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Vážení spoluobčané,
po krátkém letním vydechnutí (dnes již je, myslím, všem jasné, že to bylo
vydechnutí předčasné a dělané takříkajíc „na dluh“) zažíváme opět obtížné časy. Chce
se říci, že nelehkému uplynuvšímu období navzdory se obec dokázala dál rozvíjet,
když realizovala své hlavní investiční plány.
Možná ale toto není zrovna nejdůležitější. Mnohem důležitější nyní je, aby
vydržela být i obcí zdravou. V něčem nám jistě pomáhá jistá „schovanost“ Pily před
okolním světem, vir k nám může mít (ale také nemusí – to záleží na nás) složitější
cestu. Já mám ale mnohem více na mysli ještě jiné naše „zdraví“, které je jen a pouze
v našich rukou. Zdraví mentální a morální. Jednoduše – snažme se být k sobě samým i
jeden k druhému poctiví, zodpovědní a slušní.
Za naši nedostatečnost v těchto věcech nemůže ani žádný vir, ani sebetěžší
doba. Za tuto „nemoc“ si budeme moci vždy jen my sami. A budeme-li takto nemocní
– no, to se nám tedy potom bude žít teprve blbě – lockdown-nelockdown.

VZOZ dne 29. 9. 2020
Třetí letošní veřejné zasedání
obecních zastupitelů přijalo dvě
rozpočtová
opatření,
schválilo
smlouvu, kterou bude „krajem“ obci
darována část komunikace zastavěná
novým chodníkem. Byly vyhlášeny
záměry prodeje dvou, resp. tří
pozemků a pronájmu jednoho. Předtím

nás též navštívily zastupitelky obce
Kolová, které nás seznámily s plánem
rozšíření tamní základní školy a
výstavby školy mateřské. Zastupitelé
pilští se pak na závěr dohodli, že
program kulturních akcí do konce
tohoto roku se bude odvíjet od aktuální
situace. Nu, a tu známe všici…

Upozornění
Blíží se 20. listopad a tedy i čas k úhradě doplatků za letošní odvozy
komunálního odpadu. Prosím, vzpomeňte na tuto povinnost včas, ať předejdete
penalizaci dle smlouvy. Děkuji za spolupráci.
Ceník za odvozy odpadů z domácností pro příští rok zatím není k dispozici. Vše
se bude odvíjet od nové legislativy, která čeká na své schválení. Cenový vývoj může
být poměrně „divoký“. Snad bude možno podat bližší informace v průběhu prosince
v posledním letošním plánovaném zpravodaji (lze-li cokoliv plánovat…).

Trojpoznámka starého morouse
Vážené maminky,
prosím, věnujte chvilku pozornosti „starému morousovi“.
Během uplynulého léta jsem rád vídal, že pro trávení času se svými kočárky i
odrostlejšími dětmi využíváte naše hřiště s altánem. Co jsem vídal méně rád, a
bohužel až příliš často, bylo to, že při svých procházkách po vsi nevyužíváte chodníků
a i se svými odrostlejšími ratolestmi poskakujícími kolem kočárků cestujete přímo po
silnici. Namítnete, že v obci přeci není žádný velký provoz a chodníky nejsou dost
široké na to, abyste si mohly při cestě pěkně vedle sebe povídat. Máte pravdu. Já se
ale obávám, že takto vaše děti včas nepoznají, k čemu ty chodníky vlastně jsou.
Zbytek si domyslete samy. Mne při tom domýšlení mrazí…
Vážení rodičové,
prosím, věnujte ještě chvilku pozornosti „starému morousovi“.
Během uplynulého půl roku jsem rád vídal, že spousta odrostlejších dětí tráví čas
hrami venku. Co jsem vídal méně rád a prakticky pořád (krom toho binčusu, který
kolem sebe dělaly), bylo to, že děcka na svých koloběžkách, kolech a jiných
samohybech předváděla doslova rodeo nejen na veřejných prostranstvích včetně
zeleně (ta tráva se znovu vzpamatuje), ale hlavně na místních silnicích. Namítnete, že
v obci přeci není žádný velký provoz. Nemáte pravdu, žádný provoz není dost malý na
to, aby se při tom zběsilém a nevypočitatelném rejdění dětské smečky, nemohlo stát
něco opravdu ošklivého. Považuji za malý zázrak, že k nějaké takové nehodě ještě
nedošlo. Při pomyšlení na takovou věc mne mrazí… Tušíte, kde všude a jak drandí
vaše děti? A vysvětlíte jim to?
Vážení řidiči,
„starý morous“ prosí o chvilku pozornosti do třetice.
Když teď tohle všechno víte (ale i kdybyste nevěděli), řiďte ta svá autíčka nejen podle
předpisů, ale i s náležitou předběžnou opatrností. Je vás tu pořád ještě dost, kteří i po
vsi jezdíte jako -… rychle.
Děkuji vám za pozornost.
Starý morous.

Kultura na Pile
S ohledem na pandemickou situaci a bez ohledu na příští vládní opatření
se až do odvolání, minimálně však do konce tohoto roku, ruší veškeré
kulturní a společenské akce plánované obecním úřadem potažmo obcí.
Děkujeme za pochopení. Sejdeme se v lepších časech.
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