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říjen 2022

Vážení spoluobčané,
v zářijových dnech při komunálních volbách vás více jak 53 % svými
odevzdanými hlasy vyjádřilo podporu nám - občanům kandidujícím. Do
„volební soutěže“ s naším sdružením nikdo nevstoupil a nevytvořil konkurenční
sílu, jež by se o věci obecní chtěla v zastupitelské roli doopravdy brát a obec ve
prospěch celku opatrovat a rozvíjet. Bude to tedy na nás, abychom dostáli
cílům, které jsme vám před volbami představili. Ale bez vaší podpory a pomoci
se při tom neobejdeme. Děkujeme vám proto nejen za projevenou důvěru, ale i
za příští, věříme, že úspěšnou, spolupráci ku prospěchu Pily.
Za Pilské nezávislé Mgr. St. Hoffman

VZOZ dne 18. 10. 2022
Říjnové veřejné zasedání bylo
především zasedáním ustavujícím.
Na základě volebních výsledků a
projednání zastupitelstvem byli do

svých funkcí zvoleni starosta a
místostarostka, ustaveny povinné
výbory,
schváleny
odměny
zastupitelů. A bylo to.

KD Pilská hospoda
Od poloviny října je opět v provozu místní restaurace. Součástí nabídky je
výběr z několika jídel, nealkoholických i alkoholických nápojů, na čepu
Gambrinus a Svijany. Otevírací doba středa - neděle. Tož zajdite.

Odpady https://www.obec-pila.cz/obec-7/sluzby-obcanum/
Do konce měsíce listopadu je třeba dle platné vyhlášky uhradit místní
poplatek za komunální odpady v roce 2022. Vzpomeňte na své případné
doplatky včas, při zmeškání může být obcí účtováno nikoliv bezvýznamné
„příslušenství“. Zároveň, prosím, zvažte své požadavky stran velikosti popelnice
a režimu vývozů na příští rok a nahlaste toto úřadu do 7. prosince. Změny
v průběhu roku pak už nebudou možné. Ceny za odpady se v roce 2023 nemění.
A nakonec - platbu za rok 2023 provádějte až v dotčeném roce.

Boží muka obnovena
V uplynulých týdnech byl ve spolupráci s firmou Granitex Nova s.r.o.
zrekonstruován zřícený křížek u cesty ke hřbitovu. Po mnoha a mnoha
desetiletích byly fragmenty božích muk (přesněji spíše krucifixu) vyzdviženy
z terénu (a ze zapomenutí), na dílnách v Přílezích očištěny a po dotvoření
chybějící části kříže (tak, aby jeho pohnutý osud byl připomínán) byla tato
historická památka vrácena do původních míst. Dobrá věc se podařila.

Dotace
Obec Pila v roce 2022 přijala z krajských prostředků dvě neinvestiční
dotace na věcné vybavení jednotky SDH v celkové výši 45.500,- Kč, za které byly
pořízeny dva zásahové obleky a motorová pila.
Investiční dotaci ve výši 250.000,- Kč z „Programu obnovy venkova“ obec
využila při financování výstavby multifunkčního hřiště.
Za poskytnuté finanční příspěvky obec Pila Karlovarskému kraji děkuje.

Plánované akce
11. 11., 18:00 hod. - Martinská slavnost (průvod se světly od dolní zastávky)
26. 11., 16:00 hod. - Adventní slavnost (rozsvěcení stromku na „návsi“)
03. 12., 14:00 hod. - Mikulášská nadílka (dětská zábava v KD Pilská hospoda)
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