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Samostatne nepredajné

PRÍHOVOR STAROSTU
Najdôležitejšie body:

Vážení občania, Pílania!

 Pohľad kontrolóra
 Internet
 Záplavy
 Pomoc po povodni
 Kanalizácia
 Odhalenie pamätníka
 Voľby do NRSR 2012

V tomto čísle nájdete:
Pohľad kontrolóra, Voľby
2010, Uznesenia...............2

Do rúk sa Vám dostáva
historicky prvé číslo našich nových obecných
novín. Za rok môjho
pôsobenia vo funkcii sa
v našej obci toho veľa
udialo, a preto sme sa
spolu s obecným zastupiteľstvom rozhodli, že
začneme vydávať tento
občasník.
Nájdete v ňom zhrnutie
za celý rok 2011, plány
do roku 2012, správy z
kultúrnych akcií, činnosť

obecného úradu a množstvo ďalších užitočných
informácií. Verím, že
oceníte prínos týchto
novín najmä z hľadiska

informovania občanov,
ale i rozvoja kultúry a
komunikácie. Pilotné
číslo sme zostavili spoločne s obecným zastupiteľstvom, ale dúfam,
že to nadchádzajúce
obohatíte aj Vy, svojimi
príspevkami. Touto cestou by som sa rád poďakoval celému kolektívu,
ktorý sa podieľal na
tomto prvom vydaní.
Na záver mi dovoľte
popriať Vám pevné
zdravie, veľa šťastia a
lásky v roku 2012.
RM
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OBEC Z POHĽADU KONTROLÓRA
Vážení občania,
ako iste viete, bola som
zvolená začiatkom marca
roku 2011 . Úlohou hlavného kontrolóra je dbať na
transparentnosť a posudzovať kroky vedenia obce v
súlade s legislatívou. Samozrejme, okrem samotnej
kontrolnej činnosti by malo
byť snahou každého kontrolóra, aby v prvom rade
poslanci obecného zastupiteľstva a ich prostredníctvom aj občania mali pravdivé informácie o skutočnom nakladaní s verejnými
prostriedkami obce. Počas
mojej krátkej pôsobnosti
vo
vašej
obci,

s prihliadnutím na veľkosť
úväzku, môžem obec posudzovať z dvoch hľadísk.
V prvom rade je to pohľad
na odbornú stránku
a systém riadenia obce,
z druhej strany je to pohľad
človeka, ktorý sa ocitol
v určitom spoločenstve,
ktoré má svoje špecifiká
a svoj vnútorný život.
Z odborného hľadiska
možno konštatovať, že som
milo prekvapená odbornosťou starostu a jeho záujm om o l e g i s l a t í vu
a riešenie úloh v súlade
s ňou. Možno sa niektorým
bude tento výrok zdať ako
prihrievanie si polievky,

ale nie je to tak. K takému
tvrdeniu ma vedie iba poznanie z vlastnej praxe, že
starostovia menších obcí si
veľakrát nedajú námahu
čítať zákony. Niet sa čomu
diviť, veď je ich pre obec
neúrekom a stále pribúdajú
alebo sa často menia. Preto,
keď sedím na zastupiteľstve, som potešená, ako
starosta siahne po zákone,
ktorý si pripravil k tomu,
čo chcel prejednávať
a cituje z neho alebo sa ma
naň opýta. Taktiež možno
pozitívne hodnotiť spoluprácu či symbiózu starostu
a poslancov.
Pokračovanie str. 2 ►
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OBEC Z POHĽADU KONTROLÓRA - POKRAČOVANIE
Z môjho pohľadu je toto veľmi dôležitý faktor pre úspešné riešenie úloh
i problémov v obci. Ak by takáto spolupráca nebola, je práca veľmi zložitá,
uznesenia sa nepríjmu alebo by sa
bojkotovali a zväčša sa nič nevyrieši
a problémy by sa len odsúvali. Vo
vašej obci to tak našťastie nie je.
Čo sa týka môjho pohľadu na obec
z pohľadu človeka, ktorý v nej nežije,
ale sleduje vývoj udalostí, možno povedať, že je evidentný záujem vedenia: starosta – poslanci – zamestnanci,
aby veci napredovali, niečo sa zlepšilo, niektoré nedostatky sa odstránili.
Svedčí o tom aj tragická udalosť zo
začiatku júna tohto roku, kedy neľútostný živel v podobe záplav strhol so
sebou časti domov, autá a cesty vo
vašej obci. Sledovala som správy
a vravela si, čo sa to deje v mojej obci, v duchu som si vravela – ako tam tí

ľudia budú žiť a ako sa tam dostanem.... Dnes s odstupom času sa do
obce dá ísť, obchádzkové trasy sa
zrušili, cesty sa spojazdnili, spevňovacie bariéry okolo koryta rieky sa
upevňujú, atď. Z mesiaca na mesiac
keď do obce chodím, vidím radikálny
pokrok a zrejme si ani neviem dostatočne predstaviť, čo všetko bolo treba
pre to urobiť. Je to zásluha nielen vedenia obce, príspevkov od štátu, ostatných organizácií, ale i všetkých občanov. Mne z tejto situácie vyplýva iba
úloha skontrolovať či finančné prostriedky, ktoré obec obdržala od týchto subjektov boli použité v súlade so
zákonom a na účel, na ktorý boli určené a o tom vás informovať
v niektorom ďalšom čísle obecných
novín.
Otázka vzťahov starostu, poslancov,
zamestnancov úradu a kontrolóra je

zložitá a dalo by sa o nej veľa písať.
Za všetky rozhodnutia poslancov zodpovedá starosta, a aj preto má právo
veta. Starosta, pokiaľ má k dispozícii
profesionálnych odborníkov, či už
v podobe pracovníkov na obecnom
ú r a d e , č i p o s l a n c o v, a l e b o
i samotných občanov, môže čerpať z
ich spolupráce pri príprave podkladov
k tomu, aby sa aj on vedel správne
rozhodnúť. K tomu mu môžu napomôcť i výsledky práce kontrolóra. O
to sa usilujem ja svojou prácou.
Vážení občania, touto formou vám
prajem do nového roka 2012 veľa
šťastia, zdr avia, os obn ých
a pracovných úspechov a vašej malebnej obci prajem už len rozkvet
a rozvoj.
Iveta Balejčiková

NÁVRAT KU KOMUNÁLNYM VOĽBÁM 2010
Na sklonku roku 2010 sa konali komunálne voľby, ktoré pre obec Píla priniesli zmenu na poste
starostu a rovnako na 4 poslaneckých postoch. Nasledujúca tabuľka stručne predstavuje súčastné
vedenie obce:
Meno

Funkcia

Vek

Rodinný stav

Počet detí

Radovan Mičunek

starosta

30

ženatý

2

Zuzana Vaňková

poslankyňa, zástup. starostu

32

vydatá

2

Marta Koleková

poslankyňa

51

rozvedená

3

Dana Kschilová

poslankyňa

45

vydatá

2

Katarína Kučerová

poslankyňa

30

vydatá

1

Filip Pudmarčík

poslanec

35

ženatý

3

UZNESENIA, VZN V ROKU 2011
Uznesenia OZ v roku
2011






Prijatých..................37
Splnených...............31
Čiastočne splnené.....1
V riešení....................5
Nesplnené.................0

 VZN 2/2011 Prevádzkový verejnej zelene
poriadok multifunkčného
 VZN 4/2011 o miestnych
ihriska
 Rokovací poriadok obecnédaniach a miestnom poplatho zastupiteľstva
 VZN 3/2011 Všeobecnozá- ku za komunálne odpady a
 Štatút obce Píla
väzné nariadenie obce Píla o drobné stavebné odpady na
dodržiavaní verejného po- území obce Píla.
 VZN 1/2011 Zásady hospo- riadku, čistoty a ochrany
OÚ
dárenia obce Píla

Prijaté VZN

(Všeobecnozáväzné nariadenie)
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OÚ INFORMUJE - PLÁNOVANÉ AKTIVITY, ZASADNUTIA OZ, OPRAVY A PLÁNY V ROKU 2012
Zasadnutia OZ

Plány na rok 2012

prvý piatok v každom nepárnom
mesiaci o 18:00 v budove obecného úradu

-dokončiť zavedenie internetu
-výmena okien OU
-chodník + rekonštrukcia VO OPBK –
EUROFONDY
-obnova detského ihriska v areáli bývalej MŠ
-radary na ceste
-SMS – rozhlas
-parkovanie pred cintorínom
-úprava chodníkov na cintoríne
-lavičky v dome smútku
-oprava ozvučenia v dome smútku
-oprava mosta na Podhorskú
-zdvihnutie mosta pri majeri
-začatie riešenia kanalizácie
-malá vodná elektráreň
-vybudovanie vodozádržných opatrení
10 000m3 a 25 000m3
-oprava ihriska
-prístrešok dolná čakáreň SAD
-dopravný pasport

Akcie v obci
18. február

Maškarný ples

18. február

Pochovávanie basy

8. marec

Deň žien

marec Privítanie detí za rok 2011
marec

Jubilanti roka 2011

30. apríl

Stavanie mája

13. máj
2. jún

Deň matiek
+ detičky - program
MDD

7. júl

Hodový futbalový turnaj

7. júl

Hodová zábava

28. august
5. december

Vatra SNP
Mikulášske
posedenie pre deti

31. december Výstup na Kuklu
+ privítanie nového roka








5. január 2012
2. marec 2012
4. máj 2012
6. júl 2012
7. september 2012
2. november 2012

Opravy z vlastných zdrojov
-lavičky na cintoríne
-čakáreň hornej SAD
-asfalt - oprava po povodni
-asfalt – príspevok na koberec
-príspevok na cestu k domom pod
Imrovou lúkou
-knižnica – svojpomocne – maľovanie, regále a skrine, koberce
-pamätná tabuľa Partizánskej skupiny Janka Kráľa

KRÁTKE SPRÁVY
 Ak máte záujem dostávať dôležité hlásenie miestneho rozhlasu formou SMS, neváhajte sa zaregistrovať na obecnom úrade.
 Po povodniach prebiehala verejná zbierka dovedna sa vyzbieralo 8 271€ z toho podľa zvoleného kľúča pripadlo 930€ obci
Častá, 927€ obci Doľany a 5 907€ obci Píla, cca 500 € bola réžia. Obec Píla všetky tieto peniaze použila na nákup a dovoz
zeminy pre občanov postihnutých záplavami.
 Obec Píla udelila ďakovné listy všetkým subjektom uvedeným v článku Kto pomohol po záplavách. V prípade, že poznáte
niekoho kto v zozname nie je, kontaktujte prosím obecný úrad a radi mu takýto „Ďakovný list“ odovzdáme.
 Hľadáme aktívnych prispievateľov do nášho Píľanského občasníka. V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad.
 Kronika obce Píla sa prepisuje do elektronickej podoby, už v tomto roku ju zverejníme na internete.
 Snáď ste si všimli opravené lavičky na cintoríne. Tento rok sa chystáme pridať ďalšie do domu smútku a sprevádzkovať
toalety počas pohrebov.

VÝZVA
Výzva! Občania, ktorí vlastnia historické dokumenty a materiály (mapy, fotografie, zápisky) z obce Píla,
prosíme aby ste sa o ne podelili, nakoľko obec spolu s nadšencami histórie pripravuje publikáciu o
technických pamiatkach hornej Gidry, teda o mlynoch, pílach, hámri, súkenke, papierni a pod.
Výzva! V prípade, že disponujete zaujímavými fotografiami, alebo videami z povodne, poprípade z
obce, darujte prosím obci kópie na CD, DVD, USB-kľúči, pre archiváciu týchto dát.
Výzva! Žiadame občanov, aby sa zdržali vypúšťania lampiónov šťastia, nakoľko mnohé výrobky na trhu
nezodpovedajú bezpečnostným normám a hrozí vznik požiaru.
Výzva! Počas novoročných osláv zblúdilá raketa vrazila do rodinného domu a poškodila fasádu i
zateplenie. Žiadame preto občanov, aby v budúcnosti pristupovali k odpaľovaniu pyrotechniky
zodpovedne a nepoužívali takto nebezpečnú pyrotechniku. Samotnú manipuláciu by mala vykonávať,
len dôkladne poučená dospelá osoba.
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INTERNET, ALEBO AKO ŤAŽKO SA RODIA JEDNODUCHÉ VECI
Hneď po nástupe do funkcie
som pokladal sprístupnenie internetu
v našej obci za jednu zo svojich priorít. Už v januári som podnikol kroky
smerujúce k zavedeniu bezdrôtového
internetu. Anténa by sa musela umiestniť na hrade Červený Kameň, keďže
káblové rozvody telekomunikácií sú
nedostatočné a iné miesta v obci s
priamou viditeľnosťou na iné antény
nie sú k dispozícii. Ukázalo sa, že veci
nie sú také jednoduché, ako sa javili.
Hrad musí na každý aj centimeter
prenájmu vyhlasovať osobitné ponukové konanie, do veci majú čo hovoriť aj pamiatkari a v konečnom dôsledku i mobilní operátori, ktorí už aj
v súčasnosti majú na budove patriacej
do areálu hradu svoje anténne systémy. Začal sa kolotoč rôznych rokovaní na rôznych úrovniach prerušovaných tichom, počas ktorého sa nič
nedialo. Osobne som bol z toho procesu veľmi nešťastný a som dodnes. A
ako to vyzerá takmer po roku? Pamiatkari odsúhlasili umiestnenie nového stožiara mobilného operátora,
kde by sa mala umiestniť aj anténa pre
internet. V súčasnej dobe čakáme na

dohodu medzi Telekomom a internetovým providerom. Ostáva nám len
dúfať, že sa dohodnú skoro.
V dnešnom svete nebyť pripojený k
internetu, možno s trochou nadsádzky
prirovnať k tomu, že neexistujeme. V
tomto informačnom veku je internetová prezentácia každej organizácie
nevyhnutnosťou. Aj naša obec má
svoju internetovú prezentáciu. Webová adresa je www.obecpila.sk. Stránka
je robená svojpomocne s čo najmenšími nákladmi.

Naša dedinka na internete
Na stránke, okrem povinných vecí pre
samosprávu ako sú kontaktné údaje,
môžete nájsť aj "Úradnú tabuľu",
ktorá je rovnocenná s nástenkou v
strede obce. Na nej bývajú zverejnené
všetky úradné oznámenia. Okrem toho
stránka ponúka všetky zápisnice z
tohto volebného obdobia, všeobecnozáväzné predpisy a iné dokumenty,
ako napr. územný plán obce aj s mapou. Ako ukladá zákon, na stránke sa
nachádzajú aj všetky zmluvy, objednávky a faktúry, ktoré je obec povinná

zverejňovať v rámci transparentnosti
samosprávy. Môžete si prečítať aj
niečo z histórie obce, popis obecných
symbolov - erb, vlajka atď. Do internetovej podoby pripravujeme spracovať aj obecnú kroniku.
K zaujímavým informáciám, ktoré
stránka ponúka, možno spomenúť
hodnoty hladiny potoka Gidra, ktoré
sú aktualizované v hodinových intervaloch. Kalendár na stránke ponúka
prehľad plánovaných podujatí a činností v obci. Dostupné sú aj dni vývozu odpadu.
Stránka ponúka aj možnosť prezretia
si cintorína s mapou a všetkými hrobmi a menami zosnulých.
Zatiaľ skromná fotogaléria ponúka
obrazový materiál k udalostiam v obci.
K plánovaným aktivitám na stránke
okrem spomínanej obecnej kroniky
môžem spomenúť aj informácie o
obecnej knižnici, alebo oznamy vyhlasované miestnym rozhlasom.
Privítame vaše nové podnety aj pripomienky k stránke, aby bola pre vás občanov čo najzaujímavejšia a informačne najhodnotnejšia.
RM

ŽIADOSTI

Ministerstvo Financií
BSK

zamietnuté
schválené

O

verejné osvetlenie
ihrisko, bránky, sieťky, basketbalový
kôš

Ministerstvo obrany

pamätná tabuľa partizánskej skupiny
Janka Kráľa

zamietnuté

BSK
Ministerstvo Kultúry
Ministerstvo Kultúry
Rada vlády pre kriminalitu
Úrad vlády – náš vidiek 2012
Úrad vlády 2. RP

ozvučenie
knižnica- internetizácia
knižnica- nákup kníh
dopravné radary
malá vodná elektráreň
protipovodňové opatrenia 2-projekty

schválené
v riešení
v riešení
v riešení
v riešení
schválené

DOTÁCIE
PRE
NAŠU
OBEC

PASPORT CINTORÍNA
Správa cintorína je jednou z originálnych kompetencií obce. V
mnohých dedinách už mali zavedený systém správy pomocou rôznych programov. Najviac sa nám
zapáčil systém, kde samotná správa, resp. evidencia prebieha tak,
aby aj ľudia mali možnosť pozrieť
sa kde leží ich príbuzný, alebo či
majú zaplatené hrobové miesta,
kde sú ešte voľné hroby a pod.

Tento program mali už zakúpený
aj naše susedné obce Častá i Dubová. Keďže naša obec nemá veľký cintorín, začali sme sa zaujímať o tento program. Rozhodnutím OZ bola nakoniec schválená
jeho kúpa. Dnes si už môže ktokoľvek prezrieť náš cintorín na
internete, hľadať v databáze pochovaných, či pozrieť si ako vyzerá náhrobok. Okrem iného bude v

najbližšej dobe spracovaná agenda, podľa ktorej si bude môcť každý zistiť či je hrobové miesto zaplatené a dokedy. Okrem iného
pribudla v okne domu smútku i
prehľadná mapa so zoznamom
hrobových miest. Veríme, že oceníte prínos takéhoto spracovania.
V prípade, že ste objavili nejakú
chybu, neváhajte nás kontaktovať
a radi ju napravíme.
RM
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DETSKÝ LÍZANKOVÝ
KARNEVAL
V sobotu 26. februára
2011 sa konal tradičný detský karneval. V minulom roku sa jeho
výzdoba pričinením pani Kataríny
Kučerovej niesla v duchu lízaniek.
Z polystyrénu, papiera a celofánu
vyrobila množstvo zväčšených
makiet tejto sladkosti. S výzdobou
osvetovej besedy nám pomohli
mnohí rodičia detí, ale i staršia
mládež z našej obce.
Na karnevale sa zúčastnilo
množstvo miestnych detí, ale prišli
i deti z okolitých obcí. Popri prehliadke rôznych zaujímavých masiek sme stihli zrealizovať, v rámci
programu, i viacero hier a rozdeliť
ceny bohatej tomboly. Pre vyhladnutých malých tanečníkov bol pripravený bufet, do prípravy ktorého
sa najväčším podielom zapojila
pani Marta Koleková, ktorá urobila
chlebíčky a napiekla koláče. Predaj
v bufete sa konal pod vedením pani Dany Kschillovej. Okrem čerstvo pripraveného občerstvenia
sme ponúkali i sladkosti, nápoje,
škrabošky, a iný karnevalový tovar. Hudobnú produkciu mal na
starosti Mgr. Filip Pudmarčík.
Ďakujeme všetkým za účasť
a pomoc pri organizovaní tohto
tradičného podujatia a tešíme sa na
stretnutie v najbližšej fašiangovej
sezóne.
ZV
Myšlienka zriadiť „kultúrne
centrum“ sa ujala spontánne na základe podnetov viacerých občanov
Píly. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci odsúhlasili návrh
na využitie priestorov bývalej kuchynky materskej školy pre tieto
účely. Rozhodujúcim kritériom bola
najmä požiadavka čo najbezbariérovejšieho prístupu do miestnosti.
Priestory boli upravené (čiastočne
nová omietka, nová maľovka, položená nová podlahová krytina a koberec), aby vyhovovali aj potrebám
najmenších detí. V priebehu týždňa
sa tu teda môžu stretávať mamičky
na materskej dovolenke so svojimi
ratolesťami, ale aj dôchodcovia na
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JARNÁ BRIGÁDA

1. MÁJ

Väčšina ľudí zvykne v jarnom
období urobiť generálne upratovanie vo svojom okolí, a tak sme
sa rozhodli investovať svoju
energiu i v prospech verejných
priestorov našej obce. Stalo sa
tak dopoludnia 30. 4. 2011. Upratovalo sa nové ihrisko a park,
odstraňovala sa stará omietka
a murivo v nových priestoroch
knižnice, upratovalo sa i za cintorínom, kde kedysi stáli kontajnery. Vyčistili sa i ostatné ulice
v našej obci. Ruku k dielu priložilo asi 20 obyvateľov obce. Po
dobre odvedenej práci ich čakala
kapustnica, ktorú uvarila pani
Marta Koleková. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na
brigáde zúčastnili.
ZV

Stavanie májov slobodným dievkam je starou tradíciou
na celom Slovensku. Ani naša
obec nie je výnimka. Úprava okolia obecného úradu a nové ihrisko
nám položilo otázku, kde postaviť
tohoročný máj. Miesto sa našlo v
areáli bývalej materskej školy.
Keďže aj v susednej obci revitalizovali námestie, dostali sme od
obce Častá darom betónovú pätku
s pántovým držiakom pre jednoduchšiu manipuláciu pri stavaní.
Chlapov bolo dosť, no i máj bol
robustný, tak sa poriadne popasovali. S dvomi rebríkmi a jedným
lanom sa napokon zámer vydaril.
K tomu obecní poslanci pripravili
lahodnú cigánsku. Výťažok z nej
bol použitý na zabezpečenie iných
akcií ako napríklad MDD alebo
Mikuláš.
RM

KNIŽNICA
posedení pri čaji či doma pečenom
koláči. Miestnosť je vykurovaná
centrálnym kúrením, k dispozícii sú
hračky pre deti, detský nábytok, pre
seniorov pohodlná pohovka a možnosť prípravy teplého nápoja. Pri
rôznych príležitostiach tu budú podľa záujmu usporiadané tvorivé dielne pre deti, resp. aj pre dospelých.
Priestory budú zároveň slúžiť aj ako obecná knižnica. Z knižného fondu boli schválením OZ vyradené poškodené knihy (najmä napadnuté plesňou) a v rámci dostupných finančných prostriedkov boli
zakúpené nové knihy nielen krásnej
literatúry, ale aj náučnej. V súčasnosti knižnica disponuje približne
2000 kusmi knižných jednotiek. Vo
voľnom výbere sa nachádza množstvo detských kníh, bohatý výber
b e l e t r i e
(detektívky, ženské romány, dobrodružná literatúra
atď.), čiastočne je
zastúpená aj odborná literatúra.
Na čitateľov čakajú knižné novinky, ktoré stojí za

to si prečítať. Vďaka niekoľkým
spoluobčanom sa darovaním kníh
knižničný fond rozrástol o takmer
400 kusov zaujímavej literatúry.
Ďakujeme všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k
spríjemneniu a skrášleniu týchto
priestorv, najmä p. Kočiškovi
(vypratanie miestnosti), p. Slávikovi
(murárske práce), p. Miháčovi
(darovanie kníh), p. Moravčíkovej
(darovanie kníh), p. Fabok (pomoc
pri katalogizácii), p. Kučerovej
(katalogizácia kníh), žiakom deviateho a siedmeho ročníka ZŠ s MŠ
Častá (pomoc pri katalogizácii kníh
v rámci Dňa knižníc).
Veríme, že otvorenie týchto
priestorov bude jednou z možností,
ako nasýtiť vašu potrebu kultúrneho
vyžitia v obci. Zároveň vám želáme,
aby to bolo miesto,
ktoré vám sprostredkuje príjemné
chvíle oddychu a
načerpania nových
síl do každodenného pracovného života.
ZP
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MDD
Pri príležitosti MDD sa v sobotu 4.6.
2011 konali na našom novom ihrisku
a v parku hry pre deti. Na deti čakali
hody na presnosť, preliezanie tunela,
jazdy zručnosti, chodenie na chodúľoch, hryzenie jabĺk zavesených na
šnúrke a mnohé iné aktivity. Akcie sa
zúčastnilo celkom 25 detí, ktoré po
absolvovaní všetkých stanovíšť dostali od starostu obce diplom za účasť
a rôzne odmeny (sladkosti, farbičky,
kriedy a bublifuky), ktorých časť venovala firma KOBA - M. Pri realizácii
podujatia sa o ozvučenie staral Mgr.
Filip Pudmarčík a pri realizácii hier
pomáhala pani Dana Kschillová. Na
príprave podujatia sa veľkým podielom pričinil i prevádzkovateľ
miestnej Krčmy pod hradom,
ktorý
zabezpečil časť
a k t i v í t
a
ven oval
aj časť odmien
pre deti.

ÚPRAVA PRIESTRANSTVA NA HÁMRI - VEREJNÁ
DISKUSIA O JEJ VYUŽITÍ
Hámra. Pekné zelené priestranstvo, dve drevené veľké futbalové bránky, resp. trávnaté ihrisko. Tak
takto si Hámru pamätajú mnohí z
nás. Od tých čias sa ale veľa zmenilo.
Prebujnelý rast náletových drevín,
zavážanie zemou a stavebným odpadom a asfaltom. Územie v územnom
pláne obce označené ako rozvojové
územie s individuálnou bytovou zástavbou. Počas záplav sme potrebovali medziskládku, či už pre obecné
účely, alebo pre potreby firiem pracujúcich na obnove našej dediny. Požiadali sme preto firmu obchodujúcu so
st a vebn ými
mechanizmami o pomoc.
Nielen že nám
zapožičali
buldozér, ale

zohnali partnerskú firmu, ktorá zabezpečila jeho dovoz a zaplatila aj
strojníka. Obec sa postarala len o
pohonné hmoty pre buldozér. A bol
to veru riadny stroj, za necelé dva dni
bola Hámra skoro ako kedysi, jedna
veľká plocha. Pred rozhrnutím sme
zabezpečili pozbieranie odpadov a
vytriedenie asfaltu.
Otváram týmto verejnú diskusiu, ako naložiť s takto vyčisteným
obecným pozemkom? Obec dá v budúcnosti vypracovať štúdiu o využití
daného územia v zmysle platného
územného plánu. Budeme vďační za
vaše pohľady, nápady a pripomienky.
Verím, že sa nám spoločnými silami
podarí toto územie využiť v prospech
obce i všetkých jej obyvateľov.
RM

POVODEŇ 7. 6. 2011

ZV

Bol v celku príjemný júnový utorok, ničím výnimočný. Ľudia boli
v práci, deti v škole a všetko nasvedčovalo tomu, že prežijeme
bežný všedný deň. Vyššia moc
však mala na tento deň iné plány.
Od obeda sa zmrákalo a od juhu sa
zbierali tmavé mračná. Neskôr
začalo i pršať, pričom búrka, ktorá
hromžila nad našimi hlavami, nebola zvlášť výnimočná. Blesky
boli naháňané mohutným hromobitím, ale stále nič zvláštne, na
také letné búrky sme zvyknutí.
Dážď silnel a okolo 15:30 začalo
zatápať niektoré záhrady v

„Kolónii“. Vody bolo naozaj dosť,
no to nebolo všetko. Začal padať i
ľadovec a dážď bol taký silný, že
skracoval viditeľnosť na pár desiatok metrov, stierače na autách nestíhali. Z meteorologických analýz
vieme, že množstvo vody, ktoré
napršalo nad Malými Karpatami
bolo cca 100 a viac mm. To predstavuje 100 litrov na m2 za dobu
len 2-3 hodiny. Priemerný úhrn
zrážok pre našu oblasť je 700mm/
rok. To znamená, že za 3 hodiny
spadlo na našom území viac zrážok ako v priemerne za celý mesiac. V istých okamihoch dokonca
zapršalo tak mohutne, že
za 1 minútu napršalo na 1
m2 viac ako 4 litre vody .
Tento fenomén sa nazýva
blesková povodeň alebo aj
prívalová vlna. Zo Slovenska poznáme mnoho
prípadov z predchádzajúceho obdobia, napr. v
Handlovej. Vďaka meteorologickým analýzam sa

ukázalo, že vplyvom viacerých
náhodných faktorov ako je prúdenie vzduchu, vlhkosť vzduchu,
teplota vzduchu a podobne, vyskytol sa veľmi vzácny jav. Nad našimi hlavami sa vystriedalo hneď
niekoľko búrok. Jedna vypršala a
na jej mieste vznikali ďalšie, nanešťastie pre nás vplyvom daných
okolností sa nepohybovali tak, ako
sme bežne zvyknutí, ale stáli a liali
na nás tisíce kubíkov vody.
Pokračovanie na strane 7 ►
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POVODEŇ 7. 6. 2011- POKRAČOVANIE
Plocha povodia potoka Gidra predstavuje približne 35km2. Pri priemernej zrážke 100mm predstavuje
objem zrážok, ktoré odtekajú našou dolinou 3,5 milióna metrov
kubických vody. Všetko sú
to neuveriteľné čísla, avšak
dnes už im veríme. Mnohí
sme si prešli peklom a musíme byť nesmierne vďační,
že pri takomto nešťastí neprišiel nik z nás o život.
Vďaka mnohým organizáciám, jednotlivcom, podnikateľom, dobrovoľníkom,
kamarátom, známym a napokon i vďaka vlastným spoluobčanom sme to zvládli. O

2.RP

sumarizácii konkrétnych darcov sa
dočítate v samostatnom príspevku.
Naša Píla je dnes prečistená, z veľkej časti opravená, ale je iná.
Zmizli stromy, pretvorili sa celé

oblasti, pribudol lomový kameň,
betón, zinkované zábradlia i nový
asfalt. Potrvá ešte mnoho rokov,
kým na brehoch koryta vyrastú
stromy a kým sa vrátia pstruhy či
raky v takom hojnom počte
ako pred povodňou. Nesklamala ani ľudská súdržnosť a
obyvatelia Píly ukázali naozaj silného ducha. Čo dodať na záver? Verme, že aj
vďaka opatreniam, ktoré sa
už začali realizovať a budú
pokračovať i v roku 2012 sa
už na našom území nič podobné nezopakuje.
RM
foto: RSe

(2. REALIZAČNÝ PROJEKT REVITALIZÁCIE KRAJINY
A INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU POVODIA)

Povodeň, ktorá zasiahla našu
obec, nie je náhodným javom,
ale skôr vyústením viacerých
faktorov. Na jednej strane celosvetovou zmenou klímy a na
strane druhej negatívnou činnosťou človeka v krajine. K
matke prírode sa chováme ako
Turčín Poničan. Človek z prírody berie viac, ako jej dáva, čo
narúša rovnováhu a spôsobuje
nevyspytateľné výkyvy počasia.
Pretváranie obnovovanie a revitalizácia krajiny a zmena povrchového odtoku vody z krajiny, resp. zadržanie vody tam
kde spadne je cieľom 2.RP. Revitalizácia lesnej krajiny systémom terénnych úprav a drobných prehrádzok má v budúcnosti zabezpečiť, aby voda, ktorá v lese naprší, nestiekla okamžite do potoka, ale aby sa zachytávala v lesnom poraste v
systéme hrádzok, priekop a
vsiakavých pásov. Naša obec sa
zapojila do 2.RP až dvakrát. V
rámci jedného projektu vytvorí-

me nad obcou vodozádržné prvky v objeme 10 000 m3 a v
rámci druhého až 25 000 m3,
pričom zostanú peniaze i na
opravu zničenej infraštruktúry,
v našom prípade opravu mostov. Pre obec Píla existuje odhad, že ak by boli v našich horách realizované opatrenia na
úrovni 250 000 m3 pred 7. 6.
2011 voda by zostala v lese a
namiesto ničivej povodne by
nám tieklo cca 1 m vody v potoku po dlhý čas. Pýtate sa načo ideme robiť tých dovedna 35
000 m3 keď je treba viac ako
päťnásobok? Odpoveď je jednoduchá. Nejako začať treba a
možno o desať rokov budeme
mať i 250 000 m3. Veľkou hodnotou 2.RP je i integrácia nezamestnaných, ktorým dá tento
projekt prácu na 6 mesiacov,
pričom mzdu z 95% hradí úrad
práce a 5% sa hradí z projektu.
Zostáva už len veriť, že spomínanú revitalizáciu stihneme
skôr, ako príde ďalšia povodeň.

Kiežby sa taký extrém už nikdy
nezopakoval!
RM

ČAKÁREŇ SAD
Povodeň nebrala ohľady. Pripravila nás i o pekný 6uholníkový prístrešok SAD. Na
fotografiách, ktoré fotografovali obyvatelia spred „okáľov“, je
vidno obrovskú masu vody,
ktorá sa valila cez zvodidlá zo
zaplaveného mlyna. Zo série
fotografií vidno, že čakáreň
zmizla za menej ako tri minúty.
Drevo, ktoré bolo odstránené z
koryta potoka, spracovávala
firma Topholz vykonávajúca
záchranné práce a bolo odovzdané obci. V rámci prebratia
drevnej hmoty sme využili ponuku od spomínanej firmy, ktorá nám dodala novú čakáreň v
drevenom prevedení. Veríme,
že sa vám páči a že vám vždy
poslúži ako úkryt pred dažďom,
snehom, vetrom či slnkom. Príjemné čakanie:-)
RM
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POMOHLI PO POVODNI
finančná pomoc
Anonymný podnikateľ z Dubovej
KURUC - COMPANY spol. s r.o.
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Mesto Pezinok
Mesto Svätý Jur
Nadáci VÚB
Nadácia JOJ
Obec Báhoň
Obec Budmerice
Obec Dubová
Obec Limbach
Obec Nižná Myšla
Obec Šenkvice
Obec Štefanová
Stredisko detskej misie
Súkromní darcovia
Účastníci konferencie TOP
Vodohospodárska výstavba š.p.
ZSE, a.s.
osobná pomoc
Adam Herceg
DHZ Častá
HaZZ SR
Iveta Radičová
Jozef Tihanyi
Ľudovít Ružička
Ľudovít Večerka
Lukáš Koník
Mesto Modra
Modrý anjel n. o.
Obec Dubová
Obec Vištuk
Pavol Frešo
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Píla
Rodina Zelinkovcov z Častej
Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory, Bratislava – Petržalka
Vladimír Cimmermann
Vojaci OS SR
Zamestnanci firmy Holcim
Zamestnanci TA3

významná finančná pomoc občanom

fotodokumentácia škôd
čerpanie pivníc
čerpanie pivníc, riadenie zásahu
Organizačno-legislatívna pomoc
fotodokumentácia škôd
Organizačno-administratívna pomoc
zvážanie šrotu
pomoc občanom technikou
administratívna výpomoc
organizačná výpomoc
brigádnici
brigádnici
Organizačno-administratívna pomoc
všestranná organizačná pomoc
pomoc občanom technikou
upratovanie lesa
zvážanie dreva
manuálna pomoc občanom
upratovanie lesa
brigádnici

iná pomoc
Bratislavská Arcidiecézna charita
Bratislavský samosprávny kraj

dezinfekčné prostriedky, náradie
oprava poškodených komunikácií, strava, uteráky

BVS, a.s.

oprava vodovodu, darovanie starých rúr

Canon Slovakia s.r.o.
Cech roduverných Dubovaniek
Človek v ohrození
ČS Avanti Častá
DM drogerie markt, s.r.o.
DOPRASTAV, a.s.

dar multifunkčné zariadenie
scískanice
dezinfekčné p., náradie, uteráky
Dar – pohonné hmty 60l
drogéria, dezinfekčné prostriedky
Spracovanie projektu mosta – ZDARMA
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Eurovia
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Juraj Kostolanský
Kärcher Slovakia, s.r.o.
Koba Seal, s.r.o.
Lekáreň Častá
Manželia Kováčoví
Marek Petre
Marius Pedersen a.s.
Mikroregión Červený Kameň
Novplasta, s.r.o.
Obec Báhoň
Obec Budmerice
Obec Dubová
Obec Jablonec
Obec Šenkvice
Obec Vištuk
Papiernička ú.z. NRSR
PEGAS Peter Gáži a syn, spol. s r.o.
PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Doľany
Poľovnícke združenie Biela skala

oprava poškodených komunikácií
dar multifunkčné zariadenie
výpomoc traktorbagrom
dar- čistiace zariadenia
poskytnutie prejazdu
Dar – vybavenie lekárničky
minerálka, drogéria DM, guláš
chladničky, práčky
zvoz odpadu – zdarma
plast. kanistre na vodu
Dar – igelitové vrecia
strava
plast. kanistre na vodu
strava
strava
strava, nádoba na vodu
strava
pomoc pri stravovaní a ubytovaní
dar - víno
poskytli strojníka a dovoz buldozéru zdarma
poskytli buldozér zdarma
zapožičanie pojazdnej cisterny, čerpanie žúmp
dar diviak

Regionálne cesty Bratislava
Reštaurácia Štadión
Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového managmentu
MV SR
Siemens
Skládka odpadov - Dubová s.r.o.

bezplatné zapožičanie traktorbagra
stravovanie dobrovoľníkov – zdarma
Zapožičanie vysušovačov a elektrocentrál

Slovenská katolícka charita
Slovenský červený Kríž
Slovnaft
Smile 4U
SPP, a.s.
SVP, š.p.
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava
TopHolz
Uni – credit Bank
Verejná zbierka
Wertheim, s.r.o.,
Zamestnanci Motor-Car Bratislava

Ďakujeme!
Rovnako ďakujeme všetkým
ostatným jednotlivco m i
domácim, o ktorých vieme, aj
tým o ktorých nevieme, alebo
sme nebodaj zabudli .

dar obyvatľom – spotrebiče
dostupnosť vývozov do neskorých hodín a cez
víkend
Zaopožičanie vysušovačov 34ks
Zapožičanie – vysušovače, dezinfekčné p.
poukážky na naftu v hodnote 500€
drogéria ochranné pomôcky
oprava poškodeného potrubia
úprava toku Gidry
Dar – dezinfekčné prostriedky
spracovanie dreva
finančná výpomoc občanom
dovoz zeminy do záhrad
darovanie 2ks trezorových skríň
dar 2x elektrocentrála, 1x čerpadlo
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POVODEŇ NA PÍLE
1
Zjavil sa potulný prorok:
snehy premenil na vodu a pokrstil ňou krajinu.
Z hôr zletelo more ako dvojplošník.
Valí sa úzkym hrdlom doliny...
Krmeľce na čistinách robia kotrmelce,
vietor z nich kradne seno, sen o prežúvaní.
A kam sa stratila všetka tá zver?
Voda nepohla len kameňmi v hore.
Budúce náhrobky neznámych obetí
ako šachové figúrky váhajú, kto je na ťahu.
Stál som na mieste, kde zmizol potok.
S rukami takými bezmocnými,
že by im už nepristalo
ani objatie...
A bolo to také nepredstaviteľné,
akoby sa v katedrále
obrátila loď...

2
Pred mnohými rokmi zazrel
v letiacom zrkadle Gidry
svoju tvár akýsi starec.
V najkratšom úškľabku šialenstva...
Našli ho na druhý deň pri mlyne.
Pod slnečnými hodinami,
s klinovým písmom
večnej tmy
v očiach.

3
Prší. Čoraz šikmejšie.
Oblaky sú tie najhanblivejšie panny.
Utíš sa už nepríčetné nebo.
A ty, voda, povedz,
či aj jediná kvapka
môže presvetliť
temnú gotiku
dažďa?

4
Salvy ako na počesť mŕtveho kráľa.
Hradu v sedle červeného vrchu
sa to zúfalstvo dolu zjavne netýka...
A čo sme mohli zachrániť
pred prúdom rútiacim sa ako býčie stádo?
Maliny, vinič, divé ruže, ľalie, orgován?
A ako len voda spyšnela!
Prinášala náhrdelníky lístia, piesok a hlinu akoby tej na hroby bolo málo,
a zrno, voňavé zrnká poľného ruženca...
A keď súmrak dotlel, noc márne krotila
tú hudbu z dokotúľaných vĺn...
Bolo mi tak zvláštne:

akoby som prehĺtal všetky tie zvuky,
hlásky najzakázanejšieho slova,
a v hlave mi krv búšila pästičkami
ako strážcovi pod prísahou...
Veď čím je krv viac?
Prúdom v žilách,
vlčím makom tvojich úst,
zbabelým ohňom
na úteku?

5
Pamätáš sa? V noci sme ležali v podkroví,
mlčky a sladko ako stratené ryby.
A v tom burácaní sa nám zdalo,
že sme zavesení v stene
pod prevísajúcim vodopádom,
a milovali sme sa náruživo,
ako naposledy, ako motýle na ruži...
A stalo sa všetko tajomné,
čo sa má stať
medzi dvomi
telami.

6
Orech stál ráno sviatočne
ako sedemramenný svietnik.
A keď vody opadli ako po potope,
tráve sa ťažko dýchalo pod tými nánosmi.
Pod krehučkými kupolami piesku som našiel
len drobné mŕtvolky rakov,
lebku jelenčeka,
prázdne nábojnice.
A náušnicu...

7
Odporný odmäk
- smiešne zomieranie snehu.
Odpratával som zo záhrady
všetko to bahno a naplavené veci.
Hľadeli sme na to spomaľujúce vlnobitie,
v krátkej márnomyseľnosti,
ale plní radosti, že dom nás neopustil
ako cudzí čln,
že voda doň nevnikla
ako duch cez neviditeľné dvere.
A keď slnko vysušilo pôde
aj posledné zelenkasté oko,
najprv placho vzišli snežienky,
potom v tom vlhku a spare vyklíčili zrná
a medzi trávou prudko vyrástlo žito.
A stal sa malý zázrak:
Potulný prorok už miesi
na chlieb...
Emil Babín (2006)
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DOVYBAVENIE
MULTIIHRISKA DOTÁCIA OD BSK
Na sklonku roku 2010
obec prebrala od zhotoviteľa dokončené ihrisko a revitalizáciu
verejného priestranstva v okolí
obecného úradu. Ukázalo sa, že
projektant nedomyslel zariadenie
ihriska. Požiadali sme preto Bratislavský samosprávny kraj(BSK) o
dotáciu na dovybavenie ihriska.
Naša žiadosť bola úspešná a v
rámci projektu sme zakúpili malé
futbalové bránky, sieť pre tenis a
nohejbal, sieť pre volejbal a basketbalový kôš v hodnote 1560,- €,
pričom BSK prispel sumou 1300,€ Teraz už potrebujeme len dobré
počasie, zdravie a chuť športovať.
RM

KANALIZÁCIA,
NAKLADANIE S
ODPADOM
Jednou z originálnych kompetencií
obce je zabezpečenie zberu a likvidácie odpadu produkovaného na
území obce. Na pracovnej porade s
obecným zastupiteľstvom sme sa
zhodli, že i v budúcom roku budeme vyberať poplatky za komunálny odpad (KO) rovnakým systémom, t. j. na osobu, pričom výšku
poplatkov ponechávame nezmenenú. Pri neustálom zvyšovaní cien
je toto iste radostná správa pre nás
všetkých. Do budúcnosti máme
však veľmi ambiciózne ciele. V
ďalšom roku (2013) by sme radi
poplatky za odpad znižovali, no to
bude závisieť od všetkých nás, ako
sa k zaobchádzaniu s odpadom
postavíme. Existuje viacero spôsobov, ako by sme v budúcnosti
mohli prispieť k zníženiu poplatkov za vývoz KO.
Kompostovanie dokáže
znížiť produkciu odpadov z domácností až o 30 %. Je na každom
z nás, či prispejeme svojou troškou
a pokúsime sa znížiť produkciu
odpadov pomocou kompostovania.
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OPRAVA CIEST, KOMUNIKÁCIÍ A MOSTOV
Rozbité cesty sú tŕňom v
päte nielen našej obce, ale i celého
kraja, ba i celého Slovenska. Keďže povodeň poškodila určité úseky
natoľko, že sa už kompetentní nemohli nečinne prizerať, BSK sa
postavil k problému chlapsky a
pracovníci vybranej firmy sa mohli postiť do práce. V úvode sme sa
snažili presvedčiť kraj, aby sa realizovala plošná rekonštrukcia celej
hlavnej cesty prechádzajúcej obcou, avšak vzhľadom na rozsah
škôd nebolo možné uvoľniť toľko
finančných prostriedkov. Teraz,
keď už sú práce dokončené, sme
radi, že tie najkritickejšie úseky sú
upravené a podľa môjho skromného názoru som neveril, že v konečnom dôsledku budú práce v tak
vysokej kvalite i estetickom spracovaní. Darmo, čo je nové to je
pekné.
Vďaka mnohým sponzorom sa obec rozhodla opraviť i
cesty vo svojej správe. Prebehla
čiastočná rekonštrukcia Podhorskej ulice a vjazdu pred mostom
smerom k majeru. Obec v spolupráci s OZ Priatelia Píly zabezpečila pokládku asfaltu na ceste medzi transformátorom a majerom. S
prispením obce sa spevnila prístupová komunikácia k novostavbám
pod „Imrovou lúkou“.
Vďaka nášmu naliehaniu a
ochote zo strany správy regionálnych ciest, podarilo sa nám zabezpečiť asfaltovú drť, ktorú sme po-

užili na spevnenie komunikácie
medzi kostolom a lávkou. Keďže
nevyhovovala prietokovým pomerom 100ročnej vody, pristúpili
sme k jej rekonštrukcii. Teraz môže Gidra pod ňou pretekať podstatne väčším prietokom ako pri pôvodnej lávke. Ulička k lávke smerom od hlavnej cesty bola tiež
upravená. Tieto kroky sme sa rozhodli urobiť najmä preto, aby sme
zabezpečili prístup ku kostolu,
pretože oblúkový most v smere na
Podhorskú ulicu má poškodenú
statiku, pričom bude nutná jeho
demolácia a stavba nového mostu.
To by sa mohlo podariť v budúcom roku z prostriedkov vládneho
2. projektu revitalizácie krajiny,
kde sme úspešne zaradení medzi
10 obcí na Slovensku, ktoré budú
môcť sanovať i miestnu dopravnú
infraštruktúru. Projekt nového
mosta nám zadarmo spracovala
firma DOPRASTAV, a. s., nakoľko sme oslovili Klub 500 po povodniach a spomínaná firma sa
rozhodla našej obci pomôcť nefinančným darom, a to dvomi projektmi mosta aj okolitej komunikácie.
Rovnako stojí pred nami
rekonštrukcia mosta pri majeri.
Ten bude nutné zdvihnúť o 30 až
50 cm tak, aby nezasahoval do
prietočného profilu potoka. To
však príde na rad až po kolaudácii
mosta na Podhorskú ulicu.
RM

V budúcom roku sa chystáme
spustiť v našej obci informačnú a
podpornú kampaň venovanú tomuto druhu nakladania s odpadmi. V
dnešnej dobe existujú domáce
kompostéry z plastu v peknom prevedení (napr. i v zelenej farbe) alebo návody na veľmi jednoduché
vlastnoručne
vyrobené kompostéry. Obec sa
snaží ísť príkladom, a preto sme na
cintoríne inštalovali dva kusy kompostérov z plastu a jeden drevený
vlastnoručnej výroby. Okrem toho,

že znížime produkciu odpadov z
cintorína, v konečnom dôsledku
bude pre občanov zabezpečený
kompost pre úpravu hrobov a to
úplne zadarmo. Touto cestou by
som rád apeloval na všetkých, ktorí nezaregistrovali oznamy na
kompostéroch, aby do nich nehádzali plasty, sklo ani umelé kvety a
vlastne žiaden odpad okrem biologického (tráva, kvety, zemina, korienky kvetov, listy a pod).
Pokračovanie na strane 12 ►
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KANALIZÁCIA, NAKLADANIE S ODPADOM- POKRAČOVANIE
Ďalším pomerne významným faktorom znižovania odpadov je i separovaný zber. V tomto roku pribudli v našej obci i 1100 l kontajnery na separovaný zber plastov,
papiera a skla. V nastávajúcom
roku sa bude zber papiera a plastov meniť – budú sa zbierať oddelene. Čím viac budeme separovať,
tým menej budeme v budúcnosti
platiť poplatky za odpad! Do úvahy pripadá i separovanie kovov
(plechovky, konzervy a podobne).
Verím, že budúcnosť ukáže, že
vieme byť zodpovednejší a aj
ohľaduplnejší k nášmu životnému
prostrediu, čo nám v konečnom
dôsledku ušetrí vlastné peniaze.
V článku týkajúcom sa
životného prostredia a tvorbe odpadov mi nedá nespomenúť problematiku fekálií. Tento skrytý
problém sa objavil i v dotazníku,
ktorý sme robili ešte minulý rok.
Rovnako sme na úrade zaevidovali
množstvo podnetov týkajúcich sa
vypúšťania fekálií.
Problém
žúmp, septikov, trativodov, nefungujúcich čističiek, vypúšťanie fekálií do potoka a presakovanie i do
otvoreného jarku pri hlavnej ceste

je problémom, ktorého riešenie nie
je jednoduché ba dovolím si tvrdiť, že bude veľmi ťažké. Ťažké,
bolestné a v konečnom dôsledku i
nákladné. Vyriešenie tohto problému, resp. týchto problémov nás v
budúcnosti bude stáť veľa zodpovednosti a odhodlania. Zodpovednosti voči nám samým i voči prírode. Nik netvrdí, že to vyriešime
rýchlo, ale začať treba, lebo nesmieme akceptovať, že na dolnom
konci občas smrdí Gidra ako kanalizačná stoka, nesmieme akceptovať, že státie na zástavke SAD v
centre dediny je nepríjemným nos
vykrúcajúcim zážitkom. Každý
problém je riešiteľný a v konečnom dôsledku sa všetko dá, ak sa
chce.
Každý z nás platí za vodu.
Keďže neexistuje centrálna kanalizácia, stočné neplatíme. Neznamená to však, že sme ušetrili peniaze
a môžeme si za ne kúpiť nové oblečenie, jedlo, alebo čokoľvek iné.
Ak to tak robíme, tak len na úkor
životného prostredia a v konečnom
dôsledku i vlastného zdravia. Rovnaký objem prostriedkov, ktoré
platíme za spotrebu pitnej vody by

sme mali investovať do likvidácie
odpadovej vody. Píla je špecifiká
obec, málo obyvateľov, dlhé ulice,
ťažké geologické pomery a veľmi
nevýhodný výškopis. Tieto obmedzenia nás takmer určite vyraďujú
z možnosti získať prostriedky na
celoobecnú kanalizáciu z fondov
EU, a to ešte ani nezohľadňujeme
fakt, že v bratislavskom kraji máme veľmi obmedzené možnosti
čerpania fondov z EU.
Riešenie by sa mohlo črtať
v systéme domových ČOV, avšak
tento spôsob nie je celkom spoľahlivý a je náchylný na výkyvy, dovolenky, návštevy, viac prania
bielizne naraz a podobne. Riešením by mohol byť systém DČOV s
kapacitou pre viac domov cca 5-10
domov, čím by sa znížili riziká a
taktiež klesli náklady. Týmito úvahami sa problémy nevyriešia, nemám v úmysle vás ani strašiť. Cieľ
tohoto článku bude splnený, keď
nás všetkých prinúti zamyslieť sa
nad dôsledkami vlastného konania,
ochranou prírody, pstruhov či rakov v našom potoku. Nebojme sa
robiť dobré veci, vždy sa nám to v
dobrom vráti!
RM

HODY 2011

ODHALENIE
PAMÄTNÍKA

vom , preto sme sa rozhodli pre podstatne lacnejšie, avšak veľmi pekné,
riešenie. Z kamenného materiálu sme
dali vyrobiť kópiu a vzhľadom na
obmedzené finančné možnosti sme
dojednali vysokú zľavu. Výsledná
cena diela aj s montážou bola 602€,
pričom pôvodná kópia z kovu by stála
cca 3000€. Obec sa zároveň postarala
o úpravu parku. Verejné odhalenie
tabule prebehlo 28.8.2011. Po slávnostnom odhalení pamätníka sme za
pomoci poslancov uskutočnili pálenie
vatry SNP, tentokrát v areáli bývalej
materskej školy.
RM

Akoby tento rok nebolo dosť vody, na
piľanské hody, ktoré bývajú tradične
slnečné, sme si znovu užili dažďa.
Nechýbala hodová zábava, ba dokonca sa konal hodový futbalový turnaj o
pohár starostu obce. V daždi, ale o to
bojovnejšie zápolilo 5 mužstiev. Domáci zostavili 3 mužstvá a po jednom
prišli reprezentovať svoje dediny naši
susedia z Častej a Dubovej. Tri poháre
sa napokon rozdelili spravodlivo do
každej obce. Ten najcennejší, našťastie, zostal doma, dubovčania si odniesli striebro a časťania obsadili tretie miesto. Ak spomíname časťanov,
od 16:00 vyhrávala v osvetovej besede ľudová hudobná skupina Častovanka. Žiaľ, škaredé počasie spôsobilo, že
tentokrát hrala Častovanka presilovku,
viac bolo účinkujúcich ako poslucháčov. Napriek nepriazni počasia veríme, že ste si tohoročné hody užili doma v pokoji a radosti.
RM

Prostredie, ktoré nás obklopuje má istú čarovnú moc. Keď vidíme čistotu a poriadok pôsobí to na nás
upokojujúco, rovnako ako pekné kvety, či zelená tráva. Naopak, niečo škaredé v nás vyvoláva negatívne pocity.
Takýto pocit som cítil, keď som prvýkrát zazrel zdevastovaný Pamätník
partizánskej skupiny Janka Kráľa. Pre
pár drobných získaných v zbere druhotných surovín zničiť pamiatku je
barbarstvo hodné väzenia. S poslancami a občianskym združením Červenokamenské panstvo sme sa rozhodli, že
sa pokúsime pamätník pri lesnej správe obnoviť. Logicky sme sa obrátili
na Ministerstvo obrany SR so žiadosťou o dotáciu na obnovenie pamätníka
do pôvodného stavu. Po niekoľkých
mesiacoch však naše plány stroskotali,
komisia náš projekt nevybrala. Neboli
sme ochotní zmieriť sa s daným sta-
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MIKULÁŠSKE POSEDENIE
Svätý Mikuláš patrí medzi najpopulárnejších svätých
Kristovej Cirkvi. Jeho úcta sa
rozšírila po celej Cirkvi, ale
zvlášť bola, a doteraz je, silná
vo východnej cirkvi. On je aj
nebeským ochrancom gréckokatolíkov. Aj v Rusku má sv.
Mikuláš – Nikolaj medzi svätými celkom osobitné miesto. Azda nie je taký človek,
ktorý by nevedel, kto
je sv. Mikuláš. Tradíciu obdarúvania
darčekmi poznajú
starí i mladí. Prečo
táto tradícia vznikla
na sviatok sv. Mikuláša?
Svätý Mikuláš sa narodil v roku
272 v Patave na južnom pobreží Malej
Ázie. Jeho rodičia
mali šľachtický pôvod. Boli to veľmi
bohatí a nábožní
kresťania. Sv. Mikuláš bol už v mladosti
povest ný svojou
zbožnosťou a dobročinnosťou. Po smrti
svojich rodičov, ktorí
skoro zomreli, všetok ich majetok ako
dedič rozdal hladujúcim a nezaodetým.
On sa podľa slov svätého evanjelia nepokladal za majiteľa
hmotného dobra. Široko ďaleko
sa hovorilo o jeho dobročinnosti a o zázrakoch, ktoré Boh na
jeho príhovor urobil.
V jeho meste žil istý
schudobnelý šľachtic. Ten sa
rozhodol, že jeho tri dcéry si na
veno zarobia nemravným životom. Sv. Mikuláš ich od nemravného života zachránil. V

noci tajne prišiel k oknu šľachtica a hodil dnu mešec peňazí.
Toto zopakoval tri večery za
sebou - pre každú dcéru. Šľachtic bol veľmi prekvapený a videl v tom pomoc od Boha a začal pátrať po darcovi. Zistil, že
to bol Mikuláš. Padol mu k nohám, ďakoval mu a veľmi ľutoval svoj zlý úmysel. Čoskoro o

tom vedelo celé mesto. Od tejto
príhody sa odvodzuje ľudový
zvyk, že v noci pred sviatkom
sv. Mikuláša sa dávajú darčeky,
v domnení, že sú od Mikuláša.
Príklad sv. Mikuláša povzbudil
aj Obecné zastupiteľstvo v Píle,
aby deťom na tento sviatok urobilo
radosť.
A t ak p o nd e lo k
5.decembra viac ako tridsať pí-

ľanských detí spolu so svojimi
rodičmi zavítalo do Osvetovej
besedy v Píle, kde ich čakali
anjeli a čerti, verní pomocníci
sv. Mikuláša. Deťom sa najprv
predstavili anjeli a čerti, odkiaľ
sú a prečo prišli. Na vyzvanie
anjelov sa detipresunuli pred
osvetovú besedu, kde netrpezlivo kričali na sv. Mikuláša a čakali na jeho príchod.
Veľkým prekvapením
bolo, keď sa Mikuláš
doviezol na koči ťahanom koňmi, za veľkého nadšenia detí rozsvietil stromček a spolu s deťmi vošiel do
besedy. Deťom sa prihovoril milým slovom, vysvetlil im v
čom spočíva čaro Vianoc a vianočných
sviatkov. Najväčší úsmev sa na tvárach najmenších objavil vo
chvíli, keď dobrosrdečný sv. Mikuláš začal rozdávať sladké
darčeky. Hanblivosť a
strach nechali pripravené básne bokom, a
tak sa mu len najsmelšie deti poďakovali
básničkou. Poďakovanie patrí a pánovi starostovi RNDr. Ing.
Mgr. Radovanovi Mičunkovi
PhD za organizáciu celého posedenia, PaedDr. Adamovi Herzegovi a študentom PaKA za
program, kočišovi pánovi Saskovi, Mgr. Filipovi Pudmarčíkovi za ozvučenie a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k vytvoreniu nezabudnuteľnej atmosféry pondelkového večera.
KK

Vážení občania,

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 2011
narodení
Tereza Budayová
Oliver Danihel
Filip Študenc
Alex Héni
Oskar Vlček
Martina Vaňková

navždy nás opustili
február
marec
apríl
júl
september
december

Stanislav Púčik
Rudolf Valo
Margita Sečkárová
Rudolf Cittera
Jozef Džubina
česť ich pamiatke

uzavreli manželstvo
Mária Jančárová & Marek Kuchta
MUDr. Zlatica Pešková, PhD. & Mgr. Juraj Ondrus
jubilanti
Vladimír Juriš
Jaroslav Potaš
Agneša Mičunková
Štefan Bátovič

65
65
65
65

február
apríl
apríl
august
december

január
august

jubilanti
Valéria Moravčíková
Milan Lukačovič
Blanka Šípková
najstaršia obyvateľka
Mária Pročková

70
70
80
98

koncom januára vyšla
posledná výzva na predkladanie
žiadostí v rámci operačného
programu OPBK. Inými slovami
máme poslednú možnosť, aby sme
mohli v našej obci vybudovať
chodníky
z
prostriedkov
štrukturálnych fondov Európskej
únie. Týmto by som chcel vyzvať
všetkých o ústretovosť, zodpovedný
prístup a otvorenosť v komunikácii.
V súčasnej dobe sa pripravuje
projektová dokumentácia, pričom
všetky podklady musíme pripraviť
do konca apríla. Na mnohých
miestach budú potrebné nájomné
zmluvy, nakoľko sa nám nepodarilo
vysporiadať kúsky pozemkov v
rámci končiaceho ROEP-u. Verím,
že tento náročný proces zvládneme a
vybudujeme krásny chodník cez celú
obec.
RM

Dôležité kontakty:

Obecný úrad v Píle: 033/6495208
Starosta obce Píla: 0903 850 647 (súkromné číslo, volať len v odôvodnených prípadoch)
www.obecpila.sk , ou@obecpila.sk, starosta@obecpila.sk

Hlásenie porúch:

Západoslovenská energetika, a.s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

0800 111 567
0800 121 333
0850 111 727
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