Zpravodaj Obecního úřadu Pila
září 2015
Houby!
Houby jsme celé léto pro převeliké sucho neviděli, ale ani nedělali. Tedy
jako že jsme také krom usilovného přehřávání se a doplňování tekutin a plácání
vos taky něco dělali.
Zrevitalizovali jsme park u hasičárny, kde je nově možno posedět na
nových lavičkách ve stínu stromu, či pod střechou nově zbudovaného
zahradního altánu. Instalována byla parková světla, která zároveň doplňují
hlavní osvětlení komunikací. Drobné herní prvky budou tamtéž pořízeny
pravděpodobně s jarem příštího roku.
Ve spolupráci s novým nájemcem naší hospody byla tato uvnitř vyčištěna
od nánosů let minulých, vyklizena, poopravena, vymalována a uvedena do
úspěšného chodu. Nyní na objektu proběhly a probíhají tesařské a pokrývačské
práce coby první fáze postupné kompletní rekonstrukce vnějšího pláště objektu.
Věřme, že nám a našim hostům bude naše společenské a kulturní zařízeníčko
dělat radost nejen svým vzhledem, ale i příštím fungováním.
Jsme-li u toho společenského, kulturního a jiného dění, je z končícího léta
možné připomenout ještě nejen tradiční sportovní turnaje ve fotbalu a nohejbalu,
ale i hasičské akce – oslavami 140. výročí počínaje a srpnovou soutěží
všestrannosti konče.
Jak jsem již na začátku řekl – houby jsme nedělali. Ale v těchto dnech po
přišlých deštích je konečně vidíme. Houby!
Platby za svoz komunálního odpadu
Připomínám domácnostem, že čas se nám již opět nachýlil a bude tedy
vhodné uhradit případné doplatky za letošní službu stran vývozu domovních
odpadů (v několika případech též bioodpadů). Ono to rychle utíká a po 20.
listopadu by mohl být z doplatku obratem nedoplatek, z čehož by zbytečně
vyplývalo i příslušné penále. Tak na to, prosím, vzpomeňte včas.
A spousta domácností si dosud nevyzvedla praktický jarní dárek! Tož se
také stavte.


 Diakonie Broumov,
 sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

 SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé (nepoškozené)
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
Péřové přikrývky a polštáře
Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:
3. 10. 2015 (sobota)
čas:
9 - 10 hodin
místo:
OÚ Pila, Pila 97
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 739 999 112

OZNÁMENÍ
NOVĚ VŠE V JEDNOM DNI!
ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
10. 10. 2015 (sobota)
V sobotu 10. 10. 2015 bude proveden svoz nebezpečných odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit zbytků barev či obalů od barev, olejů, chemikálií
(nikoliv léků), akumulátorů, zářivek a baterií, že sběrný vůz pro tuto část nebezpečného
odpadu bude přistaven
od 9.00 do 9.30 hod. na autobusové zastávce Rozcestí
(„u paneláků“)
a
od 9.30 hod do 10.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Občané, kteří chtějí odevzdat k odvozu chladničky, mrazáky, televizory, elektrospotřebiče
(pouze úplné!) a pneumatiky, nahlásí do 7. 10. 2015 na obecním úřadě své jméno, adresu a
počet jednotlivých věcí. Na základě takto získaného seznamu projede sběrný vůz obcí a
převezme na jednotlivých místech od občanů, kteří musejí být přítomni, nahlášená zařízení.
Na jednu domácnost budou odebrány pouze 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky
25,- Kč/pneu při nahlášení na OÚ Pila).
Akumulátory, olej ani pneumatiky nebudou převzaty od podnikatelů, kteří si odvoz
z podnikání zajišťují smluvně sami, a od občanů, kteří nemají s obcí uzavřenou smlouvu o
odvozu odpadu, a těch, kteří odpad včas nenahlásili!!!
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
10. 10. 2015 (sobota)
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, hadry apod. – nepatří sem kovy, nebezpečný a
stavební odpad!!!) bude svezen v ranních hodinách z obvyklých svozových míst
(umísťovaných popelnic s KO), kam je předtím občané uloží.
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
10. 10. 2015 (sobota)
V sobotu 10. 10. 2015 bude proveden sběr kovových odpadů v obci. Informujeme proto
všechny občany, kteří se hodlají zbavit tohoto druhu odpadu v rámci sběrného systému obce,
aby tento odevzdali
od 9.00 do 10.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Odpad zde převezmou k dalšímu zpracování a odvozu členové místní SDH. Přebrán bude
pouze neznečištěný kov (kovové obaly – konzervy pouze vymyté), s prokazatelným původem,
drobný odpad nejlépe v igelitových pytlích apod. Případné rozměrnější a těžší kusy odpadu
mohou být po domluvě s přítomnými členy SDH odebrány z konkrétní adresy.

VZOZ dne 5. 6. 2015 a 10. 8. 2015
Červnové veřejné zasedání uzavíralo formálně hospodaření obce za rok
2014 schválením závěrečného účtu, zprávy o auditu za rok 2014 (fungovali jsme
bez závad) a účetní závěrky hospodaření obce. Vybrali jsme nového nájemce
KD Pilské hospody, která po krátkých technických přípravách obnovila svůj
provoz a pomohla nám přežívat tropické léto. Po poptávkovém řízení byl
vybrán zhotovitel rekonstrukce střech na tomtéž objektu. Práce ve dnech, kdy
píšu tyto řádky, úspěšně probíhají, některé části (ploché střechy) budou
rekonstruovány až po zednických pracích na fasádách v příštím roce. Na základě
podané žádosti byl poskytnut jeden finanční příspěvek na sportovní reprezentaci.
O dva měsíce později, uprostřed třeskutého léta, jsme navázali schválením
finančního příspěvku na zájmovou činnost, potvrdili jsme veřejnoprávní
smlouvy s Karlovarským krajem o přijetí dotací na činnost JSDH Pila a schválili
parametry plánované akce – výstavby čtvrtého chodníkového úseku v obci.
Mimochodem, v rámci této zatím poslední schůze padl rekord v počtu hostů
z řad veřejnosti. Hádejte. Napovím, že překonat jej podle platných
matematických zákonů již nelze.

Plán akcí pro příští týdny a měsíce
28. 10., 15.00 hod. – vítání občánků v sále KD Pilská hospoda
13. 11., 17.00 hod. – martinský průvod se světly obcí od dolní zastávky busu
29. 11., 16.00 hod. – adventní slavnost u obecního úřadu
6. 12., 14.00 hod. – mikulášská zábava pro děti v sále KD Pilská hospoda
A vánoční koncert se připravuje. Termín bude ještě upřesněn.
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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