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Vážení spoluobčané,
v únoru jsem na tomto místě avizoval, co všechno nás čeká v nadcházejícím
jaru. To nejpodstatnější jsem ovšem, tak jako asi nikdo další, ani netušil. V těchto
dnech máme za sebou několik výjimečných měsíců (je otázkou, kolik jich je před
námi), které znamenaly nějakým způsobem „zatěžkávací zkoušku“ pro každého z nás.
Stejně tak pro obec, která touto zkouškou bude procházet i nadále, neboť
opatřeními pošramocená ekonomika znamená nutně i zásah do obecního
hospodaření. Již došlo k citelnému snížení daňových příjmů do rozpočtu obce a tento
trend bude nejspíš ještě nějaký čas pokračovat, zkrátit příjmy obcí se zasnažila též
samotná vláda. Za této situace se ukazuje a potvrzuje, že naše hospodaření, díky
kterému má obec vytvořené dostatečné rezervy na financování svého každodenního
chodu i rozvoje, bylo a nadále je racionální, opodstatněné a správné.
Nemusíme se tak nejen obávat toho, že jednoho dne „přestaneme ve vsi
svítit“, můžeme zároveň i realizovat plánované investiční akce a pokračovat
sebevědomě, přitom rozumně a zodpovědně, ve svých rozvojových aktivitách. A to
v těchto časech není samozřejmost. Nepokazme si to.

VZOZ dne 11. 5. 2020
Neobsáhlý,
ale
poměrně
významný byl program druhého
letošního zasedání. Zastupitelé svými
rozhodnutími především podpořili
chod pronajímaného zařízení KD Pilská
hospoda, když schválili poskytnutí
dotace na tam konané akce a zároveň
odpustili
měsíční
nájemné
k nebytovým prostorám na dobu

platných karanténních opatření a
následující 3 měsíce. Tyto kroky byly
pak doplněny poskytnutím bezúročné
půjčky. Dodatkem ke smlouvě o dílo
byla uzavřena akce rekonstrukce
obecního úřadu. Vše ostatní byly jen
„drobnostě“, o nichž si můžete přečíst
v příslušném zápisu ze zasedání na
úřední desce obce.

VZOZ dne 30. 6. 2020
Hlavním bodem programu bylo schválení účetního uzavření loňského roku. Což
bylo provedeno, když krajský audit neshledal v hospodaření obce za uplynulý rok
žádná pochybení. Následně obec přijala dvě poskytnuté dotace z krajských
prostředků na investiční akce. A mohlo se jít dom. A taky že se šlo.

Bylo - nebylo, ale bude
Byť tomu okolnosti příliš
nepřály, podařilo se nám v uplynulých
měsících
zrealizovat
několik
plánovaných investičních akcí.
Tou
první byla od ledna prováděná
rekonstrukce částí obecního úřadu.
V objektu byla modernizována kotelna,
nové jsou veřejné části přízemí –
knihovna, sociální zázemí i vlastní
kancelář obecního úřadu včetně
spisovny. Vystavěn byl potom další
chodníkový úsek od křižovatky k mostu
při komunikaci na Rybničnou. V těchto
dnech proběhlo kolaudační řízení.
U KD Pilská hospoda jsme
zbudovali novou zahradní terasu,
renovovány zde byly části fasád a
vstupní schodiště. Zemními pracemi je
pokračováno v adaptaci lesíku u

workoutového hřiště. Po havárii je již
opravena hřbitovní zeď.
Oproti plánům nebyly realizovány po domluvě s firmou jarní svozy
nebezpečných a velkoobjemových
odpadů, ty proběhnou až v podzimním
čase.
Z pilského kulturního kalendáře
jsme pak museli vyškrtnout celou řadu
akcí, jejichž letošním vrcholem měly
být oslavy 20 let znovunabytí
samostatnosti obce. Zprávou dobrou
v tomto punktu je, že pro letošek
domluvení aktéři oslav svou účast
přislíbili i v novém termínu. A tím
termínem je: sobota 12. 6. 2021.
Oslavíme prostě „jednadvacítku“.
Vždyť přece platí, že „oko bere“.

20 let samostatné obce
Jak bylo dříve a výše zmíněno, plánovali jsme na červen oslavy dvacetin naší
vesnice. Z důvodů známých z těchto prozatímně sešlo, ale čas běží rychle a
než se nadějeme, bude tu červen roku dalšího a na ty oslavy nakonec dojde.
Prozrazovat z chystaného programu tedy nic nebudu, brzy bude na
plakátech.
Přijměte nicméně již letos k této příležitosti vydanou propagační tiskovinu a
„výroční“ propiskou si zapište do diářů nové datum našich slavností. A zkuste si třeba
rozpomenout na to, jak obec vypadala na prahu nového tisíciletí a jak vypadá dnes.
Myslím, že to stojí za symbolický přípitek. Tak ať žije Pila!

Aktuálně: Pila zlatá!
Po loňském bronzu Pila letos zvítězila v krajském kole soutěže Zlatý erb o
nejlepší webové stránky obce a postoupila do kola celostátního. Hurrara!

*** KLIDNÉ LÉTO, POHODOVÉ DOVOLENÉ A VYDAŘENÉ PRÁZDNINY ***
2. Pilské pivobraní: Plánováno na 19. září 2020. Sejdeme se na návsi! Snad…
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