ilanský
obcasnik
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ročník II. - zima 2013
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Kalendár podujatí v r. 2014













1. marec
8. marec
apríl
apríl
30. apríl
11. máj
1. jún
5. júl
6. júl
28. august
5. december
31. december

maškarný ples
Deň žien - rozhlasový program
posedenie: privítanie detí narodených v roku 2013
posedenie: jubilanti roka 2013
stavanie mája
Deň matiek - rozhlasový program
MDD
hodová zábava
hodový futbalový turnaj
vatra SNP
mikulášske posedenie pre deti
výstup na Kuklu + privítanie nového roka

Mesiac

PLASTY

PAPIER

2.

29.

6.

–

6.

27.

3.

–

Máj

2., 29.

22.

Jún

19.

–

Júl

17.

23.

August

14.

–

September

11.

24.

Október

9.

–

November

6.

21.

December

4.

–

Január
Termíny
Február
separovaného Marec
zberu na r. 2014 Apríl
Papier a plasty ukladajte zvlášť
do jednotlivých vriec. Vrecia
budú poskytnuté obyvateľom na
výmenu pri každom vývoze
odpadu podľa pravidla prázdne
vrece za plné vrece.
Na zber skla slúžia v obci veľké
zelené kontajnery rozmiestnené
na území celej obce.

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

7. III. 2014
25. IV. 2014
27. VI. 2014
22. VIII. 2014
31. X. 2014
12. XII. 2014

zvyčajne posledný piatok v každom párnom mesiaci
o 18:00 v budove obecného úradu

2

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
V

KRÁTKE SPRÁVY

stručná štatistika niektorých činností OÚ v roku 2013

prip
R. M ravili
a Z. ičunek
Vaň
kov
á

ďaka miernej zime sa podarilo dokončiť
chodníky na našom cintoríne.
Návštevníci to iste ocenia najmä
v daždi a v zimnom období.

počet vybavených písomností
počet uzavretých zmlúv
počet prijatých faktúr
počet overených písomností/podpisov
počet zasadnutí obecného zastupiteľstva
počet prijatých uznesení OZ
počet podaných žiadostí o dotáce a projektov
počet spoločenských akcií v obci v roku 2013

439
41
141
160
10
32
8
9

M

ost pri kostole bol svojou architektúrou malou raritou jeho tehlová klenba bola z historického hľadiska
vzácna. Keďže nový most musel byť postavený v zmysle
požiadaviek ochrany pred povodňami, nebolo možné použiť
rovnakú konštrukciu. Avšak zrealizovali sme tehlový obklad
čiastočne z tehál, ktoré boli zachované z pôvodného mosta.

V

auguste sa pod záštitou Obecnej knižnice v Píle a pod vedením Gabiky Vlčekovej uskutočnili tvorivé dielne
pre deti. Podujatie sa konalo súbežne s vatrou SNP. Deti sa stretli v priestoroch Osvetovej besedy. Vybrať si
mohli z viacerých aktivít: navliekanie náhrdelníkov, výroba
postavičiek a ozdôb. Materiál sponzorsky poskytli
organizátori. Podujatia sa zúčastnilo približne 15 detí
z našej obce.

foto: archív OÚ
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ZVEĽAĎUJEME OBEC
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NÁUČNÝ CHODNÍK POD HRADOM ČERVENÝ KAMEŇ
Prvú bitku sme vyhrali - projekt je schválený, zostáva tá zložitejšia fáza
v podobe verejného obstarávania a samotnej realizácie.

lodný lístok
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Bratislavský samosprávny kraj
celkové výsledky pre volebný obvod č. 14
Obec Píla
Kandidáti na predsedu
Pavol Frešo
Monika Flašíková - Beňová
Zdenka Beňová
Rastislav Blaško
Daniel Krajcer
Oskar Dobrovodský
Anton Čulen
Karol Ondriáš
Gabriel Karácsony
Peter Marček
Jaroslav Paška
Roman Ruhig

Počet hlasov
pre kandidáta
62
58
10
7
7
6
1
1
0
0
0
0

Podiel hlasov pre
kandidáta v %
40,79
38,16
6,58
4,61
4,61
3,95
0,66
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00

POĎAKOVANIE
Milí Píľania, s odstupom času, ale o to
srdečnejšie, mi dovoľte, aby som sa poďakoval
všetkým tým, ktorí sa zúčastnili volieb do
Bratislavského samosprávneho kraja. Osobitne
ĎAKUJEM tým, ktorí mi odovzdali svoj hlas.
Musím priznať, že podpora v našej obci ma
mimoriadne povzbudila, napĺňa ma energiou a
beriem ju ako veľký záväzok do budúcnosti.
S vďakou váš starosta Radovan Mičunek.

Kandidáti na poslancov, ktorí získali aspoň jeden hlas
Radovan Mičunek
153
95,62
Miroslav Baxa
3
1,87
Ján Šalát
3
1,87
Ivan Patoprstý
1
0,62
Počet všetkých platných hlasov pre poslancov: 160
Počet všetkých platných hlasov pre predsedu : 152
foto: www.micunek.sk

OPRAVA MATERSKEJ ŠKOLY
Cieľ je jednoznačný, obnoviť činnosť MŠ už k 1. 9. 2014. Znie to ako scifi,
ale posnažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme tento cieľ dosiahli. Postupom
času sa kryštalizujú mnohé skutočnosti. Tá najdôležitejšia je fakt, že na
činnosť škôlky od septembra 2014 do decembra 2014 nedostaneme finančné
prostriedky z podielových daní.
Tento zjavne neriešiteľný problém
budeme musieť vyriešiť. Riešenia sa ponúkajú rôzne, obmedzená prevádzka
len na 4 hodiny, zaplatenie miezd prostredníctvom programov úradu práce,
účelová dotácia na činnosť MŠ a podobne. Veríme, že toto riziko zažehnáme a
v krátkej dobe vyriešime.
Ďalšou boľačkou je samotné dokončenie rekonštrukcie, najmä zabezpečenie finančného krytia. V tejto otázke sa
spoliehame na finančnú pomoc z BSK, keďže bola ohlasovaná iniciatíva práve na dotovanie rozširovania materských škôl. Rovnako
počítame s podporou rodičov vo forme svojpomocných prác.
Existujú aj pozitívne informácie, a takou je najmä prísľub z ministerstva školstva o zaradení MŠ do siete škôl na základe
výnimky. Je pred nami ešte množstvo práce, no pevne veríme, že v v septembri otvárame :-)
-rm-

EKOLOGICKÁ HAVÁRIA V GIDRE
23. októbra 2013 sa v našom potoku stala malá tragédia. Potok bol plný pstruhov plávajúcich hore bruchom.
Vyšetrovanie ešte nie je ukončené, avšak podľa neoficiálnych zdrojov tento stav zavinila spoločnosti BVS, a. s.
Trestnoprávnu zodpovednosť však nie je možné vyvodiť voči firmám v SR. Vyšetrovanie preto pokračuje s cieľom
stotožniť skutočných páchateľov-zamestnancov BVS,a. s., zodpovedných za toto pochybenie. Zostáva nám iba veriť, že
nešlo o úmysel alebo nedbanlivosť, keďže práve títo ľudia sa starajú o kvalitu vody, ktorú denne pijeme z vodovodných
kohútikov.
Starosta obce RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., rokoval s generálnym riaditeľom BVS, a. s., Ing.
Radoslavom Jakabom, ktorý sľúbil potok opätovne zarybniť.
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D

ni európskeho kultúrneho dedičstva sú
celoeurópskym podujatím s dlhoročnou
tradíciou. Z iniciatívy občianskeho združenia
Červenokamenské panstvo sa doň v roku 2013 zapojila aj
obec Píla. V sobotu 21. septembra bol po celý deň
sprístupnený tunajší Kostol Navštívenia Panny Márie aj s
priľahlým areálom, pričom sprevádzanie návštevníkov a
odborný výklad zabezpečovali dobrovoľníci - študenti
Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Návštevníci
sa tak mohli dozvedieť o stavebnej histórii kostola, jeho
interiérovom vybavení, ale aj o náhrobkoch a osobách,
ktoré sú tu pochované. V nedeľu 22. septembra sa v
podvečerných hodinách v budove Osvetovej besedy
konala prednáška s názvom Silueta hradu Červený
Kameň a jej premeny pri pohľade z Píly. Jozef Tihányi,
pracovník SNM-Múzea Červený Kameň a člen o. z.
Červenokamenské panstvo, tu predstavil množstvo
starých zobrazení hradu Červený Kameň a jeho
najbližšieho okolia, vrátane údolia pod hradom a priľahlých
svahov. Prezentoval stavebný vývoj hradu s ťažiskom na

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2013
V OBCI PÍLA
jeho juhozápadné krídlo, pod ktorým v hĺbke
približne 100 metrov leží obec Píla a ktoré majú
jej obyvatelia už niekoľko storočí dennodenne
na očiach. Po prednáške sa rozprúdila
podnetná diskusia, v ktorej boli nastolené nové
zaujímavé otázky, venované premenám
okolitej krajiny a vzťahu prírodného prostredia a
technických zariadení na Gidre. Obecný úrad
pripravil pre prítomných malé občerstvenie a o.
z. Červenokamenské panstvo rozdalo staršie
čísla odborného časopisu Pamiatky a múzeá s
článkami venovanými hradu Červený Kameň,
Pálffyovcom a pod. Podujatie prebiehalo
už od štvrtka 19. septembra pod taktovkou
o. z. Červenokamenské panstvo paralelne
aj v obci Častá, kde boli sprístupnené a
sprevádzané viaceré ďalšie pamiatky a
odzneli prednášky venované tunajším
pamiatkam, osobnostiam a histórii.
Prednáška o Červenom Kameni na Píle
bola záverečným bodom podujatia, a
vďaka záujmu návštevníkov bola jeho
dôstojným ukončením.
Jozef Tihányi
foto: archív J.Tihányiho
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ODPAD
Podľa štatistického
úradu SR bolo na
Slovensku v roku 2012
vyprodukovaných
1 7 5 0 7 7 5 , 3 t o n
komunálneho odpadu, čo
je o 16 215,2 ton menej ako
v roku 2011. Najviac
komunálneho odpadu
zaznamenávame
v Bratislavskom kraji, na druhom
mieste je Nitriansky kraj a tretiu
pozíciu v produkcii komunálneho
odpadu obsadil Trnavský kraj.
Pozitívnou správou je, že v roku 2012
sa zaznamenal nárast
v materiálovom zhodnocovaní
komunálneho odpadu o 26 956 ton,
a pokles skládkovania oproti roku
2011 o 22 593,7 ton. To znamená, že
stále viac ľudí v domácnostiach
separuje odpad, pretože bez
separácie odpadu už na mieste jeho
vzniku by nebolo možné jeho ďalšie
zhodnotenie. Každý obyvateľ má
možnosť separovať 4 druhy odpadov
– papier, plasty, sklo a kovy.
Separácia papiera patrí
v západoslovenskom regióne medzi
najefektívnejšie. Zber prebieha
v našom regióne pravidelne
vrecovým systémom od obyvateľov,
ale taktiež sa doňho zapájajú
základné a materské školy. Papier zo
školských zberov má vynikajúcu
kvalitu, preto je možné školám za
papier poskytnúť finančnú odmenu.
Ak máte záujem o pomoc základným
školám, kontaktujte zástupcov
jednotlivých škôl, ktorí vám určite radi
oznámia termín najbližšieho zberu.
Papier možno recyklovať 7-8 ráz,
preto by bola škoda, keby končil
nevyužitý na skládkach odpadov.
Papier sa však na skládkach

Vízia nakladania
s odpadom v našej obci

nerozkladá tak dlho ako plasty, ktoré
majú obyvatelia tiež možnosť
separovať. Plasty majú rôznorodé
zloženie, a preto je ťažké povedať,
aká je doba ich rozkladu. Pri
jednotlivých druhoch plastov sa však
uvádza v stovkách rokov. Ich
separáciou chránime životné
prostredie aj tým, že šetríme primárnu
surovinu, z ktorej sa vyrábajú – ropu.
Plasty spotrebúvajú 8 % svetových
zásob ropy – 4 % na materiál a 4 % na
výrobný proces. Ďalšou zložkou
odpadu, ktorú majú obyvatelia
možnosť separovať, je sklo. Jeho
separácia má na Slovensku najdlhšiu
tradíciu. Spomedzi všetkých druhov
odpadu je jedinečné tým, že ho
môžeme recyklovať donekonečna,
a pritom nestratí svoje vlastnosti.
Jedinečným druhom odpadu,
z hľadiska recyklácie, sú aj kovy. Pri
ich recyklácii ušetríme až 97 %
energie v porovnaní s prvovýrobou,
čo je najviac zo všetkých druhov
odpadu.
Je len na vás, či sa zapojíte do
separovaného zberu vo vašej obci,
ktorá na to podmienky vytvorila. Čísla
sú však optimistické a ukazujú, že
stále viac obyvateľov dbá na
prostredie, v ktorom žije. Veríme, že
v budúcom roku budú výsledky opäť o
niečo lepšie.
Marius Pedersen, a.s.

Nakladanie s odpadom je
originálnou kompetenciou obcí.
Ročne naň vynaložíme z rozpočtu
obce cca 8 000 eur. Je to veľa, je to
málo, dá sa s tým niečo robiť? To sú
otázky, ktoré si často kladieme. V
súčasnej legislatíve je relatívne
problematické vymyslieť lepší
systém, než ten, ktorý v obci
aplikujeme. Mnohé mnohopočetné
domácnosti sa právom pýtajú, prečo
platia poplatok za každého člena
domácnosti, a pritom príkladne
separujú. Odpoveď je veľmi
jednoduchá, doplácajú na tých, čo
neseparujú a na tých, čo plnia
smetiaky odpadom, ktorý do nich
nepatrí. Cestou do Dubovej vyjdeme z
Hájička a naľavo sa môžeme
pokochať i tým, čo sme doma
vyprodukovali. Európa sa vybrala
cestou separácie. Spaľovne, resp.
energetické zhodnotenie, ktoré je vo
Švajčiarsku na prvom mieste, nebudú
ani v najbližších rokoch podporované
zo strany Európskej únie ani
Slovenskej republiky. Pritom dnešné
technológie sú často šetrnejšie k
životnému prostrediu ako
skládkovanie či rôzne postupy
separačného procesu. Pravidlá
nakladania s odpadom však určujú
vyššie orgány a pokiaľ chceme šetriť
na poplatkoch za odpad, zostáva nám
prispôsobiť sa štátnej a európskej
politike a zlepšovať separáciu, pričom
musíme nájsť i lacnejšie riešenia pre
našu obec. Jedným, ktoré sa ponúka,
je zriadenie zberného dvora, avšak
technické požiadavky na jeho
prevádzku sú finančne veľmi
náročné. Pre tak malú obec, akou je
Píla, zostáva iba spoľahnúť sa na
podporu vybudovania zberného
dvora z EÚ fondov v najbližších
rokoch. Len skvalitnením separácie
dosiahneme úsporu, ktorú budeme
môcť premietnuť i do zníženia
poplatkov pre nás všetkých.
-rmViacero rozhorčených občanov sa
sťažovalo na psie výkaly na
chodníkoch. Záleží len na nás
občanoch, aby sme sa správali
zodpovedne a po našich štvornohých
miláčikoch poupratovali!
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PROJEKT ZOO

foto: www.tamarin.sk

V minulom roku oslovil obec súkromný investor s
projektom malej zoologickej záhrady. Nakoľko obec Píla je
majiteľom 1,3 hektárového pozemku v katastri obce
Budmerice medzi farmou a budmerickým rybníkom, naša
odpoveď nebola zamietavá a pripustili sme možnosť
spolupráce v tejto oblasti. Naša obec sa od nepamäti borí
s nedostatkom finančných zdrojov, preto vidina
akéhokoľvek príjmu navyše nám nedovolila odmietnuť.
Bližšie už vyberáme z vyjadrenia investora:
„Podstatou projektu je vybudovanie zoologickej
záhrady na pozemku obce Píla v katastri obce Budmerice. Zoo bude orientovaná
predovšetkým na chov primátov a jej cieľom je stať sa najväčším chovom malých
primátov v strednej Európe s orientáciou na kontaktný chov s možnosťou kŕmenia
opíc návštevníkmi zoologickej záhrady pod odborným dohľadom. Okrem chovu
primátov dostanú priestor aj menšie cicavce a hospodárske zvieratá, predovšetkým
najmenšie plemená týchto zvierat (minikozičky, poníky, miniovečky, miniprasiatka,
zajace, hydina, lamy, minisomáriky). Súčasťou projektu v prvej etape je vybudovanie
tropického pavilónu a hospodárskeho dvora s detským kútikom, kde bude možné
kontaktne vstupovať medzi hospodárske zvieratá a tieto tiež kŕmiť. O chov veľkých
šeliem a nebezpečných tvorov nemáme záujem (ako napríklad levy, tigre, medvede,
krokodíly a jedovaté pavúky, hady) a ani v projekte s nimi nerátame.
Areál bude koncipovaný ako energeticky sebestačný a aj čiastočne
potravinovo sebestačný. Voľné plochy ornej pôdy budú zatiaľ využité na pestovanie
plodín a krmiva. Ostatné plochy budú zmenené na trvalo trávnaté porasty, ktoré
budú tvoriť pasienky pre zvieratá. Časom sa voľná obhospodarovaná orná pôda
bude meniť na ďalšie výbehy a prístrešky pre zvieratá podľa potreby rastu
zoologickej záhrady. Okrem vzdelávacej funkcie by zoo organizovala napríklad aj
detské tábory pre deti z okolia, či rôzne kreatívne dielne a výtvarné činnosti
(napríklad kurzy
maľovania a kreslenia zvierat priamo v zoo).
Momentálne sme registrované zariadenie
primátov za účelom vystavovania primátov verejnosti
(registračné číslo zariadenia na držbu a chov primátov:
VV-SC-04, evidenčné číslo chovateľa: 04764/10,
www.tamarin.sk) a chováme sedem druhov primátov o
počte 34 jedincov. Máme všetky potrebné náležitosti
(legislatívne i odborné) k prevádzkovaniu zariadenia za
účelom chovu a vystavovania zvierat.”

Čo získa obec Píla?
Ponúkame obci za poskytnutie pozemku 20% podiel
z každej predanej jednotnej vstupenky.
Predpokladáme, že v budúcnosti po plnom otvorení
foto: www.tamarin.sk
zoologickej záhrady bude možné získať približne
polovicu návštevníkov hradu Červený Kameň, čo je
cca 60 – 70 tisíc návštevníkov. Pri minimálnej cene vstupenky 1 euro to značí príjem pre obec vo výške približne 12 000
eur ročne. Samozrejme, v začiatkoch táto suma bude podstatne nižšia, avšak našou snahou je vybudovať úspešné a
navštevované zariadenie, ktoré prinesie aj zisk. Čím väčší bude náš zisk, tým viac získa aj obec.
Zároveň je možné, aby občania obce Píla mali vstup do zoologickej záhrady zadarmo.

Návrhy a očakávania od obce Píla:
poskytnutie pozemku vo forme prenájmu od obce za podiel na vstupnom,
spolupráca v oblasti legislatívnych príprav a krokov ohľadom zoologickej záhrady a tiež v neskoršom období v prípade
rozšírenia zoologickej záhrady,
spolupráca pri propagovaní zoologickej záhrady verejnosti.
-rm-
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K

nižnica obnovila svoju činnosť po niekoľkoročnej odmlke na jar roku 2012. V prvom roku svojho opätovného
fungovania mala 31 čitateľov, z toho 7 detí do 15 rokov. V roku 2013 mala naša knižnica už 42 čitateľov, z toho
12 detí do 15 rokov. Väčšinu čitateľov tvoria občania s trvalým pobytom v obci, iba 6 z nich má trvalý pobyt mimo nej.
Knižničný fond tvorí 3 220 kníh. V súčasnosti prebieha časovo veľmi náročná evidencia kníh. Na túto činnosť obec
zabezpečila pracovníka na absolventskej praxi na tri mesiace a pracovníčku v rámci aktivačnej práce na šesť
mesiacov.

OBECNÁ KNIŽNICA
Ročný rozpočet knižnice je 300 eur. Celá táto suma sa využíva na nákup nových kníh, knihovníčka pracuje bez
nároku na mzdu. Obec hradí ostatné prevádzkové náklady na energie. Pripájame i stručnú štatistiku vypožičaných kníh.
ek,
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Príbeh Júlie,
ktorá príde z
malej dedinky
do
veľkomesta.
Zisťuje, že sa
pohybuje v
prostredí, kde
úsmev
nemusí vždy
znamenať
radosť, ani láska skutočnú lásku, ale
ak chce prežiť, prispôsobí sa a rýchlo
sa stáva typickou mestskou
slečinkou...

Príťažlivá,
tajomná a
ako neskôr
Oliver
pochopí, aj
veľmi
nešťastná...
Prečo si
Timea píše
denník plný
sklamania,
bolesti a
beznádeje? Olivera táto žena priťahuje,
aj keď neprestajne odoláva jeho
pokusom o zblíženie...

Počet výpožičiek:
Krásna pre dospelých: .............410
Odborná pre dospelých: .............15
Krásna pre deti: ........................165
Odborná pre deti: .........................2
foto a popis kníh: www.martinus.sk

Hlavná hrdinka
Sophia
postupne
odkrýva svoju
minulosť z
predvojnového
Poľska,
koncentračného
tábora a
napokon aj svoje najväčšie tajomstvo –
drastickú voľbu, ktorá ju navždy
poznačila...

Cudzia krv je
skutočný
príbeh troch
priateliek –
Zuzany, Karly
a Ely,
zachytávajúci
ich životy od
mladého
idealistického
až po zrelý,
ich cestu za
sebapoznaním a takpovediac za
vlastnou krvou...

Malého
Lukáša čaká
veľká
udalosť: prvá
návšteva
materskej
školy! Otecko
mu povedal,
že si tam
určite nájde
veľa nových
kamarátov,
Lukáš si tým však nie je istý...

Šesť žien - šesť
vdov sa
schádza raz
mesačne a učia
sa prežiť tú
najhoršiu vec,
ktorá sa im
stala. Spoločne
prechádzajú
dobrými aj zlými
časmi a zdieľajú
svoje emócie
a v priebehu roka podnikajú stále
dobrodružnejšie akcie...

Anička musí
vďaka
výčinom
despotického
otca
predčasne
dospieť.
Neverí, že ju
v živote čaká
niečo dobré,
až kým
nespozná o
generáciu
staršiu
susedku
Emíliu, s ktorou ju spojí nezvyčajné
priateľstvo...

Knižka plná
krátkych
rozprávok je
napísaná
netradičným
a hravým
spôsobom,
vhodná aj
ako prvé
čítanie.
V texte sú
kvôli
zjednodušeniu a na spestrenie niektoré
slová nahradené peknými ilustráciami...

-zv, gv-
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ZO ŽIVOTA V OBCI

HODY

Pre deti bol už tradične pripravený skákací hrad, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť.

Obecný úrad opäť zorganizoval vatru pri príležitosti výročia SNP. Nechýbala účasť
mladých i starších, dobré občerstvenie a výborná zábava.

VATRA

foto: archív OU

MIKULÁŠ

10

Deň svätého Mikuláša je pre všetkých predzvesťou blížiacich sa
Vianoc. Mikuláš predsa zažína vianočné svetielka v obci, ktoré vytvárajú tú
správnu vianočnú atmosféru. Tento rok sme sa ale netešili zo snehovej
periny ako vlani a na našom vianočnom strome – jabloni v parku pred
obecným úradom spolu s vianočným osvetlením „svietili“ aj jablká, ktoré
ešte mráz nestihol obrať. Pri troche predstavivosti mohli snáď pripomínať aj
vianočné gule. Preto sme museli trošku pomôcť detskej fantázii a spolu s
niekoľkými mamičkami sme v duchu blížiaceho sa sviatku vyzdobili sálu v
Osvetovej besede. S rozmiestnením lavíc nám pomohli páni, ktorí si práve
trénovali svoje pingpongové umenie. Vo vykúrenej sále sa v piatok 6. 12. o
18. hodine stretlo 40 detí s Mikulášom, anjelom a čertom. Za pesničku,
básničku, alebo aspoň za pokus o prekonanie strachu z mikrofónu dostali
detičky odmenu v balíčku. Mikuláša so sprievodom priviezol konský záprah.
Naša minuloročná predstaviteľka Mikuláša ochorela, preto sa tejto úlohy
musel zhostiť starosta. Záver posedenia s Mikulášom opäť patril koledám.
-zv-
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ŠPORT

ÚSPECHY PÍĽANSKÝCH ŠPORTOVCOV
V SILOVOM TROJBOJI

Simona Vráblová

Aj v sezóne 2013 sa darilo píľanským silákom na
súťažiach v silovom trojboji a v tlaku na lavičke.
Simona Vráblová, Peter Nemček a Jakub Zmeko spolu
vybojovali až 10 medailí (6+1+3). Najviac sa darilo Simone
Vráblovej, ktorá získala vzácny domáci titul v trojboji žien a aj
v tlaku na lavičke žien. Titul v trojboji získala aj na
majstrovstvách Českej republiky junioriek a v tlaku na
lavičke na domácom šampionáte junioriek.
Skvelé sú aj dve bronzové medaily na medzinárodných
súťažiach bez rozdielu hmotnostných kategórií v silovom
trojboji junioriek v Častej a v českom Zbýšove.
Peter Nemček tento rok pre zranenie kolena štartoval
na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke. Medzi
juniormi skončil na druhom mieste v kategórii do 74 kg

výkonom 162,5 kg. Viac sa mu darilo na majstrovstvách
Slovenska mužov, kde v kategórii do 74 kg jasne zvíťazil v
novom slovenskom rekorde mužov 170 kg.
Jakub Zmeko po problémoch na jar, keď nedokončil
súťaž Majstrovstvá SR v silovom trojboji, predviedol skvelé
víťazstvo na súťaži v mŕtvom ťahu. Jakub v kategórii juniorov
bez rozdielu hmotnostných kategórií dominoval svojím
výkonom 257,5 kg. Jakubovi sa darilo aj na jeseň. Na
medzinárodnej súťaži GRAND PRIX SLOVAKIA vybojoval
bronzovú medailu v silovom trojboji v osobných rekordoch.
Ďakujem starostovi obce Radovanovi Mičunkovi a
obecnému zastupiteľstvu za podporu talentovanej mládeže
počas sezóny 2013.
Pavol Kovalčík
prezident ŠK SPC Častá

Jakub Zmeko

HODOVÝ TURNAJ, AKÝ TU EŠTE NEBOL
Na hodový turnaj sa prihlásilo rekordných 10 mužstiev. Turnaj bol vyčerpávajúci, dovedna sa odohralo 24 zápasov.
Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín po 5, kde hral každý s každým. Mužstvá zbierali body z každého zápasu, prvé
dva tímy z každej skupiny hrali krížnym systémom s druhou skupinou semifinále. Do finále postúpilo mužstvo
Kolekovcov a mužstvo starosta TEAM. Po remíze 1:1 a bezgólovom predĺžení sa kopali penalty cez celé ihrisko do
prázdnych brán. Keďže takýto finiš býva už len lotériou, šťastie sa priklonilo na stranu starosta TEAMu. Budúci ročník
bude ešte náročnejší, už teraz mnohé tímy poctivo trénujú a vylaďujú formu na leto.
-rm-

Zúčastnené tímy:
1 – Kolekovci,
2 – Jesetery,
3 – šenkárov TEAM,
4 – starosta TEAM,
5 – Lepší ľudia,
6 – RVBT Dubová,
7 – Mlaďasi,
8 – Červený Kameň,
9 – BOSCH,
10 – Dubová Juniori
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RELAX

Medveď, vlk, zajac a líška hrajú karty.
A medveď hovorí:
Ten, kto bude podvádzať, dostane po tej svojej ryšavej papuli!

- Mamička, prečo sa maľuješ?
- Aby som bola pekná.
- A prečo nie si?
Kedysi som býval veľmi namyslený,
ale teraz som už celkom bez chyby.

9
- Paľko, čo ste dnes robili v škole?
- Pripravovali sme výbušnú zmes.
- A čo budete robiť v škole zajtra?
- V akej škole?

8 5 6
4
5

9 8

2 1

8 3
Bavia sa Američan, Japonec a Slovák o tom, ako stavajú tunel.
Američan: My máme špeciálne vybavenie, ktoré riadi raziace stroje,
takže sa raziči z oboch strán stretnú s presnosťou plus - mínus 20 cm.
Japonec: My máme špeciálne laserové navádzanie a raziace čaty sa
trafia plus - mínus 1 cm.
Slovák: No, u nás, ak dá Pán Boh, trafíme sa úplne presne.
A ak Pán Boh nedá?
Ak Pán Boh nedá, budeme mať tunely dva.

2 9
3
6 7

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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II. polrok 2013

prišli medzi nás

opustili nás

J Lukáš Mosoriak . . . . . . . . november

Paulína Lindtnerová † (83)
november

spoločne vykročili

česť jej pamiatke

nikto

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

PÍĽANSKÝ OBČASNÍK
č. 2/2013 vyšlo v decembri 2013
Vydáva obec Píla
Obec Píla, č. d. 68, 900 89 Píla; tel.: 033/6495208;
Štatutárny zástupca vydavateľa: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Grafická úprava: Mgr. Filip Pudmarčík
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o., Poštová 13, Košice.
Registračné číslo: EV 4523/12
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

12

Riešenie sudoku nájdete v ďalšom čísle.

V škole:
- Máš domácu?
- Hej.
- Tak nalej!

Deň po manželskej hádke
Muž: Čo bude dnes na obed?
Žena: Nič!
Muž: Ani včera sme nič nemali!
Žena: Ja viem, navarila som na dva dni.

