Zpravodaj Obecního úřadu Pila
Číslo: 65

květen 2018

Co se udělalo, co se chystá
Jakmile zima dovolila, rozeběhly se práce na obecních statcích.
Hospodářské budovy u KD Pilská hospoda byly nově zastřešeny a v současnosti
probíhají jejich zednické opravy a úpravy do finální podoby.
V obci proběhla komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení. Za
dosloužilá byla osazena nová „ledková“ svítidla, která svými parametry zajišťují
bezpečný pohyb a provoz na obecních komunikacích.
Kompletní revitalizací prošel ostrůvek u dolní autobusové zastávky, kde
byla vysázena nová zeleň.
Hasiči pak zajistili vykácení dřevin a demontáž oplocení z prostoru před
obecním úřadem v rámci přípravy na investiční akci „Centrum“. Původně
vybraná firma k její realizaci - VIDEST s.r.o. nakonec odstoupila. Smlouva o
dílo tak byla po jednáních podepsána s druhou firmou v pořadí – SWIETELSKY
stavební s.r.o. Realizace akce by měla být započata v srpnu, hotovo by mělo být
v listopadu tohoto roku. Předpokládané náklady jsou cca 4 600 000,- Kč.
Lékař v obci
Není samozřejmostí, že občané obce naší velikosti mohou využívat služeb
praktického lékaře přímo v místě bydliště. Paní MUDr. Jaroslava Švandrlíková
tuto činnost zde vykonává již 25 let. Dovoluji si touto cestou za obec poděkovat
a popřát paní doktorce úspěchy nejen v práci i do dalších, věřím, mnoha let.
Služba JSDH Pila
Hasiči obce byli nově
vybaveni ochrannými pomůckami a
prostředky pro likvidaci bodavého
hmyzu. Mohou vám tedy příště
pomoci s odstraněním vosího či
sršního hnízda na vašem pozemku či

nemovitosti. Zájemce o službu se
pouze domluví na vhodném termínu
a čase. Služba je zdarma, zájemce
uhradí jenom náklady za případně
použitý insekticidní prostředek (cca
200,- Kč).

VZOZ dne 3. 4. 2018
Dubnové zasedání vzalo na
vědomí
rozpočtové
opatření,
schválilo smlouvu o právu provést a
umístit stavbu na obecním pozemku

(přípojka el. en.), schválilo plán
práce kontrolního výboru a hlavně
vybralo zhotovitele veřejné zakázky
„Centrum“. Byl to fofr.

Místní hřbitov
Prosím všechny návštěvníky hřbitova, aby pro likvidaci odpadu
(dosloužilé květinové a jiné výzdoby z hrobových míst) využívali výhradně tam
přistavený kontejner. Odkládání odpadu jinam („tradiční“ prostor za hřbitovní
kaplí byl s jarem opětovně vyčištěn) bude považováno za zakládání skládky.
Dodejme snad i to, že vyrábět si „kompostiště“ v sousedství kaple není asi něco,
čím bychom se mohli chlubit. Vývozy přistaveného kontejneru byly navýšeny, a
pokud do něj nezodpovědné osoby nebudou vyhazovat kdeco, bude jeho
kapacita pro běžný provoz hřbitova vždy dostatečná. V opačném případě nám
nepomůže ani pět kontejnerů. Záleží jen na nás, jak bude pietní místo vypadat.
Děkuji za pochopení a spolupráci. Chci věřit, že všem.

Po vynaložené dřině při stavění májky muselo následovat patřičné posilnění.
Obojí se povedlo.
Plánované akce
02.06., 14:00 hod. – dětský den (sportovní areál TJ Baník Pila)
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