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Na prahu léta
Máme za sebou pololetí. Ano ano, letí to, letí. Co jsme za ten čas stihli? Z jara
nám moc nepřálo počasí, ale jakmile to dovolilo, proběhly finální zemní a zahradnické
práce na revitalizaci lesíku u hřiště. V předchozích etapách byl prostor vyčištěn od
zbytných dřevin a náletů, proběhly základní úpravy terénu a především byla ve
spolupráci s Vodakvou odstraněna zchátralá stavba staré a již nepotřebné vodárny.
Ve sportovním areálu tak vzniklo další místo pro naši relaxaci.
Od dubna probíhají a v těchto dnech finišují rozsáhlé práce na rekonstrukci
obecního úřadu/bývalé školy/bývalé školky. Dosud jsem pokaždé složitě vymýšlel, jak
budovu označovat. Až v srpnu (možná až v září - záleží na tom, jak rychle se podaří
prostory dovybavit potřebným mobiliářem) objekt znovuotevřeme, navrhuji pro
všechny příští dny a příležitosti otevřít prostě „97“ (čtěte „Devadesátsedmičku“).
Věřím, že se nová „97“ stane centrem našich aktivit. O možnostech jejího budoucího
využití již bylo psáno dříve - v loňském prosincovém zpravodaji.
Během měsíce června byly též provedeny komplexní opravy na interiéru
hřbitovní kaple. Zbývá do ní vrátit vnitřní vybavení, které je zatím deponováno ve
skladu u hasičárny. Protože zde byl uložen i materiál pro práce na „97“, propracujeme
s k onomu vybavení až v nejbližších dnech. Kaple pak bude obratem k dispozici jejím
uživatelům.

VZOZ dne 1. 6. 2021
Hlavním obsahem druhého
letošního
veřejného
zasedání
zastupitelů bylo účetní uzavření roku
2020. Schváleny tedy byly příslušné
dokumenty
včetně
zprávy
o
přezkoumání našeho hospodaření,
když audit v našem počínání za
uplynulý rok neshledal pochybení. Dále
bylo schváleno několik smluv k uložení
technické infrastruktury do obecních
pozemků, finanční příspěvek Spolku
Pomocné ruce ZŠ Kolová. K údržbě

veřejného osvětlení v obci byla
uzavřena
smlouva
s novým
poskytovatelem služeb (dosavadní
smluvní partner ukončil svou činnost).
Obec též schválila přijetí dotace
z krajských prostředků na chystanou
rekonstrukci komunikace k Telenci ve
výši cca 263.000,- Kč. Žádost o
příspěvek na revitalizaci lesíku u hřiště
ze stejného dotačního titulu byla
potom obcí podána.

Letní povídání o odpadcích
Ať chceme, nebo nechceme, každý dennodenně vyprodukujeme nějaký ten
odpad. Někdo více, někdo méně, obecně ovšem hodně. Kdo tvrdí (z jakéhokoliv
důvodu), že „žádný odpad nemá“, jednoduše lže.
Naprostá většina z nás pak s odpadem nakládat umí. Máme „své“ popelnice na
domovní odpad a dokážeme rozlišit sklo od porcelánu, papír od použité dětské plínky,
či plast od nárazníku z dosloužilého auta, které fakt není kovovým obalem. A taky
víme, že tento správně vytříděný odpad patří do kontejneru příslušné barvy a nikoliv
k němu. Taky jsme ohleduplní k druhým a nejsme líní, takže odpad ukládáme do
kontejnerů průběžně po troškách a nikoliv po doma nasyslených obřích pytlích, které
hravě zaplní nádobu pět minut po vývozu (a ostatní starejte se), a když zjistíme, že na
jednom stanovišti je plno, popojdeme (častěji popojedeme) ke stanovišti jinému, kde
je ve stejnou dobu poloprázdno. A pokud ani tam nepochodíme, vezmeme si svůj
odpadek pěkně zase domů a využijeme příležitosti příště.
Tak takhle to má ta naprostá většina. Je však pořád mezi námi i dost těch (a
mne to nepřestává překvapovat a následně rozčilovat), kteří se ani několika málo
triviálními pravidly nejsou schopni či ochotni řídit a svým ignorantstvím (nevěřím, že
by prostě jen nevěděli) znepříjemňují život a přidělávají práci a starosti jiným.
Co s nimi? Líčit na ně fotopasti? Číhat v křoví za účelem jejich odchytu a
správního popotahování? Zřídit si k tomu obecní policii s obecní šatlavou? Možná by
stačilo, kdyby si každý jeden z nás takových věcí více všímal a byl ochoten dát
takovému člověku na vědomí, že „tohle se přece nedělá“. Když to ti dotyční od nás
uslyší několikrát, třeba si začnou připadat hloupě a dojde jim, že jejich počínání není
normální. No, třeba taky ne a tam je potom jakákoliv snaha asi marná (platit jim
výchovnou exkurzi do Singapuru nebudeme). Pak lze těmto nenapravitelným pouze
preventivně vzkázat:
„Kdokoliv se neumíš nebo nechceš starat správně o svůj svinčík, jsi -… to, co jsi, a není
důvod si tě vážit. A nechť ti to zní dnem i nocí v uších.“
A teď to vezměme z jiného konce. Odpadů produkujeme čím dál více (protože
čím dál více spotřebováváme). Nutně tak stále naléhavěji vyvstává otázka, co s tím
vším, kam s tím vším. Stát se to proto snaží řešit novými a stále přísnějšími pravidly zákony. Ty obecně zásadně omezují možnosti skládkování a vyvíjejí tlak na další
intenzivnější třídění (co se děje s tím vytříděným odpadem teď nechme stranou). A
ten tlak je nejúčinnější, když je ekonomický. A tak odpady rok od roku drahnou
(odmyslíme-li si ostatní rostoucí náklady, tak je to především díky zvyšujícímu se
„skládkovnému“).
Poslední legislativní úpravy pak znamenají zásadní systémovou změnu v tomto
ekonomickém tlaku. Obce napříště mají stanoven limit množství komunálního
(směsného) odpadu „na hlavu“. Na toto množství odpadu je obci poskytnuta „sleva“,
za všechno, co je navíc, už musí obec zaplatit plnou cenu. S každým rokem se pak
snižuje jak onen limit, tak sleva, cena přitom neustále roste.

Příklad:
V roce 2021 je roční limit na obyvatele 200 kg odpadu. Obec má 500 obyvatel, může
tedy za rok odevzdat 100 tun odpadů se slevou (tuna odpadu po slevě stojí pouze na
skládkovném 500,- Kč). Veškerý odpad nad 100 tun už likviduje obec bez slevy, tedy za
cenu 800,- Kč za tunu.
V roce 2022 se limit snižuje na 190 kg na hlavu, se slevou stále ještě 500,- Kč, bez slevy
ale už 900,- Kč.
Rok 2025: limit 160 kg, sleva 500,- Kč, plná cena 1500,- Kč. atd.
(Pro orientaci: Obec Pila s cca 550 obyvateli vyprodukovala v roce 2020 104 tun
směsného komunálního odpadu, do limitu se připočítává dále třeba i objemný odpad.)
Z uvedeného příkladu je patrné, že nás čeká poměrně strmý růst nákladů na
likvidaci našich odpadků (je třeba počítat i se všemi dalšími složkami, které tvoří
konečnou cenu služby od pohonných hmot, přes mzdy, nájem nádob, až po - nevím
co).
 Jak tomuto trendu může čelit obec?
Obec do budoucna bude nucena nastavit systém odpadového hospodářství tak,
aby motivovala snižování produkce odpadů u každého jednoho občana, potažmo
domácnosti. Jednoduše řečeno - velké a častěji vyvážené popelnice budou
drahnout rychleji, než ty alternativní popelnice menší, vyvážené méně často. Tak
aby obec pokud možno dokázala ve své celkové produkci zůstat ve „slevovém
režimu“ a občané, kteří odpadu produkují málo, v důsledku nedopláceli na ty,
kteří odpadí nad míru.
 Jak tomuto trendu může čelit každý z nás?
Nejjednodušeji tím, že se skutečně vážně začneme zaobírat naší spotřebou a
snažit se ji když ne zmenšovat, tak alespoň racionalizovat. A pak budeme důsledně
(a správně!) třídit svůj odpad.
I potom je ovšem se třeba připravit na to, že tato položka našich domácích
rozpočtů poroste. Stejně tak jako po celou dobu roste v rozpočtu obecním, když obec
pokaždé významnou část těchto nákladů přebírá na sebe. Jde o to, udržet tuto míru
ekonomické zátěže snesitelnou. Aby se nestalo, že pro všechno to naše smetí nám
nebudou zbývat peníze i na hezčí věci.
Máme tedy na výběr: ukáznit se při nakládání s odpadem a ještě předtím se
snažit, aby jej vznikalo co nejméně. Anebo ne, ale potom tedy platit, platit, platit…
Mělo by nám být jasno.

Nějaké ty drobty
Z důvodů zřejmých byl dosavadní letošní kulturní kalendář „vygumován“, takže
jediným tradičním projevem společenského života na vsi se stala v květnu našimi
hasiči vztyčená májka u obecního úřadu. Pokud se nic nezvrtne (a delta dovolí), mohli
bychom se na sklonku prázdnin v sobotu 28. srpna setkat při plánovaném „Loučení
s létem“ ve sportovním areálu. A v zářijovou sobotu 18. září na již třetím ročníku
„Pilského pivobraní“ v centru u „97“. O konání těchto akcí budeme podrobněji a včas
informovat.
Na chodníkovém úseku při výjezdu z obce na Kolovou byla nainstalována
výstražná deska anóbrž „lízátko“. Pravděpodobně při provádění zimní údržby zde
došlo k poškození obrub a následné poruše zámkové dlažby. Oprava je domluvena,
nicméně v plné stavební sezóně jsou kapacity firmy plně využity, takže se k pracím na
dotčené části chodníku dostaneme nejspíš až na konci léta, či začátku podzimu. Do té
doby prosíme o opatrnost při pohybu v inkriminovaných místech.
V prosinci minulého roku jste byli informováni o žalobě, kterou na obec podalo
7 našich spoluobčanů ve věci územního plánu. Krajský soud v Plzni po únorovém
projednání jejich návrh na zrušení části Územního plánu Pila (žalobu) svým
rozsudkem ve všech bodech zamítnul. Našich 7 spoluobčanů následně proti tomuto
rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Tož teď
budeme čekat, jak na Moravě ten plzeňský verdikt posoudí.
Upozorňujeme, že rodičové, kteří mají zájem o slavnostní přivítání jejich nově
narozených ratolestí coby „pilských občánků“, musejí za tímto účelem včas vyplnit a
odevzdat k obecnímu úřadu přihlášku (aplikovaná ochrana osobních údajů). Formulář
přihlášky naleznete na stránkách obce, případně je možno si jej vyžádat na obecním
úřadě. Slavnostní obřad proběhne v úterý 28. září od 16 hodin v prostorách „97“.
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