Zpravodaj Obecního úřadu Pila
září 2017
S koncem léta
Tak jsme si zaprázdninovali a zadovolenkovali. Uteklo to jako voda, které
ale jinak nebylo moc (proto je taky zakázán odběr vody z Lomnického potoka).
Co na obci nového? Během léta byl zahájen proces rekonstrukcí autobusových
zastávek. Horní zastávka již je v novém, na dalších dvou budou zahájeny práce
v druhé polovině září (viz informace níže). Druhá akce se zaměřila k místním
komunikacím – byly vyasfaltovány dva nové úseky, další místa prošla
rozšířením či opravami povrchů. Do třetice – komplexní opravou procházela
v uplynulých týdnech fasáda přízemní části budovy obecního úřadu. Tato je
v těchto dnech pomalu dokončována. Opravy samotného vstupu do úřadu budou
provedeny až v příštím roce společně s plánovanými pracemi na revitalizaci
centra. Jsme-li u tohoto projektu – administrativní náročnost se ukazuje být
poněkud větší, než jsme čekali, takže se momentálně projekt nachází ve fázi
územního řízení. Budou-li nám tedy štěstí a úředníci přát, dokážeme se do konce
roku dobrat stavebního povolení a na jaře bychom mohli slavnostně vykopnout.
Obdobně se, bohužel, vyvíjí projekt chodníku u příjezdu do obce, kde jsme pro
změnu v kolizi s uloženými sítěmi, takže se řešení hledá a snad i nalezne tak,
abychom mohli příští rok stavět. Zde jen podotýkám – v současnosti prováděné
zemní práce v lokalitě nemají s výstavbou chodníku nic společného, ale je
patrno, že je nakonec dobře, že plot bude stát dříve než inkriminovaný chodník.
VZOZ dne 10. 8. 2017
Na letním zasedání byl projednán a schválen pronájem části obecního
pozemku, staré požární zásahové vozidlo bylo za symbolickou jednu korunu
prodáno místnímu hasičskému sboru. Požádali jsme „kraj“ o změnu účelu
poskytnuté dotace tak, aby poskytnutých 150.000,- Kč mohlo být při nerealizaci
stavby chodníku použito na opravy místních komunikací. Schválena byla též
smlouva o poskytnutí dotace na věcné vybavení JSDH Pila a smlouva o právu
umístit stavbu (vodovodní přípojku) do pozemku obce.

OZNÁMENÍ
(VŠE V JEDNOM DNI!)
ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
28. 10. 2017 (sobota)
V sobotu 28. 10. 2017 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 25. 10. 2017 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
pouze 4 ks pneumatik (bez disků a po uhrazení částky 35,- 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!!!
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
28. 10. 2017 (sobota)
Velkoobjemový odpad (nábytek, matrace, hadry apod. – nepatří sem kovy, nebezpečný a
stavební odpad!!!) bude svezen v ranních hodinách z obvyklých svozových míst
(umísťovaných popelnic s KO), kam je předtím občané uloží.
SBĚR KOVOVÝCH ODPADŮ
28. 10. 2017 (sobota)
V sobotu 28. 10. 2017 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.

Platby za svoz komunálního odpadu
Připomínám domácnostem, že čas se nám již opět nachýlil a bude tedy
vhodné uhradit případné doplatky za letošní službu stran vývozu domovních
odpadů (v několika případech též bioodpadů). Ono to rychle utíká a po 20.
listopadu by mohl být z doplatku obratem nedoplatek, z čehož by zbytečně
vyplývalo i příslušné penále. Tak na to, prosím, vzpomeňte včas. Děkuji za
porozumění a spolupráci.
Vývozy bioodpadů
Připomínám také, že vývozy bioodpadů trvají do konce měsíce listopadu.
Poslední letošní vývoz tedy proběhne ve středu 29. 11. 2017.
Humanitární sbírka
Bohužel se Diakonii Broumov nepodaří zorganizovat svoz humanitární
sbírky ani na podzim. Z jednání s jejími pracovníky vyplynulo, že je situace
mrzí, ale nejsou schopni pro nedostatek řidičů svozy ze západních Čech zajistit.
Snad se v příštím roce povede na předchozí spolupráci opět navázat.
Autobusové zastávky
Již bylo zmíněno, že nás čekají rekonstrukční práce na dvou autobusových
zastávkách – „prostřední a dolní“. Budou demontovány stávající staré přístřešky,
na nástupištích proběhnou stavební přípravy pro osazení nových zastávkových
konstrukcí (betonáž patek, resp. zákl. pásu; nástupiště prostřední zastávky bude
rekonstruováno kompletně) a nakonec budou dodány a namontovány zastávky
nové. Práce by měly být zahájeny 18. září. Po jistý čas tak budeme muset snést
určitou míru nepohodlí, ale případný deštník a trocha trpělivosti to určitě spraví.
I tak se ale, jménem obce, za tento přechodně snížený komfort omlouvám.
Vítání občánků
Pod patronací kulturního výboru obce proběhne již tradičně na sále KD
Pilská hospoda ve státní svátek v sobotu 28. října od 15.00 hodin vítání nově
narozených pilských občanek a občanů.
Parlamentní volby 2017
Pro volby do Sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.
- 21. 10. 2017 bude zřízena volební místnost stejně jako v předchozích letech
v prvním patře Obecního úřadu Pila.

Co nového ve sportovním areálu
Nad rámec pravidelné roční údržby se Tělovýchovné jednotě Baník Pila,
z.s. podařilo vyzískat z krajských prostředků z programu „Podpora údržby a
obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji“ dotaci ve výši 35.000,- Kč
na rekultivaci hrací plochy. Takže se díky příspěvku od Karlovarského kraje
(druhá část nákladů byla hrazena z rozpočtově plánovaných výdajů obce)
fotbalové hřiště nově zazelenalo. Dalším počinem v areálu je pak instalování
nových diváckých lavic za ty staré dosloužilé. Tak se přijďte na nějaký ten zápas
podívat. Zatím jsou pilští fotbalisti bez ztráty bodu na čele!
Rozpis zápasů - TJ Baník Pila
Okresní přebor - muži
1. kolo VOJKOVICE - PILA
2. kolo PILA - BOŽIČANY
3. kolo BEČOV - PILA
4. kolo PILA - BŘEZOVÁ
5. kolo NOVÉ HAMRY - PILA
6. kolo PILA - DĚPOLTOVICE
7. kolo NEJDEK B - PILA
8. kolo PILA - KYSELKA
9. kolo PILA - KOLOVÁ
10. kolo SEDLEC - PILA
11. kolo VERUŠIČKY - PILA
12. kolo PILA - DALOVICE
13. kolo TOUŽIM B - PILA
14. kolo PERNINK - PILA

NE 13.08. 14:00
SO 19.08. 17:00
SO 26.08. 17:00
SO 02.09. 17:00
NE 10.09. 16:00
SO 16.09. 16:30
NE 24.09. 15:00
ČT 28.09. 16:30
SO 30.09. 16:00
SO 07.10. 16:00
SO 14.10. 15:30
SO 21.10. 15:30
NE 29.10. 14:30
04.11. v o l n o
NE 12.11. 10:30

Prosba na závěr
Prosím všechny uživatele sportovního areálu, aby se k tamnímu zařízení
chovali ohleduplně, užívali ho k tomu, k čemu je určeno, a bezdůvodně s ním
jinak nemanipulovali (třeba se sítěmi na kurtech). Je jistě v zájmu všech, aby
sloužilo - neponičené, co nejlépe a nejdéle, a všem. Nechceme jít přece cestou
hřišť pod zámkem a se vstupem „na povolenku“ či „v otvíracích hodinách“ (jako
jinde).
------------------------------------------------------------------------------------------------Pilský mlýnek - neprodejný obšťastník (el. verze: www.kr-karlovarsky.cz/obce/pila/zpravod)
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