Zpravodaj Obecního úřadu Pila
únor 2014
Výhledy na dny příští
Krom toho, že lze již pomalu vyhlížet jaro (alespoň to kalendářní), chystat
se obec může na první letošní rozvojové akce. Připravena je další fáze
rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení. Takto by měla být s prvními jarními
týdny provedena kompletní výměna svítidel, včetně jejich nového rozmístění a
doplnění v ulici do Telence.
Nejvýznamnější akcí v gesci obce pak bude zahájení rekonstrukce hlavní
komunikace v obci. Jedná se o pokračování procesu převodu silnice do
vlastnictví obce, jak bylo ujednáno s krajskou správou v průběhu loňského roku.
V první fázi by měl dostat nový povrch cca 240 metrový úsek od křižovatky
k obecnímu úřadu. Budeme-li tedy úspěšní s naší poptávkou a nalezneme
vhodného zhotovitele, mohli bychom od léta již jezdit „po novém“. Krajská
správa pak (předpokládáno cca v srpnu) ve své režii kompletně opraví úsek na
druhém konci vesnice od horní zastávky k „ceduli“. Poté proběhne převod a
obec bude v rekonstrukci již i formálně své komunikace pokračovat v dalším
roce. Zároveň s těmito pracemi budou pokaždé „ošetřeny“ potřebnými opravami
vybrané části místních komunikací.
A pak příprava „evropských“ voleb, každodenní záležitosti v chodu obce,
plánovaný asanační zásah na objektu KD Pilská hospoda atd. Do podzimka
máme o zábavu a hlavně práci postaráno. Kdo bude mít o zábavu a práci
postaráno po volbách komunálních, o tom si teprve v ten podzim rozhodneme.
K autobusové dopravě
Od 1. ledna jezdí autobusy mezi Pilou a Karlovými Vary podle nových
jízdních řádů. Obecní úřad zůstává v kontaktu s dopravcem a krajským
koordinátorem integrovaného dopravního systému, aby mohlo probíhat další
„ladění“ grafikonů. Máte-li k jednotlivým spojům nějaké konkrétní a věcné
připomínky, formulujte je, prosím, písemně a adresujte do konce února na
obecní úřad. Budou postoupeny k vyhodnocení a dalšímu zpracování.

VZOZ dne 31. 1. 2014
První veřejné zasedání zastupitelů tohoto roku bylo co do programu
pestré, co do průběhu věcné a rychlé, čehož byla svědkem i veřejnost v počtu
jedné osoby. Složením slibu se práva a povinností zastupitele ujal pan P.
Halecký a pak jsme již, po dlouhé době v plném počtu, projednali uzavření
rozpočtu posledním rozpočtovým opatřením za rok 2013, výroční zprávu o obci,
která je součástí tohoto vydání zpravodaje, žádost o dotaci z krajských
prostředků Programu obnovy venkova, pár technických záležitostí a především
byla vyhlášena poptávka po zhotoviteli největší plánované letošní investiční
akce, o které je řeč v úvodu mlýnku. Nu, a při pátku se šlo rychle na - … víkend.
Připravované akce
22. února se koná v KD Pislká hospoda masopustní tancovačka se
zabíjačkou. 1. března projde obcí masopustní průvod a 8. března proběhne v KD
Pilská hospoda dětská maškarní zábava.
Jarní fotbaly
V době vydání tohoto zpravodaje ještě nebyla rozlosována soutěž žáků a
určeny výkopy zápasů ve Dvorech.
A-mužstvo
B-mužstvo
23.3. St. Role B - Pila 15.00
23.3. Pila - Potůčky
15.00
29.3. Pila - Chyše B
16.00
30.3. Verušičky - Pila 14.00
5.4. Abertamy - Pila 14.00
6.4. Pila - Hroznětín B 16.30
12.4. Pila - Božíčany 16.30
13.4. Stanovice - Pila 16.30
19.4. Dalovice - Pila
10.30
20.4. Pila - Děpoltovice 17.00
26.4. Kolová - Pila
17.00
27.4. Pila - Sedlec B
17.00
3.5. Pila - Březová
17.00
4.5. Bochov B - Pila 15.00
11.5. Toužim B - Pila 17.00
11.5. Pila - Sl. Jun. KV 17.00
17.5. Pila - N. Hamry 17.00
17.5. Hájek - Pila
17.00
25.5. Nejdek B - Pila 15.00
25.5. Pila - Pernink
17.00
31.5. Pila - Kyselka
17.00
31.5. Štědrá - Pila
17.00
7.6. Stružná - Pila
15.00
8.6. Pila - Počerny
17.00
15.6. Bečov - Pila
15.00
Dvory - Pila
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