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Na sklonku léta…
…si můžeme povědět, jaké vlastně bylo.
Na začátku prázdnin byla dokončena rekonstrukce fasády na objektu hasičské
zbrojnice. Následně byly ještě doplněny tesařské prvky a nově byla natřena
vrata. Zbývá drobná klempířina na střeše a doplnění okna tamtéž.
Opravami a nátěry prošel obecní mobiliář (přístřešek na kontejnery u kaštanů,
infotabule, altán v parku u hasičárny…).
V červnu také proběhlo opakované veřejné projednání návrhu územního plánu
obce. Výstupy z něj jsou vyhodnocovány a dokument toho času tak připravován
k následnému vydání.
Tato akce už probíhala v již již nově otvírané hospodě. Celé léto pak
pokračovala mezi novým nájemcem a obcí úzká spolupráce na zajišťování
technických stránek jejího chodu. S dvouměsíční zkušeností lze konstatovat, že
restaurační zařízení funguje ku všeobecné spokojenosti.
Na sklonku srpna proběhly práce na obecních cestách. Krom rozšíření vozovky
u horní autobusové zastávky to byla především výstavba nové asfaltové
komunikace u stávajících č.p. 34, 33, 32, 162, 153 a k novostavbám tří dalších
domů v lokalitě. Tato proběhla za finanční podpory Karlovarského kraje.

VZOZ dne 10. 9. 2019
Na posledním zasedání zastupitelů
byl náležitě opatřen rozpočet (obec
si stojí dobře), schváleny byly
smlouvy o zřízení věcných břemen
v souvislosti se zřízením el. přípojek,
potvrzeno bylo smluvní ujednání, na
základě kterého obec poskytla
finanční příspěvek na činnost
karlovarské farní charity. Recipročně
nám její klienti v „chráněné dílně“

ušili
podsedáky
do
našeho
„amfiteátru“ na návsi (jistě již brzy
oceníme). Obec též vyhlásila
poptávky
směrem
k realizaci
veřejných zakázek – tedy po
zhotovitelích některých investičních
akcí plánovaných na příští rok.
V diskuzi jsme pak ztratili pár slov
na téma „lidi – bordeláři, aneb
marnost a zas jen marnost“.

OZNÁMENÍ
(PODZIMNÍ SVOZ ODPADŮ)
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
19. 10. 2019 (sobota)
V sobotu 19. 10. 2019 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 16. 10. 2019 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
max. 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky 40,- 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!!!
ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
19. 10. 2019 (sobota)
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, hadry apod. – nepatří sem kovy, nebezpečný a
stavební odpad!!!) bude odvezen v ranních hodinách z obvyklých svozových míst
(umísťovaných popelnic s KO), kam je předtím občané uloží.
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
19. 10. 2019 (sobota)
V sobotu 19. 10. 2019 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.

Kovové odpady a- …odpady
Sběr kovových odpadů je
v naší obci řešen ve spolupráci
s hasiči. Upozorňujeme touto cestou,
že zřízené sběrné místo u hasičárny
(tam umístěné kontejnery) slouží
pouze pro odpady z kovových obalů
(čili konzervy apod.). Nelze zde
volně odkládat jakákoliv dosloužilá
elektrozařízení a jiné „takykovy“.
Sběru elektroodpadu jsou věnovány
výhradně pravidelné (jarní a
podzimní) mobilní svozy, eventuálně
v těchto termínech lze po domluvě

s hasiči kovový odpad likvidovat
s jejich pomocí. Vezměte, prosím,
tento fakt na vědomí i s tím, že
prostor u hasičárny je monitorován a
nevhodné počínání může být
pokládáno za nelegální zakládání
černé skládky a takto postihováno.
Děkuji za pochop a spolupráci.
Obligátní připomenutí, že nastal čas
pro doplatky „za popelnice“. Do 20.
listopadu bychom v této věci měli mít
„čistý stůl“. Tak, prosím, na tuto
záležitost včas vzpomeňte. Děkuji.

Vesnice roku
V letošním roce se naše obec zapojila do každoročně pořádané celostátní
soutěže Vesnice roku. Pochlubit jsme se měli čím, což uznala i krajská
hodnotitelská komise, která nás na konci května navštívila, nicméně žádnou
z hlavních cen (stuh) jsme si při srpnovém vyhlášení výsledků nevysloužili.
Získali jsme však „zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise“. Za co, vám
zde neprozradím, kdo chce, nechť popátrá za domácí úkol. S oceněním pak
byl spojen i věcný dar – čtyřdílná kávová souprava od Thunu. A tu tedy vyhraje
nějaký příští šťastlivec v nějaké příští tombole při nějaké z příštích zábav. Tak
se těšte.
Plánované akce
21.09., 16:00 hod. – Pilské pivobraní (náves)
28.09., 16:00 hod. – Vítání občánků (KD Pilská hospoda)
19.10., 15:00 hod. – Dýňování (OÚ Pila, 1. patro)
15.11., 18:00 hod. – Martinský průvod a dětská diskotéka (KD Pilská hospoda)
30.11., 16:00 hod. – Adventní slavnost (náves)
07.12., 14:00 hod. – Mikulášská dětská zábava (KD Pilská hospoda)
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… a další společenské akce pro vás připravuje též nový provozovatel KD Pilské
hospody. Jejich termíny budou včas vhodným způsobem uveřejněny.
Tak pěkný podzim.

