ilanský
obcasnik

PÍĽANSKÝ OBČASNÍK - 1/2013

www.obecpila.sk

ročník II. - jeseň 2013

c.

1

/2013
samostatne nepredajné

Drahí Píľania, dostáva sa vám do rúk 1. číslo ročníka 2013 nášho občasníka.
V tomto čísle sme zosumarizovali dianie v našej obci prevažne za 1. polrok.
Už čoskoro sa k vám dostane i 2. číslo, ktoré bude sumarizovať 2. polrok 2013.
Za pochopenie ďakujeme.
-redakcia-

SPOMIENKY JUBILANTKY
ZVEĽAĎUJEME OBEC
KULTÚRA
SPOMIENKY PAMÄTNÍKOV
KAM S NAŠIMI DEŤMI ...
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2013
V roku 2013 bola samospráva aktívna v podávaní projektov, resp.
žiadostí o finančné príspevky na obecné projekty. Dovedna bolo
podaných osem žiadostí. Žiaľ, dnes už vieme, že šesť z nich nebolo
úspešných. Jeden projekt bol úspešný a najväčší projekt je v štádiu
posudzovania, ktoré potrvá do konca roka 2013.
Na Ministerstve kultúry SR sme podali dva projekty, jeden sa týkal
internetizácie knižnice a druhý nákupu nových kníh. Ani jeden z
projektov však nebol podporený, hoci oba splnili všetky potrebné
náležitosti a boli zaradené do odborného posudzovania.
Rade vlády pre prevenciu kriminality bol podaný projekt na
zvýšenie bezpečnosti občanov formou inštalácie kamerového
systému. Žiaľ, ani tento projekt nebol úspešný.
Rovnako obec neuspela ani na Ministerstve dopravy SR, kde sme
žiadali príspevok na realizáciu zmien a doplnkov územného plánu
obce.
Na rekonštrukciu osvetovej besedy sme začiatkom roka žiadali z
rezervy premiéra, odpoveď prišla negatívna.
BSK nám prispel na rekonštrukciu osvetovej besedy sumou
2000 eur, čo je zatiaľ náš jediný tohoročný úspech.
Nadáciu Ekopolis sme žiadali o príspevok na úpravu verejného
parku pri moste pri majeri, napriek tomu, že naša žiadosť postúpila
do druhého kola, úspechu sme sa nedočkali.
Posledné a najväčšie želiezko v ohni je opätovne podaná žiadosť
na realizáciu náučného chodníka v dĺžke od Píly - rázcestia až po
hornú Pílu. Tento rok sú naše šance naozaj vysoké a veríme, že to
vyjde. Obec spravila pre úspech tohoto projektu maximum, tak si
vzájomne držme palce.
-rm-

ROZBOR VODY V DVOCH PRAMEŇOCH V PÍLE
Rozbor vody bol vykonaný 27.3.213

Koncentrácia Celková
dusičnanov v tvrdosť v
mg/l
0N

Zdroj

Celková
tvrdosť
mmol/l

Žlábek

12

6,1

1,09

Studnička

16

8,3

1,48

Nemecká stupnica 0N:
0–7°
7 – 14 °
14 – 21 °
nad 21 °

2

mäkká
stredne tvrdá
tvrdá
veľmi tvrdá

Celková tvrdosť v mmol/l:
odporúčaný rozsah je
1,1 – 5,0 mmol/l
Povolený limit koncentrácie
dusičnanov je 50 mg/l.

H L Á S E N I A
MIESTNEHO ROZHLASU
FORMOU SMS
Ak máte záujem dostávať dôležité
hlásenie miestneho rozhlasu formou
SMS, môžete sa zaregistrovať na OÚ
Píla. Bližšie informácie na tel. čísle
obecného úradu: 033/6495 208 alebo
mailom na adrese: ou@obecpila.sk.
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KRÁTKE SPRÁVY

najmä z dôvodu ich predpokladanej
dlhej životnosti. Lavice sú navrhnuté
tak, aby splynuli s dizajnom lavíc,
ktoré pribudnú v prípade úspechu
pripravili R. Mičunek a Z. Vaňková projektu chodníka. Sú zhotovené z
drevených hranolov, čo symbolizuje
posedeli sme a podebatovali o základný produkt píly, závodu na
aktuálnych problémoch, neobišla sa rezanie dreva, ktorá našej obci
ani téma materskej školy, ktorá sa nielenže prepožičala meno, ale stála
pri zrode našej obce ako hospodárky
stáva čoraz aktuálnejšou.
podnik, okolo ktorého začali vznikať

drobné obydlia robotníkov - základy
Od 1. decembra 2012 do 31. prvého osídlenia.
mája 2013 prebiehala v obci verejná
zbierka na obnovu osvetovej besedy.
Vyzbieralo sa takmer 6 620 eur.
Pôvodne obec zamýšľala opraviť
osvetovú besedu v rámci využitia na
organizáciu kultúrnych podujatí,
vybudovať toalety a podobne, avšak
naliehavá situácia v oblasti
umiestňovania našich detí do
predškolských zariadení v okolí nás
núti zamyslieť sa nad otázkou
obnovenia činnosti materskej školy v
obci. Bližšie informácie sa dočítate v

článku o škôlke na str. 9.
Jednou
z
príčin
väčších škôd pri

povodni v roku 2011 bola aj slabá
V rámci obnovy verejných
priepustnosť mostov. Most pri majeri
priestranstiev zničených povodňou
nebol výnimkou. Po dôslednej
obec investovala do úpravy terénu
rekonštrukcii bol dosiahnutý prietok
odpočívadla pri „žlábku“. Pracovníci
storočnej vody a 50 cm bezpečnosť
OÚ zrekonštruovali prietok „žlábku“
navyše. Súčasťou rekonštrukcie boli
cez potok Gidra a pribudol tiež nový,
aj obrubníky a odvodnenie vozovky.
veľmi kvalitný altán. Na jar 2014 sa
Zábradlie bolo inštalované z oboch
pustíme do parkových úprav, aby
strán, čím sa dosiahla väčšia optická
mohlo odpočívadlo plnohodnotne
šírka mosta a pri opatrnej jazde i
slúžiť svojmu účelu.
prejazd dvoch protiidúcich osobných
áut zároveň.

KRÁTKE SPRÁVY
N

a sklonku posledného dňa
roka 2012 obec
organizovala oslavy nového roka.
Rok 2013 sme privítali nádherným
ohňostrojom a spoločným prípitkom.
Oslava prebehla bez komplikácií, jej
atmosféru nám budú aj naďalej
pripomínať fotografie.


Aj v tomto roku sa starosta
stretol s jubilujúcimi občanmi Píly.
Stretnutie sa uskutočnilo v
priestoroch bývalej materskej školy.
Starosta odovzdal prítomným dámam
kvetinový dar a každý zúčastnený si
zo stretnutia odniesol fľašu dobrého
vínka z nášho regiónu. Posedenie sa
nieslo vo veľmi priateľskej a
uvoľnenej nálade.


V rovnaký deň ako posedenie s
jubilantmi sa uskutočnilo i stretnutie s
rodičmi detí narodených v roku 2012.
Napriek tomu, že z pozvaných piatich
prišli len dve rodinky s detičkami,


Pri príležitosti dňa vody bol
urobený rozbor vody zo „žlábku“ aj zo
studienky. Oba rozbory potvrdili
vysokú kvalitu vody vytekajúcu z
týchto prameňov. Dusičnany aj
tvrdosť vody boli namerané v úrovni
spodných hraníc. Výsledky rozboru si
môžete pozrieť v tabuľke na
predchádzajúcej strane.

Iste ste si všetci všimli, že naša
obec opeknela. Pribudli nové lavičky i
smetné koše. Tie boli zakúpené
obcou v rámci obnovy obce po
povodni. Konštrukcia lavíc je masívna


Od mája 2013 bola správou
knižnice poverená Gabriela
Vlčeková. Služby knižnice môžu
občania naďalej využívať v
nezmenených výpožičných
hodinách, teda v utorok 17.00 – 18.00
a v piatok 10. 00 – 11.00. Občania s
trvalým pobytom v Píle majú zápisné
zdarma. Okrem požičiavania kníh
knižnica poskytuje aj kopírovanie,
skenovanie a tlač dokumentov.

foto: archív OÚ
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SPOMIENKY JUBILANTKY
Mária Pročková, rodená Herchlová, sa narodila
rodičom Márii Herchlovej, rodenej Kučerovej,
a Lenhardovi Herchlovi dňa 4. marca 1913 v meste
Chicago v USA. Jej rodičia, tak ako mnohí iní
Slováci v tých časoch, vycestovali do USA za
prácou. Ako novorodenec sa s rodičmi vrátila späť
na Slovensko, do Píly. Vďaka svojej americkej
národnosti však získala americký pas i americké
občianstvo, ktoré jej umožnilo sa do USA ešte
vrátiť.

N

asledujúce roky strávila
štúdiom na základnej
škole a meštianke. Detstvo mala
ťažké. Spomína na otca, ktorý, tak
ako všetci ostatní muži z dediny,
musel narukovať a bol odvelený
do prvej svetovej vojny. O dva
roky prišla správa, že Rusi vyhrali
veľkú bitku a zajali asi 200 000
rakúsko-uhorských vojakov. Prišlo
oznámenie, že v zozname
mŕtvych jej otec nie je, no ani
medzi živými sa nenašiel. Päť
a pol roka bol nezvestný. V tých
ťažkých časoch malú Máriu
s mamou a jej staršou sestrou
Teréziou otcovi rodičia vyhodili
z domu.
Mali ale štastie, prichýlili ich
starí rodičia v bývalom Citerovom
dome. Bolo že to radosti, keď sa
zrazu otec z frontu vrátil. Išiel
pešo až z Uralu a trvalo mu to
vyše roka.

preukaz pilota

4

Keď mala
Mária 16 rokov,
poslali ju rodičia
za staršou
sestrou, ktorá už
niekoľko rokov v USA pracovala.
Jej veľká dobrodružná cesta,
ktorá v nej zanechala spomienky
na celý život, sa začala 5. 1. 1930.
Bez sprievodu, bez jazykových
znalostí, len s pomocou dobrých
ľudí, ktorí cestovali spolu s ňou.
Z Píly sa na volskom
záprahu dostala do Šenkvíc,
odtiaľ vlakom s prestupmi do
Brém a ďalej zaoceánskou loďou
do New Yorku s tabuľkou na krku,
na ktorej mala napísané, kam
cestuje.
Tam ju už čakala sestra a
krstní rodičia Nietschneiderovci.
Našli jej prácu v rodine, kde sa
starala o malé dievčatko,
s ktorým sa súčasne učila
francúzštinu a angličtinu.
Veľmi sa jej v tejto rodine
páčilo, dostávala asi päť

dolárov týždenne a mala aj svoju
vlastnú izbu. Pre dievča z malej
dediny a ťažkých pomerov bol
život v Chicagu, kde nasledujúce
roky bývala, plný zážitkov. Naučila
sa vynikajúco po anglicky
a dokonca si robila pilotské
skúšky na malé lietadlo. Dlhé roky
detailne spomínala na svoj život
v USA a dokumentuje ho aj
množstvo fotografií z daného
obdobia.
Zarobené peniaze posielala
domov rodičom spolu s novinami,
ktoré jej otec čítal každú nedeľu
pre obyvateľov Píly.
Sestra Terézia, ktorá sa po
príchode Márie musela vrátiť na
Slovensko, sa vydala za Imricha
Pročku z Banskej Štiavnice, ktorý
pôsobil na Píle ako prvý absolvent
vyššej lesníckej školy, ako lesný

lodný lístok
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pri lietadle

elév, adjutant grófa Pálfyho.
Porodila mu dieťa, s ktorým však
pri pôrode zomrela.
Jej rodičia ihneď napísali
Márii do USA, aby sa vrátila
domov a zobrala si svojho švagra
za manžela. Vrátila sa v roku
1935. Napriek tomu, že v USA sa
jej ponúkalo veľa príležitostí na
spokojný život, v rodine, ktorá sa
sťahovala na Havaj a chcela ju
zobrať so sebou, sa vrátila
poslušne domov do predvojnovej
Európy a vydala sa podľa vôle

svojich rodičov.
V manželstve zažili
spolu šťastné i ťažké
chvíle. Ako lesný adjutant
musel jej manžel často
meniť miesto svojho
pôsobiska, a tak sa
štrnásťkrát sťahovali.
Prežili spolu strasti
druhej svetovej vojny,
ktorá ich zastihla
v Hriňovej. Spomína, ako
zriadili lazaret priamo
v obývačke. Na
jedálenskom stole sa
operovalo. Ruské
kaťuše strieľali ponad
hájovňu smerom na
Poľanu. Okná boli všetky
vybité a slova pre streľbu
n e b o l o p o č u ť . Te l á
padlých slovenských,
nemeckých a ruských
vojakov pochovávali
v dočasných hroboch.
Po vojne sa aj na
Slovensko dostala
pomoc z UNRRA (United
Nations Relief And
Rehabilitation
Administration) z USA. V tom
čase v okolí hájovne poľoval jej
predstaviteľ s centrálou v Prahe.
Jeho sprievodkyňa vedela málo
po anglicky a bolo otázne, či mu
bude dobre rozumieť. Aké však
bolo jeho prekvapenie, keď sa
v hájovni hlboko v horách
zoznámil s Máriou, ktorá hovorila
plynule anglicky, a tak ho mohla
na poľovačke sprevádzať.
Ďakovný list z jeho kancelárie
dodnes opatruje.
Naposledy sa manželia
sťahovali z Antola

americké pasy

pri Banskej Štiavnici do Píly, kde
vystavali na rodičovskom
pozemku dom. Vychovali tri deti,
dvoch synov - Róberta a Richarda
a dcéru Zlaticu.
Mária túžila po vyššom
vzdelaní. Ako 51-ročná ukončila
trojročnú poľnohospodársku školu
v Modre - Harmónii. Pracovala až
do 67 rokov ako skupinárka
v ovocnom sade a vinohradoch
Roľníckeho družstva v Častej.
Bola členkou Zväzu žien,
poslankyňou obce, sudkyňou
z ľudu okresného aj krajského
súdu.
Prácu mala veľmi rada, viac
ako 65 rokov sa venovala
včelárstvu. Jej med bol
vyhľadávaný nielen v našej obci,
ale aj v celom okolí. Vyše dvadsať
rokov je vdovou, no napriek tomu
si mnohí Píľania Máriu Pročkovú
pamätajú ako neúnavne
pracujúcu v záhrade svojho domu
a vitálnu do takmer 95 rokov, kedy
ju zdravotné problémy obmedzili
v pohybe. Zostala tak odkázaná
na pomoc svojej dcéry, u ktorej
býva dodnes. Bolo veľkým
šťastím, že v čase, keď Pílu
zasiahla zničujúca povodeň v júni
2011 už bývala u svojej dcéry,
nakoľko mnohé domy v dedine,
vrátane jej domu, boli touto
povodňou zasiahnuté. Celá
záhrada plná ovocných stromov
a dom, plody jej životnej práce,
boli zničené.
Spomienky na roky mladosti
spolu s neuveriteľnou pamäťou
angličtiny do vysokého veku jej
však zostali a Mária Pročková je
tak svojím životom, ktorý prežila,
vzorom pre celú svoju rodinu.
4. marca 2013 sa dožila
krásneho storočného jubilea.
dcéra Zlatica
Pešková

foto: archív autora
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ZVEĽAĎUJEME OBEC

ZASTÁVKA PRI HÁMRI
M

alý drevený skvost vyrástol
spod rúk šikovných majstrov
zamestnaných v našej obci v
rámci programu ÚPSVaR. Vďaka
ich zručnosti na Hámri vyrástla
krásna autobusová čakáreň,
ktorú nám môže závidieť nejedna
obec. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na tomto malom projekte
podieľali, osobitne Ľudovítovi
Večerkovi za vyrezanie dvoch
drevených postavičiek, ktoré robia
túto zastávku jedinečnou.
-rm-

TURISTICKÉ ZNAČENIE
Občania našej obce iste spozorovali niekoľko nových
turistických značiek. Nie sú to však klasické turistické
tabuľky, ale rázsochy a na nich drevené tabuľky s
popiskami. Okrem pracovníkov OÚ sa o ne najväčšou
mierou pričinil Jozef Slávik, ktorému týmto ďakujeme.
-rm-
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VÝCHOVNÉ OKIENKO

STAVEBNÝ ZÁKON - DROBNÉ STAVBY
Možno si myslíte, že keď si niečo robíte na vlastnom pozemku,
nepotrebujete povolenie. Opak je pravdou, povolenie treba. Skoro vždy,
keď „zakopnete“ do zeme s úmyslom niečo postaviť, potrebujete
povolenie obce. Obec je totiž podľa zákona stavebným úradom.

Problematika stavania je pomerne široká. Rozlišujeme dva typy stavieb:
drobné stavby a stavby, ktoré nie sú považované za drobnú stavbu. Drobnú
stavbu povoľuje obec tzv. vyjadrením súhlasu k ohláseniu drobnej stavby.
Stavba, ktorá nie je drobnou stavbou sa povoľuje stavebným povolením, ktoré
možno vybaviť na spoločnom stavebnom úrade v Modre. A keďže neznalosť
zákona neospravedlňuje, poďme si ujasniť niektoré základné pojmy.

nko
výchovné okie

Obec Píla vydáva povolenie na drobné stavby, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na
odstránenie stavieb, povolenia na rozkopávku miestnej komunikácie a iné. Všetky tieto povolenia definuje
stavebný zákon 50/1976 Zb. Je to veľmi rozsiahly zákon, s mnohými paragrafmi. Často sa stáva, že ľudia idú najskôr
niečo robiť a potom si prídu po povolenie. A to je veľká chyba. Najskôr treba vybavovať povolenia a až potom začať
robiť. Chápem ľudí, že často nechcú ísť cez stavebné povolenie, lebo naň treba napr. projekt a celé stavebné konanie je
zdĺhavé a radšej chcú drobnú stavbu, pri ktorej stačí nákres. Treba si však vždy dobre zvážiť, ako postupovať. Keď
vieme, že ideme stavať stavbu nad 25 m², tak musíme začať vybavovať stavebné povolenie, netreba vôbec špekulovať
s drobnou stavbou, lebo je to zlé riešenie do budúcnosti.

DEFINÍCIA DROBNEJ STAVBY (stavebný zákon 50/1976 Zb.)
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu
občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu
podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné
kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov
a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a
pod.
Nakoľko problematika územného plánovania a stavebného poriadku je rozsiahla a veľmi špecifická,
obce z okolia založili Spoločný stavebný úrad v Modre, kde sú odborne spôsobilí zamestnanci vyškolení na túto činnosť.
Na začatie akéhokoľvek konania v zmysle stavebného zákona existujú tlačivá. Tie po vyplnení a priložení
potrebných príloh odovzdáte na obecný úrad alebo priamo do Modry na spoločný stavebný úrad, ktorý začne konanie.
V prípade drobných stavieb rozhodne starosta obce a v prípade iných konaní bude vec vybavená prostredníctvom
Spoločného stavebného úradu v Modre.
Ďalej upozorňujeme, že keď si robíte prípojku, napr. elektrickú, plynovú, vodovodnú alebo kanalizačnú, ktorá
zasahuje do miestnej komunikácie, potrebujete na to od obce okrem ohlásenia drobnej stavby aj tzv. rozkopávkové
povolenie. Keď už vydáme toto rozkopávkové povolenie, dotyčný, ktorý rozkope cestu je povinný ju dať do pôvodného
stavu, resp. zabetónovať tak, aby na komunikácii nevznikla žiadna prekážka. Keď začínate nejakú stavbu, stavebnú
úpravu, drobnú stavbu alebo prípojku, príďte to vopred konzultovať na obecný úrad a my vám radi povieme, ako
postupovať. Môžete sa poradiť aj priamo na Spoločnom stavebnom úrade v Modre, ktorý sídli oproti kostola na Štúrovej
ulici. Sú tam ľudia ochotní vždy pomôcť.
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Zdroj: www.skycov.sk, upravené na podmienky obce Píla
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NÁUČNÝ CHODNÍK 2013
V tomto roku vyšla azda posledná výzva na predkladanie projektov na náučné chodníky a cyklotrasy,
ktoré možno budovať z EÚ fondov na území bratislavského kraja. Naša obec sa hneď vrhla do práce a za tri
mesiace sa podarilo dopracovať k
opätovnému podaniu projektu. Ťažkou
úlohou bolo prepracovanie projektovej
dokumentácie, ale i proces vysporiadania
pozemkov. Nakoľko si ministerskí úradníci
zmysleli, že každá nájomná zmluva musí
mať klauzulu o predkupnom práve, museli
sa prepracovať všetky platné zmluvy z
minulého roka. Do projektu boli investované
jednak finančné prostriedky obce, ale najmä
obrovské množstvo energie a práce.
Veríme, že tentokrát získame žiadané
finančné prostriedky a budeme môcť tento
úžasný projekt doviesť do zdarného konca.
-rm-

ZÁPISKY Z ROZHOVOROV PAMÄTNÍKOV
K náučnému chodníku sme potrebovali niekoľko
informácií, tak sme sa vybrali k starším pamätníkom, aby nám
vyrozprávali niečo z histórie našej obce.
Zo zápiskov vám sprostredkujeme niekoľko zaujímavých
faktov, ktoré sme zaznamenali pri neformálnych rozhovoroch:

...?
E
Ž
,
E
LI ST
E
D
E
V

n Bývalý mlyn oproti okálom, známy aj ako pracháren, ako posledný vlastnil Franci Bederka?
n Oproti penziónu s modrou strechou stála kedysi píla a pod ňou pivnica, kde neskôr pán Krútil
choval i kone?
n Píla nad majerom bola pôvodne na mlynské koleso, ale neskôr na parný pohon?
n Na Hámri sa pôvodne kuli medené kotle, až neskôr tam bola zriadená ryhovňa valcov na mletie
múky a drobná strojová dielňa?
n Brunovských mlyn aj Hámra bola poháňaná vodnou turbínou a nie kolesom?
n Nad Hydrostavom sa lokalita nazýva Pálenice preto, lebo tam v minulosti Slávik pálil vápno a vraj
tam je aj dodnes nepreskúmaná jaskyňa. Pec na pálenie bola situovaná v priestoroch súčasného
areálu hotela Hydrostav?
n Prameň Maruša vyvieral do potoka, a preto bolo v minulosti v potoku viac vody ako dnes?
n Drevo sa splavovalo potokom a vravelo sa tomu šlemovanie, posúvalo sa takzvaným šlemhákom?
n Budova, ktorá stála na mieste terajšej osvetovej besedy sa volala „Trnkáč“, lebo majiteľom bol pán
Trnka?
n V tomto „Trnkáči“ bol aj byt a istý čas aj škola 1. – 8. roč.?
n Táto budova bola v roku 1955 zbúraná pásovým traktorom KT12, ktorý mal 6-valcový motor?
n Trnkova Píla, v priestoroch, kde je dnes budova firmy Koba-seal, zhorela v lete roku 1932?
n U Reisenauerových bola spoločenská sála preslávená častými a kvalitnými zábavami a divadlom?
n Okolo roku 1913 bolo tak silné zemetrasenie, že na Červenom Kameni padali komíny?
n V budove terajšieho obecného úradu bolo sídlo rodiny Kotálovej, neskôr vdovy po p. Kotálovi?
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JARNÁ BRIGÁDA
V tomto roku prišla jar neskôr ako
zvyčajne. Všetci mali preto isto veľa
práce v záhrade a na tradičnú jarnú
brigádu pri príležitosti Dňa Zeme si
27. apríla, v sobotu dopoludnia,
nenašli čas. Možno však o to
intenzívnejšie zveľaďovali svoje
najbližšie okolie domu. Pred Obecný
úrad v Píle prišlo niekoľko mladších
chlapcov, ktorí si radi na novom
ihrisku zahrajú futbal a spolu s
niekoľkými mužmi pomohli čistiť obec
od odpadu. Prišli i rodičia najmladších
detí, ktorí čistili detské ihrisko a okná na osvetovej besede a bývalej materskej škole, pribudlo i sedenie pre
deti. Chýbalo nám však ešte zopár šikovných rúk, pretože sme plánovali dať do poriadku i priestory domu
smútku. Pri akciách, kde treba pomáhať, si už dávnejšie všímame, že nezištnú pomoc poskytnú zvyčajne
občania, ktorí sa do našej obce prisťahovali nedávno. Veríme, že si budúci rok nájdu čas aj tí Píľania, ktorým
to tento rok nevyšlo.
-zv-

KAM S NAŠIMI DEŤMI?
Veľmi sa tešíme tomu, že v
našej obci pribúda malých detí.
Ročne sa ich narodí priemerne päť.
Rovnako však stúpol počet
narodených detí v okolitých
obciach, ktoré stihnú celkom zaplniť
kapacitu svojich materských škôl.
Preto je na mieste otázka: „Kam s
našimi deťmi?“ Okolité obce nie sú
povinné ich prijať. Najlepším
riešením by zrejme bolo obnoviť
činnosť Materskej školy v Píle.
Budovu Osvetovej besedy však treba najskôr
komplexne zrekonštruovať. Preto sme sa ako
na najbližšieho partnera obrátili na obec Častá.
Rokovali sme s vedením školy a so starostom
Častej o možnosti rozšírenia kapacity škôlky v
Častej k školskému roku 2014/2015, prípadne
o zriadení elokovaného pracoviska v Píle. Žiaľ,
ukázalo sa, že riešenia, ktoré sa núkali, neboli
realizovateľné. Napokon prišiel Bratislavský
samosprávny kraj s iniciatívou príspevku na
rozšírenie kapacity škôlok. Zapojili sme sa a
získali sme 4 000,-€. Spolu s výnosom so
zbierky a vierou, že sa podarí aj v ďalšom roku
niečo zístať z dotačných programov, pustili
sme sa do prestavby.
-zv-
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DETSKÝ KARNEVAL

V tomto roku sme usporiadali Srdiečkový karneval s
mimoriadnou návštevnosťou. Zaregistrovalo sa až 44
masiek a spolu s rodičmi a ostatnými návštevníkmi sme
celkom zaplnili našu osvetovú besedu. K skvalitneniu
služieb občanom patrilo i otvorenie nepoužívaných dvier do bývalej materskej školy, a tak deti i dospelí mohli používať
sociálne zariadenia a priestory priamo v budove. Ďakujeme rodičom za hojnú pomoc pri výzdobe sály, za dary do
tomboly, p. Pudmarčíkovi za hudobnú produkciu, p. Večerkovej za predaj v bufete, rodine Vlčekovej za obrovské srdce
vyrobené z balónikov a starším dievčatám za predaj tombolových lístkov.
-zv-

STAVANIE MÁJA
Stavanie mája dopadlo toho roku na výbornú. Máj
bol tenučký švihák a všetko prebehlo hladko. Pán F.
Kolek st. brilantne zorganizoval umiestnenie stromu do
stojana a tiež udával tempo pri stavaní ako dirigent
orchestra. Máj sa postavil tak rýchlo, že mnohí si to
vlastne ani nevšimli. Tentoraz nuda, hundrali si mnohé
deti, ani im nespadol ako minulý rok :-).
-rm-

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

foto: archív OU, D.Zajíček

Počasie nám príliš neprialo, ale okrem toho nič nestálo v ceste
opätovne zorganizovať MDD v našej obci. Termín začiatku bol
stanovený na 16:00. Pätnásť minút pred tým sa spustil doslova lejak,
hoci pred pol hodinkou krásne svietilo slnko. Operatívne sa súťaže
presunuli do
osvetovej besedy
a keď dážď ustal,
vonku sa mohla
začať poriadna
opekača. Myslím,
že žiadne bruško
nezostalo prázdne a deti si MDD naozaj užili. Napriek
nepriaznivému počasiu sme pokorili hranicu 20 účastníkov, čo
považujeme za ozajstný úspech.
-rm-
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OBECNÁ KRONIKA
(doslovný prepis bez úpravy)
... pokračovanie

Rozloha obce
Kataster obce pozostáva len z intravilánov a cesty, čo činí spolu 41 kat. jutár. Polia a lúky, ktoré niektorí
občania majú, patrí do katastru obce častá, Dubová a Pudmerice. Urbaristi Jána Pálfyho vlastnia les v rozlohe 19
kat. jutár a pastvinu nad školou v rozlohe 14 kat. jutár. Táto okolnosť má silný vliv na obecnú samosprávu v
hospodarení, lebo celý daňový základ činí dnes iba 1300 Ks.
Kostolík
Asi v prostried obci stranou od hradskej za starým a náhonným potokom stojí malý kostolík.
Malý pozemok okolo kostola je ohradený kamenným múrom, ktorý je nepravidelného tvaru. Pred vchodom sú
dva tehelné schody a potom latková bránka. Na oba boky pred kostolom pochovávali i pochovávajú zámožnejších,
alebo význačnejších obyvateľov. Na mnohých krížoch sú nápisy s rukopismi neprečítateľnými. Stavba je gotická s
klenbami a jednoduchosť je zračná. Kostolík organu ani harmonia nemá. Sväté omše sa slúžia každú stredu a v
druhý deň dvojsviatkov (Vianoce, Veľká noc, Turice a na hody 19. marca a v prvú nedeľu júlovú. Terajší farár je
Andrej Ovšonka zo Spiša, ktorý je správcom fary v Častej.
Kríž
Pred Pílou zvanou „Papiereň“ stojí drevený kríž. Tento bol Jozefom Trnkom z Pudmeríc v roku 1924
obnovený, k čomu drevo dala obec a na prácu bola prevedená obecná sbierka a umučenie dal spomínaný p. Trnka.
Posvätený bol 19. marca 1924.
Škola
Škola je postavená na mieste bývalej pánskej pradelne na hornom konci dediny oproti mlýnu zvaného
„Prachárna“. Je to budova štátna, vystavená ako jubilárna v roku 1904 býv. Ministerstvom kultu. Nachádza sa v nej
jedna učebňa a dvojizbový byt pre správcu školy. Škola je dvojtriedna, ale učebňa je len jedna. Pred výstavbou
školy bola škola umiestňovaná v rôznych domoch ako v obecnom a v bývalom pánskom dome pod číslom 7. Istý
čas chodily deti na hrad, kde ich vyučoval tam ustanovený kňaz.
Horná Píla
Do katastru obce patrí i dosiaľ ešte nespomínaná Horná Píla, ktorá leží pri stoku dvoch potokov, ktoré tečú
jeden z miesta „Rybník“ a druhý smerom od hájovne „Kobylé“. Tento potok zvaný Gidra je zdrojom sily pre tunajšie
podniky ako píly a mlyny a dnes už nepracujúca a na strojnú dielňu p. Bohumilom Brunovským prestavanú hámru,
ktorá do roku 1916 ešte kovala medené kotle a podobne.
Obyvatelia
Pred rokom 1914 bolo v Píle len 200 obyvateľov a celkom 54 domových čísel. Dľa národnosti zväčšia Slováci,
ale zamestnanci veľkostatkov boli Maďari i Nemci. Drevorubači z Bavorska sem kolonizovaní za Márie Terezie sú
nemci, ktorí sa pomaly poslovenčovali, ale teraz sa vracajú k svojej národnosti.
Náboženstvo
Podľa náboženstva sú obyvatelia prevážne rímskokatolíci a len ojedinelé inoverci. V roku 1935 sú 4 židia a 7
evanjelikov z celkového počtu 337 duší napočítaných v roku 1930.
Zamestanie
Asi 90 % pracuje v lese pri ťažbe. Naslovovzatých roľníkov v celej obci je 4 –5, živnostníkov 7 a 2 učitelia.
Úrady
Obecný úrad vedie starosta obce Karol Kaštyl.
Starostovia od 1790 boli:
Ján Bátovič, Martin Sasko, Matej Sasako, Jozef Bátovič, Jozef Potočný, Juraj Šeliga, Jozef Guttmann,
Jozef Mičunek, Filip Sasko, Filip Altur, Štefan Sasko, Jozef Mičunek, Michal Németh, Ondrej Nýmethy,
Matej Pasantr, Ján Sasko, Teodor Kapp, Ján Sasko, Michal Herchel, Lenhart Hercheľ, Karol Kaštyl.
Notársky úrad je v Častej, okresné sídlo je Modra. Berný úrad a okresný súd, verejný notár, sídlo v Pezinku.
Škola je dvojtriedna a po preložení spr. Školy Karola Vendelína od 1.IX. 1940 nastúpil spr. školy Jozef
Szentandrássy, školský inšpektorát II v Bratislave.
Obec je filiálkou r.k. fary v Častej. Lekár a lekárňa sú v Častej. Poštový úrad a žandárska stanica tiež v Častej.
Poštu do obce dopravuje obecný posol Vendelín Hrdlovič.
... pokračovanie nabudúce
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RELAX

- Ako spoznáš lietajuceho zajaca?
- Na chrbte má orla.

Dvaja študenti na internáte fantazírujú:
- Čo keby sme začali chovať prasa?
- Ti šibe? A čo ten smrad a špina?
- Však si zvykne.

Jeden pilot hovorí druhému:
- Povedz parašutistom,
aby prestali vyskakovať.
Ešte sme nevzlietli!

Pýta sa opička:
- Mamka, prečo sme my opice také škaredé?
Mama:
- To nič, ale keby si videla toho, čo toto teraz číta.

Pán profesor, veľmi sa bojím, že naša Janka tie maturity nespraví
- Stavte sa o desaťtisíc, že spraví!
Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, nikde nikoho, žiadny miništrant, ani organista neprišiel. Kto dnes bude hrať?
Kostolník odpovedá:
- Slovensko s Kanadou.

Pomôžte nájsť
tučniakovi
cestu k východu.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
prišli medzi nás
J
J
J
J

Matiáš Danihel . . . . . . . . . . . . január
Henrieta Kučerová . . . . . . . . . január
Jakub Študenc . . . . . . . . . . . február
Tamara Fabok . . . . . . . . . . . . . . máj

opustili nás
Alžbeta Kaštýlová† (79) január
Mária Herchlová† (61) jún
česť ich pamiatke

spoločne vykročili
J
J
J
J

Miloš Zacharda + Barbora Krasňanská
Mário Jurza + Andrea Puškášová
Erik Lenner + Patrícia Fraštiová
Oto Kočíšek + Bronislava Skálová

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Západoslovenská energetika, a.s.

0800 111 567

Obecný úrad v Píle
(: 033 / 6495 208
e-mail: ou@obecpila.sk

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

0800 121 333
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

0850 111 727

Starosta obce
(: 0903 850 647
/súkromé číslo, volať len v odôvodnených prípadoch/

e-mail: starosta@obecpila.sk
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