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Vážení spoluobčané,
zima, aniž skutečně nastala (ten jeden den se sněhem nepočítám), se,
alespoň podle kalendáře, chýlí ke konci. Nastanou jarní práce a všelijaké
veselení, což by nám mělo vydržet minimálně do léta.
Na jaro jsme s pracemi nečekali v útrobách obecního úřadu, kde od ledna
probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pro lovce senzací mám smutnou zprávu – vše
běží podle plánu. V březnu by pak mělo být zahájeno několik dalších akcí. Tou
nejviditelnější bude výstavba chodníkového úseku od dolní křižovatky k mostu
přes Lomnický potok. Zároveň se rozeběhnou opravy na KD Pilská hospoda,
včetně zhotovení letní terasy za objektem.
Tolik zatím o tom hlavním pracovním usilování. Obecní veselení by pak
mělo přes tradiční již body našeho ročního kulturního života vyvrcholit v červnu
oslavami 20 let znovunabyté samostatnosti obce. Probíhají už přípravy
celodenního pestrého a originelního programu ve sportovním areálu a následně
v centru obce anóbrž na návsi. Zakroužkujte si tedy, prosím červeně, ve svých
kalendářích sobotu 13. června 2020 - „PILA 20“ ! A společně se těšme.
VZOZ dne 18. 2. 2020
V polních podmínkách nad
staveništěm proběhlo první veřejné
zasedání tohoto roku. Co všechno
bylo projednáno? Rozpočtovým
opatřením jsme vypořádali rok
uplynulý. Schváleny byly příspěvky
na činnost místních organizací
v letošním roce, taktéž příspěvek
pečovatelské službě a spolku, který
poskytuje obci odbornou pomoc
při řešení problematiky zaběhnutých
či opuštěných psů. Byl schválen

pacht zemědělského pozemku a
odkoupení pozemku zastavěného
stavbou
komunikace
v lokalitě
k Samotám. Představena a schválena
byla též výroční zpráva o naší obci
za uplynulý rok, která tvoří „obálku“
tohoto zpravodaje. No a to bylo asi
to nejdůležitější, čeho byl celý jeden
zúčastněný spoluobčan svědkem. Na
příštím zasedání už bychom se měli
sejít „v novém“.

Odpady
Je zde tradiční připomenutí, že
první platbu za komunální odpad je
dle smlouvy třeba provést nejpozději
do 31. března. Pro jistotu ještě dvě
každoroční informace. „Zimní“
týdenní vývozy končí s koncem
března, bioodpady se budou
pravidelně vyvážet od začátku
dubna. Dny vývozů se nemění. Další
informace najdete na stránkách obce.
Děkuji za porozumění a spolupráci.
V neposlední řadě též předem
děkuji za disciplínu při separaci
odpadů. Pořád se objevuje v
„barevných kontejnerech“ spousta
nepatřičných blbostí. Stejně tak své
odpady neodkládejte mimo nádoby a

počkejte na vývoz, až bude
v popelnicích místo. To se dá
vydržet. O sešlapávání PET lahví a
kartonových krabic ani nemluvím…
Opravdu už by to za ty roky mohli
všichni zvládnout.
Též připomínám, že sběr
separovaných odpadů je nově
rozšířen o rostlinné oleje a tuky
z domácností (červená popelnice na
stanovišti u místního obchodu
Jednoty). Odpad je třeba do
označeného kontejneru odkládat
pouze v uzavřených plastových PET
lahvích!
A
ty
tedy
fakt
nesešlapávejte.

Plánované akce
14.03., 14:00 hod. – dětská maškarní zábava (sál KD Pilská hospoda)
10.04., 15:00 hod. – velikonoční jarmark (náves)
12.04., 20:00 hod. – pomlázková zábava (sál KD Pilská hospoda)
30.04., 17:00 hod. – stavění máje a pálení čarodějnic (sportovní areál)
06.06., 14:00 hod. – dětský den (sportovní areál)
13.06., 10:00 hod. – „Pila 20“: obecní slavnosti (sportovní areál, náves)
Rozpis mistrovských zápasů - TJ Baník Pila
22.03. 15:00 Pila – Ostrov B
29.03. 15:00 Pila – St. Role
04.04. 16:30 Citice – Pila
12.04. 16:30 Pila – Skalná
18.04. 17:00 Trstěnice – Pila
26.04. 17:00 Pila – Habartov
03.05. 17:00 Loket – Pila

16.05. 17:00 Pila – D. Rychnov
19.05. 13:30 Kraslice – Pila
24.05. 17:00 Pila – Drmoul
31.05. 10:15 Březová B – Pila
07.06. 17:00 Pila – Vintířov
13.06. 17:00 Merklín – Pila
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