Zpravodaj Obecního úřadu Pila
říjen 2016
S podzimkem
Nesvádějte, prosím, na něj všechno. Za vaši chandru, apatii, melancholii,
depresi a nevíru v cokoliv lepšího než je polední menu za padesát opravdu
nemůže. Tvrdím, že podzim je krásný a vhodný k optimismu stejně dobře jako
léto třeba. Nebo jaro. Nebo zima, abych nekřivdil.
Ona prostě žádná roční doba nemůže za všechny ty s odpuštěním blbosti,
které lidé kolem říkají, či rovnou činí. Za to si mohou zase jen a jen ti lidé.
Včetně těch, kteří to všechno nejprve jen poslouchají, ale nakonec se pod heslem
„když oni, tak já taky“ přidají. Třeba k nevíře v dobrý úmysl, v poctivost.
K závisti. K vysmívání se všemu, co není z jejich zahrádky a jejich hlavy.
K pohrdání. Pokud možno vším. K přesvědčení, že „všeci kradnú“. Kteří se
přidají do té fronty stojící na to meníčko za pade.
Nechci vás zklamat, ale ten obídek nejspíš za moc nestojí. Nebude lepší
nechat frontu frontou, chandru chandrou a nejen ten podzimek si hezky užít?
VZOZ dne 12. 8. 2016 a 10. 10. 2016
Srpnové veřejné zasedání se věnovalo vyhlášení poptávky po zhotoviteli
veřejné zakázky – zpracování podkladů k revitalizaci centra obce. (Jen tak
mimochodem - vzpomínáte? V minulém zpravodaji tomuto tématu byl věnován
dotazník. Víte, kolik jich úřad obdržel vyplněných zpět? Přesně čtyři. Vlastně tři
– jeden jsem si vyplnil sám.) Ale zpět k zasedáním. Prodán byl kousek obecního
pozemku, schválena smlouva o přijetí „krajské“ dotace na věcné vybavení JSDH
(pěkných 5.000,-), schválena byla opětovně smlouva o finanční podpoře
kolovské základní školy.
Říjnová schůze schválila výběr zhotovitele výše zmíněné veřejné zakázky,
drobné technikálie a především pak pořízení sytému pro EET do naší hospody,
tam byl též do konce roku významně ponížen nájem jako kompenzace za ztížení
provozu během letních rekonstrukčních prací.
Výzva vzešlá ze zasedání se pak týká jako každý rok podávání návrhů
k sestavování rozpočtu na rok příští. Své podněty podávejte, prosím, úřadu do
11. 11. 2016.

OZNÁMENÍ
(VŠE V JEDNOM DNI!)
ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
26. 11. 2016 (sobota)
V sobotu 26. 11. 2016 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 23. 11. 2016 na obecním úřadě své jméno, adresu a
počet jednotlivých věcí. Na základě takto získaného seznamu projede sběrný vůz obcí a
nahlášená zařízení převezme na jednotlivých místech. Na jednu domácnost budou odebrány
pouze 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky 25,- Kč/pneu při nahlášení na OÚ
Pila).
Nenahlášený odpad nebude odebrán!!! Za opožděně nahlášená zařízení bude vybírán
poplatek 20,- Kč/kus!!!
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, u kterých má obec nevyřízené své pohledávky!!!
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
26. 11. 2016 (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
26. 11. 2016 (sobota)
V sobotu 26. 11. 2016 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 JSDH. 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 JSDH odebrány z konkrétní adresy.

Volby 2016 – jak jsme volili
O říjnových krajských a senátních volbách toho bylo řečeno a napsáno
více než dost. Tak jen pro zajímavost pár čísel z naší vsi.
Krajské volby: Nadprůměrná účast 41, 1%. Voliči dali nejvíce hlasů pro ANO
(33 hlasy), ČSSD (32), STAN a KSČ shodně (18), dál už jen drobky.
Senátní volby: Účast v 1. kole 39,4%, ve 2. kole už jen 13,54%. V 1. kole
vítězní pánové Horník a Brdlík (31 hlas), za nimi pan Váňa (28), paní
Bartůňková (22). Ve 2. kole 39 : 16 pro J. Horníka.
Tak jsme tedy volili.
L. Matoušek: Revize a provoz kotlů
V poslední době jsme z medií upozorňováni na nutnost revize kotlů. Chtěl bych
sdělit pár základních faktů pro orientaci.
K provozu kotlů: Do září roku 2022 je možno provozovat kotel stávající, od
tohoto měsíce jen kotle minimálně 3. emisní třídy. Všechny kotle zakoupené v
této době již minimálně tuto 3. třídu splňují. Třídu kotle zjistíme na výrobním
štítku nebo v dokumentaci ke kotli.
Revize kotlů: Do konce roku 2016 všechny kotle a krbová kamna s jmenovitým
příkonem 10 – 300 KW s výměníkem připojená na otopnou soustavu (radiátory)
musejí mít revizi. Revize může provádět pouze vyškolený technik. Seznam je
uveden pod hlavičkou Hospodářské komory. Tento seznam lze dobře dohledat
na adrese
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
nebo na stránkách výrobce kotle. Podle informací se cena pohybuje mezi 750,až 1250,- Kč. Seznam se stále doplňuje o nové techniky.
Moje poznámka závěrem: Prosím, nenadávejte revizním technikům, že na kotli
stejně nic moc nezkontrolují. Oni to vědí, ale oni si tyto kontroly nevymysleli.
Možná by stálo spíše za úvahu příští rok volit ty, kteří nevymýšlejí zákazy,
účtenky, hlášení, revize...
Matoušek Ladislav
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.

Vývozy bioodpadů
Připomínám také, že vývozy bioodpadů trvají do konce měsíce listopadu.
Poslední letošní vývoz tedy proběhne ve středu 30. 11. 2016.
Odpady 2017
Situace se jeví tak, že pokud ceny za svoz domovního odpadu doznají pro
příští rok změn, pak pouze „kosmetických“. Rozmyslete si tak především
případné požadavky na změnu režimu či velikosti nádoby a tento požadavek do
konce roku nahlaste na obecním úřadě, který pak provede hromadnou
objednávku u svozové firmy. Později hlášené změny budou již zpoplatněny.
O konkrétních cenách po jejich projednání budou ještě domácnosti
zavčasu informovány prostřednictvím webových stránek, zpravodaje, resp.
informačního letáku.
Uvítací tabule
Jak bylo již dříve při jiné příležitosti avizováno, byly při vjezdech do obce
v uplynulých dnech instalovány stojany pro umístění uvítacích tabulí. Cedule
samotné budou doplněny v horizontu dnů po jejich dodání zhotovitelem.
Můžeme doufat, že na nich umístěnou výzvu „Prosíme, zpomalte.“ budou
přijíždějící řidiči vnímat. A třeba se dokonce i patřičně zachovají.
Mne jenom mrzí, že se takové samozřejmosti musejí ještě extra někam
psát. Že nestačí jedna jasná dopravní značka a zdravý rozum. Asi toho druhého
není vždycky dost. A to, bohužel, ani u některých řidičů místních, kteří by měli
zpomalovat tuplem. Místo toho nejspíš jen pomaleji chápou. Ach jo.
Plán akcí do konce roku
28. 10., 15.00 hod. – vítání občánků na sále KD Pilská hospoda
30. 10., 16.30 hod. – dýňování na sále KD Pilská hospoda
16. 11., 17.30 hod. – martinský průvod se světly od dolní zastávky busu
26. 11., 16.00 hod. – adventní slavnost u OÚ Pila
03. 12., 14.00 hod. – mikulášská zábava pro děti na sále KD Pilská hospoda
Přesné datum vánočního koncertu ještě není známo. Ale koncert bude! Vypadá
to na neděli 18.12. 
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