Zpravodaj Obecního úřadu Pila
únor 2017
Vážení spoluobčané,
hlavní částí tohoto čísla obecního zpravodaje je již tradiční výroční zpráva o
chodu obce v uplynulém roce. Sami tak můžete posoudit, jak si Pila v roce 2016
vedla.
Též letošní rok by měl být ve znamení velkých investičních akcí. První
z nich již byla zrealizována, když o uplynulém víkendu zaparkovalo v hasičárně
JSDH Pila nové zásahové vozidlo. Celkové náklady na jeho pořízení činily
bezmála 2 217.000,- Kč. Další plánované akce jsou rázu stavebního. Jak pátý
úsek chodníku, tak revitalizace „Centra“ jsou v současnosti ještě projektovány, a
tak lze předpokládat (doufat, věřit – doplňte si dle libosti), že k samotným
realizacím budeme po nutných řízeních moci přikročit zhruba v polovině tohoto
roku.
Nu, po několika letech se nám připomenula zima ve své pravé a třeskuté
podobě, což mnohé překvapilo, mnohé znepokojilo. Děkuji St. Strakovi, L.
Matouškovi, že i díky nim jsme ty sněhové spousty docela zvládli. Myslí-li si
někdo, že by to dokázal lépe… - no, klidně může. Se předvést. Dík zaslouží i
několik spoluobčanů, kteří umetli nejen své zápraží, ale třeba i kus chodníku
před domem (s panem Opočenským jsem tedy nestíhal). A, ano, překvapeným
a znepokojeným mohu doporučit pro příští zimu třeba Kanáry.
Teď již pomalu ale jistě hurá do jara!
VZOZ dne 9. 2. 2017
Na prvním letošním veřejném zasedání se nás sešlo osm. Pět zastupitelů a
tři hosté. Z těch nejdůležitějších úkonů třeba jmenovat schválení i zde
prezentované výroční zprávy o obci za rok 2016, schválení žádosti o dotaci
z krajských prostředků a poskytnutí téhož místním organizacím TJ Baník Pila,
z.s. („fotbalistům“ 60.000,- Kč) a SHČMS pobočnému spolku Pila („hasičům“
30.000,- Kč). Rozpočtovým opatřením byl vypořádán rozpočet roku 2016, úřad
seznámil nečetné přítomné se zprávou o poskytování informací za minulý rok,
výbory předložily své plány činnosti. Staré hasičské auto bude připraveno
k prodeji.

Odpadové hospodářství – komunální odpad, bioodpad, platby
Jako každý rok v tuto dobu připomínám, že do 31. března trvá lhůta pro
platbu (celou, polo či čtvrtletní) za svoz komunálního odpadu v roce 2017. Po
tomto termínu bude k platbám připisováno smluvní penále.
Prosím domácnosti, které mají nově zájem o zapojení do systému sběru
bioodpadů, ať se přihlásí obecnímu úřadu nejlépe do konce měsíce února. Totéž
platí i pro domácnosti, které se chtějí ze systému odhlásit. Vývozy (týdenní)
budou zahájeny od první dubnové středy (5. 4.)
Jsme-li u těch odpadů. Blíží se svozy nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. A já teď o pneumatikách. V uplynulém roce byl rozjet celostátní systém
jejich zpětného odběru. Je bezplatný a možný u značného počtu autoservisů (ve
Varech aktuálně 9 míst). Více zjistíte na www.eltma.cz. Myslete na to, že svoz
od obce je zpoplatněn a obec navíc nebude, za této nové situace, nadále tuto
službu dotovat. Děkuji za pochopení.
JSDH Pila „v novém“

Tak to je ono. Výroba německo-dánská, původ belgicko-chorvatský.
Stáří 15 let, najeto 17.000 km.

Chystané kulturní akce
25. 2., 14.00 hod. – masopustní průvod pro všechny od dolní zastávky busu
11. 3., 14.00 hod. – maškarní zábava pro děti na sále KD Pilská hospoda
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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