Rok 2010
Rok 2010 byl rokem mnoha významných událostí jak pro svět, tak i pro českou společnost,
stejně pro samu obec. Trvala celosvětová hospodářská krize, vzruchy do života přinesly dvoje
volby – parlamentní a ty komunální, o své se postaralo též počasí. Dlouhou a tuhou zimu
tentokráte jaro téměř nevystřídalo. Až do dubna bylo počasí skutečně zimní, květen a červen
pak propršely a opět jsme se neohřáli. Na vině snad byl též na Islandu soptící vulkán, který na
několik dní zastavil letový provoz i na blízkém mezinárodním letišti. Česko zažilo první vlnu
záplav – tentokráte na Moravě. Tropický červenec byl potom opět vystřídán vydatnými
srpnovými dešti, které přinesly tentokráte záplavy do severních Čech, do našeho kraje naštěstí
jen po dlouhé době záplavu hub. Již říjen byl neobvykle studený a deštivý, na sklonku
listopadu napadl první sníh, kterého potom za velkých mrazů do konce roku jen valem
přibývalo.
K 1. 1. 2010 nás v obci žilo 480. Během roku se narodili 1 chlapec a 3 děvčata, 5 spoluobčanů
zemřelo. Spolu se stěhováním se k 1. 1. 2011 číslo změnilo na 484 (241 mužů a 243 žen).
Z nejvýznamnějších dějů ve vsi lze zmínit následující: od jara byla zahájena velká
rekonstrukce mostu na silnici do Javorné, takže obyvatelé Kočičího vrchu měli až do srpna
přístup k domům pouze pěší, pokud nevážili dlouhou cestu objížďkou. V blízkých lesích
zároveň probíhala rozsáhlá revitalizace rybníka na „Černé vodě“. Pilská hospoda se v červnu
dočkala nového nájemce v osobě p. J. Bojčuka. Na sklonku léta prošel zásadními úpravami
pilský hřbitov, z obce zmizela „zrezivělá dominanta“ hasičského stožáru na sušení hadic. Na
sklonku roku pak byla zahájena výstavba prvního chodníkového úseku při hlavní silnici
v obci, která však byla díky nepřízni počasí přerušena a na své dokončení dosud čeká.
Dvoje volby proběhlé v obci přinesly pokaždé nadprůměrnou voličskou účast (65 resp. 67%).
V těch jarních parlamentních získala v Pile nejvíce hlasů sociální demokracie (46),
následovala ODS (43), TOP 09 (41), Věci veřejné (29), komunisté (26) a „Zemanovci“ (15).
Do voleb komunálních kandidovala dvě sdružení nezávislých kandidátů a jeden nezávislý
kandidát: Pilští nezávislí (S. Hoffman, Z. Mäsárová, L. Matoušek, J. Trenková, J. Roubíček, I.
Mudrová, P. Šitner), Alternativa pro Pilu (K. Svoboda, P. Belbl, P. Halecký, J. Halamka, J.
Řeháková, R. Mandzuk, S. Straka) a V. Střímelský (NK). Odehrála se potom dvě předvolební
setkání s voliči (Pilští nezávislý, V. Střímelský) a volby, které daly Pilským nezávislým 4
mandáty (Hoffman, Mäsárová, Matoušek, Trenková) a Alternativě pro Pilu 3 (Mandzuk,
Belbl, Svoboda). Na ustavujícím zasedání byli jednohlasně zvoleni starostou obce Mgr.
stanislav Hoffman a místostarostkou Zuzana Mäsárová.

Samozřejmě nebylo zapomínáno ani na kulturní a sportovní vyžití. Tak proběhly v obci již
tradiční akce za hojné účasti lidí. Pilští fotbalisté tentokrát v letním memoriálu triumfovali a
odnesli si cenu pro vítěze. Opět jsme vítali sv. Martina světly a ohňostrojem, zahajovali
advent setkáním u rozsvícených vánočních stromů, slavili Vánoce koncertem, v čase
vánočním pak přibylo divadelní představení pro děti i dospělé.
Rok 2010 uplynul. Pro obec Pilu bez katastrof a význačných ztrát. Práce bylo dost a dost jí
stále čeká. Takže jen co začne jaro, pustíme se do dobudování prvního chodníku a opravíme
pod tíhou sněhu zhroucenou autobusovou zastávku. A dál se uvidí.
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