tomu 
došlo ke snížení škodlivin v ovzduší (tento 
rozdíl je vidět hlavně v Číně).

• opatrnost

Celý svět už bude na případné další, po-
dobně nebezpečné nákazy připraven. Velká 
většina z nás se bude už i více chránit.

• čistější prostředí

V poslední době se snížil počet vyhazova-
ných odpadků do přírody. Vodní doprava je 
omezená, a tak se navrátil bohatý život do 
řek, moří, oceánů, například v Benátkách 
se po několika letech opět objevili delfíni. 
Zvířata v chráněných oblastech mají větší 
klid, protože jinak plné stezky turistů byly 
několik týdnů uzavřené.

Vzal nám: 

• ekonomika

Hodně zemí se v současné době potýká 
s nedostatečným zdrojem financí. Mnoho 
firem v důsledku koronaviru zkrachovalo 
a lidé přišli o práci.

• ochranné prostředky 

Hlavně zpočátku byl velký nedostatek 
roušek, respirátorů, rukavic, dezinfekcí. 
Státy přeplácely, aby mohly získat nějaké 
ochranné prostředky.

Tak to jsou postřehy dětské a dospívající. 
Shodují se v podobných zážitcích, v podob-
ném cítění a vnímání. Celá tahle doba by 
vydala svědectví na několik časopisů. Měj-
me se všichni rádi, važme si svobody a buď-
me v pohodě. 

Mgr. ilona skořepová

Pocity velmi smíšené, skoro nepo-
psatelné. Co budeme dělat? Co bude 
dál? Obavy, bolesti kolem žaludku ze 
strachu, co a jak bude. Jak budeme 
ve spojení s dětmi, co bude s výukou. 
Hned první den uzavření školy, tedy 
11. 3. 2020, přišel náš školní „ajťák“, 
správce počítačové sítě pan Zbyněk 
Koláčný s nápadem, že vytvoří složku 
na webových stránkách školy, která 
bude sloužit pro zadávání prací pro 
žáky. Od této chvíle byl pan Z. Koláč-
ný klíčovou postavou naší školy pro 
digitální komunikaci a výuku na dál-
ku s žáky. Další den přemýšlel, jakou 
komunikační platformu moderní on-
line digitální technologie by pro školu 
sehnal. Soustředil se na tzv. Microsoft 
Teams prostředí. Vše zařídil, všem žá-
kům od 6. do 9. třídy zařídil k tomuto 
prostředí přístupy. Trpělivě každý den 
předával učivo od učitelů do složek 
předmětů na webu. Potom již bylo na 
zodpovědnosti žáků, zda v prostředí 
Teams fungovali a byli připojeni. Dal-
ší digitální podpora výuky na dálku 
probíhala v naší škole kombinovaně. 
Učitelé se žáky a jejich rodiči komu-
nikovali e-maily, pomocí messengeru, 
facebookových skupin, přes WhatsA-
pp, diskutovali po Skypu nebo pomocí 
videokamery. Každý z vyučujících má 
svůj pracovní notebook, který si bere 
na práci i domů a využívá jej denně. 

Jak se nám dařila komunikace s uči-
teli, žáky a jejich rodiči při tzv. výuce 
„na dálku“? Troufneme si říci, že se 
nám dařila dobře. Rozdílná je komu-
nikace na prvním stupni ZŠ od 1. do 5. 
třídy, kde žáky vyučuje většinou jeden 
učitel, který je v úzkém kontaktu s ro-
diči. Na druhém stupni se učitelé stří-
dají na výuku jednotlivých předmětů. 

Jak jsme se inspirovali v metodách 
výuky na dálku? Sledovali jsme nabíd-
ku Královéhradeckého kraje a weby, 
například Škola on-line, Školy sobě, 
MAP II Trutnovsko, Podnikavá škola, 
kde jsme součástí projektu. 

Jak spolupracují učitelé? Jako ředi-
telka školy jsem v denním či velmi 
těsném kontaktu se všemi vyučující-
mi i asistenty pedagoga a koordinuji 
množství učiva. Své pedagogy v týmu 
jsem podporovala, snažila se je mo-
tivovat, aby své požadavky směrem 
k žákům cílili citlivě, s rozumem 
a s rozvahou. V denním kontaktu jsou 
učitelé se správcem počítačové sítě 
panem Z. Koláčným. Pedagogové trá-
vili hodiny a hodiny u svých noteboo-
ků a počítačů, aby připravili a opravili 
práce a odepsali svým žákům. Bolesti 
za krkem, bolesti zad, bolesti rukou 
a „vykoukané“ oči byly u pedagogů na 
denním pořádku.

Poděkování za práci rodičům. Rodi-
čům našich žáčků patří obrovský dík 
za spolupráci, za trpělivost a hlav-
ně za jejich čas, který věnovali svým 
dětem při plnění zadaných školních 
prací. Zvlášť u mladších ratolestí byla 
pomoc rodičů při zvládnutí školních 
úloh důležitá, potřebná a nepostrada-
telná. U starších žáků si velmi cením 
toho, pokud rodiče dohlédli na to, jak 
jejich děcka zadané úkoly plní. 

Je něco pozitivního, co nám celá tahle 
koronavirová doba dala? Hodně jsme 
se všichni naučili používat digitální 
počítačové technologie. Všichni žáci 
se více naučili zodpovědnosti a se-
bekázni a přinutit se vykonat každo-
denní školní práci z domova. Rodiče 
trávili více času se svými dětmi, hráli 
si společně hry, plnili společně školní 
povinnosti. Žáci se více učili samo-
statnosti, porozumět zadanému textu, 
práci s textem. Zajímavé názory dětí 
na toto období jsem vám přiblížila 
v dalším článku a sestavila jsem vám 
obrázkový „Můj zpravodaj Covid-19“ 
z prací žáčků druhé třídy, který tvořili 
s paní učitelkou Mgr. I. Venzarovou 

Mgr. ilona skořepová,  
ředitelka školy

Jak nám Zavřeli školu a co bylo dál
Od úterý 10. 3. 2020 se nám všem jako mávnutím proutku změnily z hodiny 
na hodinu životy. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 
a následně nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR byly uzavřeny školy 
v ČR. Jev, který nikdy v historii České republiky nikdo nezažil. 
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Co používali majitelé... pudr na astma, instantní kávu. Foto M. Závodníkknihy pro mládež, okolo r. 1950. Foto M. Závodník

nalezené lahve a lahvičky, některé i s obsahem, 
velká s nápisem GraF. Foto M. Závodník

Ozdobná mísa s uchem, tácek. Foto M. Závodník

Jak tak postupně shromažďujeme 
střípky ze života „patnáctky“, našli 
jsme zajímavost vztahující se k rodi-
ně Pöhlových.V měsíčníku Krkonoše 
11/2003 bylo publikováno: „Vzhledem 
k povýšení Pilníkova na městečko 
v roce 1514 zde bylo umožněno vy-
konávávat soudnictví.“ V jednom ze 
záznamů zde byla roku 1756 obžalo-
vána třicetiletá Anna Marie Pöhlová 
z Pilníkova pro „kurevnictví a hanebné 
smilstvo“ se ženatým krejčovským mi-

strem Josefem Jochmanem.Rozsudek 
ze 4.února 1757 stanovil: Protože se 
dá obávat,že obviněná bude ještě na-
dále smilnit s jinými,má být postave-
na po tři úřední dny pokaždé na jednu 
hodinu k pranýři a vyhnána z panství.
Vzhledem k tomu,že zde jiná rodina 
Pöhlů není, bude i toto patřit do života 
patnáctky.

Milan Závodník a ilona Martinková

Ještě k rodině Pöhlových

Pokračovali jsme stavebními úpravami 
v podkroví.V novém prostoru původní 
půdy vznikla vlastně dvě podlaží, a tak 
jsme rozhodli zde připravit a zrealizovat 
dva mezonetové byty. Mají vyzděné příč-
ky, provedené sádrokartonové podhledy 
a instalace.V dubnu jsme vzhledem k si-
tuaci s pandemií Covid-19 stavební práce 
pozastavili a nyní budeme pokračovat 
kanalizační přípojkou.

patnáctka  
v pilníkově iv

historie
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Foto z archivu Jiřího Hakena.

  
na fotografii J. Hakena vidíte složení družstva, které soutěžilo 
v 5. ročníku O pohár starosty města Pilníkov v požárním útoku 
18. 8. 2012.

  
Pilníkovská pouť se koná o prvním červnovém víkendu. na fo-
tografii J. Hakena z r. 2006 vidíme jednu z oblíbených atrakcí 
v areálu bývalého kluziště. V létě toho roku se pak provádělo 
zastřešení nového sportoviště.

  
Výstavba letního cvičiště za hlavní budovou ZŠ č. p. 35 zapo-
čala v r. 1981 a trvala asi tři roky. na fotografii neznámého 
autora vidíme atletické závody asi z r. 1984.

své příznivce má dnes již tradiční akce Mysliveckého spolku Pilníkov  
dětské myslivecké odpoledne - půlení prázdnin. Pro děti je připrave-
no mnoho soutěží. na fotografii M. klapky ze dne 29. 7. 2011 vidíte 
jednu z nich – přetahovanou.

na fotografii neznámého autora vidíme účastníky třídního srazu 
bývalých pilníkovských žáků ročníku 1946 a 1947 po 25 letech (vy-
cházející třída ve školním roce 1960-61) v parku dne 28. 6. 1986.

tradiční výjezdy za rybařením se staly po léta jednou z prázdninových 
vzpomínek nejen ladislava Paděry, který mladé rybáře vychovával, ale 
také řady generací dnes už dospělých „vodomilů“. Foto V. Paděrová, 
mezi léty 1985-88.

historie v obraZech
Léto, prázdniny, sport, odpočinek a setkávání, to vše najdete na historických fotografiích z archivu Jiřího Hakena 
a Ladislava Paděry, které jsme pro vás v letním čísle otiskli. Pokud jste se v tomto období ochomýtali před objek-
tivem na akcích sportovních, mysliveckých, rybářských nebo hasičských, můžete se na fotografiích najít. Kdy se 
budou konat ty další, abyste se mohli kochat za pár let, najdete v seznamu akcí na první straně.
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Pilníkovský zpravodaj vydává město Pilníkov, diČ: CZ00278190, jako čtvrtletník 
v nákladu 450 kusů výtisků a byl zapsán do evidence Ministerstva kultury jako 
periodický tisk územního samosprávného celku dne 16. 7. 2015 pod evidenčním 
číslem Mk Čr e 22191.

Pozvánka na divadelní představení | 23. 10. 2020 | sál restaurace Slunce

liGa proti nevěře
Komedie s detektivní zápletkou
Pozor! Veroniku arichtěvu (těhotenství) bude alternovat Miluška Bittnerová.

Vstupem na akce města Pilníkov 
souhlasíte s pořizováním fotografií 
a audiovizuálních záznamů vás i va-
šich dětí, které mohou být následně 
použity na internetových stránkách, 
sociálních sítích, v kronice města 
a Pilníkovském zpravodaji.

Pravidla pro inzerci v Pilníkovském 
zpravodaji naleznete na  
www.pilnikov.cz 

23. 10. 2020 od 19:00 hod. na sále restaurace Slunce
předprodej vstupenek na MěÚ v Pilníkově – cena 330 Kč

Začínáme si užívat volného dne a plá-
nujeme, jak ho využijeme. Najednou 
zvonek. „Co se děje?“ řekneme si očima. 
Ilona jde otevřít a promítá se jí hlavou, 
kdo to může být tak po ránu, přece niko-
ho nečekáme. Před dveřmi hlídka policie 
a příslušníci v padnoucích černých stej-
nokrojích, rozblikaná bílá oktávka a ve-
dle našeho vchodu leží pes, zlatá kolie, 
je vidět, jak těžce oddechuje, tak trochu 
smutná a zanedbaná. „Neznáte toho psa, 
není to váš?“ ptají se policejní příslušníci. 
„Není to náš pes ani ho neznáme,“ odpo-
vídá Ilona. Ještě pár otázek a policisté te-
lefonují na městský úřad panu starostovi, 
prý vše zařídí. Vyšel jsem také ven, poví-
dáme s policisty, mezitím Ilona přináší 
misku s vodou. Kolie nedůvěřivě zavětří, 
ale bojí se napít, shodneme se společně. 

Nemá obojek, a jestli má čip, nevíme, přes 
dlouhou srst to není vidět. Ještě prohodí-
me pár slov o počasí. Po chladných dnech 
bylo v sobotu najednou velké teplo, pří-
mo vedro. Večer a sobotní noc křižovaly 
oblohu velké blesky a začínala bouřka, 
a tak by to mohlo mít souvislost se zatou-
lanou kolií, která se třeba lekla a utekla 
majiteli.

Přijíždí pan starosta Červený v červeném 
fordu, to je jmenné souznění. Pozdravíme 
se a řešení se odehrává v klidné a optimi-
stické náladě. Pan starosta zjišťuje stav 
kolie a přijíždí autem blíž, aby ji mohl na-
ložit. „Nemáte vodítko nebo provaz?“ ze-
ptá se. „Psa nemáme, a tedy ani vodítko.“ 
Přináším lano od rozbité bývalé houpač-
ky, teď se hodí. Kolie je vysílená, lano si 

nechává od pana starosty bez problémů 
nasadit, vstává ale těžce, kulhá, má asi 
poraněnou zadní nohu a vyskočit do auta 
se jí moc nechce. S pomocí hlídky policie 
se to podaří. Naloženo. Pan starosta plá-
nuje odvézt kolii na vyšetření a načtení 
čipu k paní veterinářce, a pokud bude pá-
trání neúspěšné, tak odvoz do městského 
kotce, kde se uvidí, jaký bude další osud 
pejska. Předtím ale navštíví útulek paní 
Višňákové z Pilníkova, kde se zjistí, že 
pejsek je její, a tak může dojít k předání 
a šťastnému návratu zpět domů.

To je jedno nedělní pilníkovské ráno, za-
chráněná bezejmenná kolie a lidé, kteří 
jsou na svém místě.  

Milan Závodník

červnové nedělní ráno v pilníkově,  
Zachráněný peJsek aneb lidé  
na svém místě
Je čtrnáctého, už skoro půlka června 2020, krásný měsíc a druhý den 
víkendu, neděle 8 hodin ráno. Naproti benzince u penzionu se nám rozezní 
zvukové upozornění o pohybu u vchodových dveří. Zase projelo auto, nebo 
tady zastavilo a nastavují si navigaci jako už mnohokrát předtím, říkáme si 
a snídáme dál. 

Zachráněný pejsek. Foto M. Závodník


