ilanský
obcasnik
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Kalendár podujatí v r. 2015


14. február
detský karneval

30. apríl
stavanie mája

máj
posedenie: privítanie detí narodených v roku 2014

máj
posedenie: jubilanti roka 2014

30. máj
MDD

4. júl
hodová zábava

5. júl
hodový futbalový turnaj

28. august
vatra SNP

5. december
mikulášske posedenie pre deti

31. december
výstup na Kuklu + privítanie nového roka

Mesiac

PLASTY

PAPIER

5.

29.

5.

–

5.

26.

2.

–

2., 28.

21.

jún

18.

–

júl

16.

23.

august

13.

–

september

10.

23.

október

8.

–

november

5.

19.

december

3.

–

január

Termíny
február
separovaného marec
apríl
zberu na r. 2015 máj
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

H L Á S E N I A

MIESTNEHO ROZHLASU
FORMOU SMS
Ö
30. I. 2015

Ak máte záujem dostávať dôležité
Ö
16. IV. 2015
hlásenie miestneho rozhlasu formou
Ö
26. VI. 2015
SMS, môžete sa zaregistrovať na OÚ
Píla. Bližšie informácie na tel. čísle
Ö
27. VIII. 2015
obecného úradu: 033/6495 208 alebo
Ö
30. X. 2015
mailom na adrese: ou@obecpila.sk.
Ö
18. XII. 2015

zvyčajne posledný piatok v každom nepárnom mesiaci
o 18:00 v budove obecného úradu
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KRÁTKE
SPRÁVY

KRÁTKE SPRÁVY

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

tomboly. Predali sme 293
tombolových lístkov. O zábavné
hry počas karnevalu a výrobu
zvieratiek z balónov sa postaral
šašo Veronika. S predajom
občerstvenia v bufete pomohli


Výmena svietidiel
V roku 2014 obecné zastupiteľstvo

vyčlenilo takmer 900 € na obnovu

verejného osvetlenia. Z tejto čiastky

sa nám podarilo zakúpiť 6 kusov
LED svietidiel, s ktorými máme

veľmi dobré skúsenosti. Vymenili sa

prevažne svietidlá v centre obce,
pričom sa kládol dôraz na výmenu

e
konomicky nevýhodných
pani Marta Koleková v kostýme

sodíkových výbojok. Sodíkové
muchotrávky a pani Dana

lampy, ktoré sme vymenili, mali
Kschillová v civile. Pesničky deťom
spotrebu cca 120 W, pričom nové
do tanca púšťal pán Filip

LED majú spotrebu len 30 W. Tým
sa dosiahne 75 % úspora na
elektrickej energii. A to nie je všetko,
nové LED svietidlá majú takmer
nulovú cenu za údržbu. Ostatné
svietidlá sa často kazia, čím
vyvolávajú tlak na cenu údržby, na
druhej strane LED svetlá sa nám
ešte ani raz nepokazili. V
modernizácii verejného osvetlenia
sa chystáme pokračovať aj v roku
2015, na kúpu nových svietidiel je
vyčlenená v rozpočte približne
rovnaká čiastka.

Hviezdičkový karneval

Pudmarčík. Časť výzdoby vyrobila
rodina Vlčeková a časť zapožičalo
účelové zariadenie Papiernička.
Všetkým menovaným a ostatným
pomocníkom ďakujeme za pomoc s
organizáciou podujatia.

Stavanie mája
V roku 2014 sme prvýkrát nestavali
máj zrezaný v lokalite pri bývalej
“Ymke”. Lesy SR z dôvodu
poškodenia stromov parazitným
hmyzom vyklčovali celú lokalitu a

Deň detí
Počas predchádzajúcich rokov sa
MDD organizovalo formou súťaží
na škôlkarskom dvore alebo za
nepriaznivého počasia v Osvetovej
besede. Túto jar sa však v oboch
priestoroch intenzívne pracovalo na

rekonštrukcii obnovenej MŠ, preto
sme museli zmeniť miesto i druh
činnosti. Rozhodli sme sa pre
tvorivé dielne, ktoré sa konali
popoludní 1. 6. 2014 pred
Osvetovou besedou.
V spolupráci s rodičmi sme na
terasu vyniesli stoly a stoličky. Deti
vyrábali svietniky na čajové sviečky
z drevených kociek s otvormi,
vyfarbovali obrázky a vyrábali
čelenky z papierových tanierov.
Kocky svietnika si nafarbili
akrylovými farbami, polepili na ne
papierové kolieska a rodičia im na
ne fixkou napísali mená. Podujatia

Už roky je tradíciou našej obce
organizovanie fašiangového
karnevalu pre všetky deti. Karneval
sa konal 1. marca 2014 v Osvetovej
besede a dali sme mu názov
„Hviezdičkový karneval“. Zúčastnilo
sa ho rekordných 39 masiek, ktoré
sprevádzalo 22 platiacich hostí.
Veľkým lákadlom je každoročne
bohatá tombola, v ktorej sme
vytvorili vďaka darom rodičov a

miesto, ktoré nám celé roky slúžilo
ako zdroj májov nielen pre našu
obec, ale i okolité obce, je dnes
pláňou, kde už žiaden smrek
nenájdete. Keďže žijeme v objatí
sa zúčastnilo viac ako 20 detí
prírody, o lesy v našom okolí nie je
predškolského a mladšieho
núdza, takže tradičné stavanie mája
školského veku. Všetky deti dostali
Ö
nebolo vôbec ohrozené a máj sa
za účasť sladkú odmenu.
Ö
nám podarilo zohnať. Z dôvodu
zmenšených priestorov v areáli
Ö
Vatra
škôlky sa nestavala žiadna ozruta,
V
predvečer 70. výročia osláv
Ö
ale len taký akurátny. Asi aj preto s
Slovenského
národného povstania
ním chlapci nemali žiaden problém
Ö
sa
v
obci
konala
tradičná Vatra SNP.
a máj bol postavený raz-dva. Ktorýsi
Ö
Počasie
nám
prialo
a na akcii sa
divák si povzdychol: „Nuda, ani im
zúčastnil
hojný
počet
občanov.
len nepadol. To bolo vzrušo, pred
rozpočtu obce až 60 cien.
pár
rokmi, keď im z polovice capol
Nevyhodnocujeme poradie masiek,
na zem.“
ale každá býva odmenená cenou z
foto: archív OÚ

3

PÍĽANSKÝ OBČASNÍK - 1/2014

ZVEĽAĎUJEME OBEC

KRÁTKE
SPRÁVY

IE)
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K
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Deň Zeme
Jarnú brigádu sa v tomto roku
nepodarilo zrealizovať. Napriek
výzve v obecnom rozhlase sa na ňu
dostavili vrátane starostu traja
účastníci. Vyzbierali sa teda aspoň
ohorky od cigariet, odpadky a
rozbité sklo v okolí ihriska. Mrzí nás
ten veľký nezáujem občanov. Účasť
na nej bola v prvých dvoch rokoch jej
realizácie slušná, v treťom roku
významne poklesla a tento rok bola
alarmujúca. Myslíme, že zopár
hodín verejnoprospešnej práce v
jedno dopoludnie v roku by nikomu
veľmi nenarušilo víkendové plány.
Jeden pracovník na
verejnoprospešné práce skutočne
nemôže zastať prácu všade v obci.
Preto by sme sa nemali čudovať,
prečo „sa“ načas neodstráni každý
nedostatok, prečo „sa“ častejšie
nekosí trávnik na ihrisku a podobne.
Spoločne však veríme, že ročník
2015 bude úspešný a už vopred vás
naň všetkých pozývame.

Návšteva Mikuláša
6. decembra 2014 sa po 16.00 v
Osvetovej besede skončili vianočné
trhy a do Osvetovej besedy opäť
zavítal Mikuláš na koči. Sprevádzal
ho čert a dvaja anjeli. Pesničku a
básničku Mikulášovi prišlo
predniesť 39 detí. Za ich snahu im
rozdával odmenu vo vrecúškach. Za
pomoc ďakujeme pani Magdaléne
Danihelovej, zamestnankyniam
Materskej školy Píla, pánovi
Jozefovi Valovi, Aničke Konečnej,
Kamilke Klamovej a Veronike
Mičunkovej.

foto: archív OÚ
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ROK 2014 NA OR HAZZ V PEZINKU
Ukazovateľom
náročnej práce
hasičov sú štatistické
údaje o vykonaných
zásahoch a výjazdoch
k mimoriadnym
udalostiam. Za rok
2014 uskutočnili
príslušníci okresného
riaditeľstva zo svojich
hasičských staníc v
Pezinku a v Senci 709
výjazdov. V okrese Pezinok bolo z celkového počtu výjazdov 136 k
požiarom, 110 k technickým zásahom, 73 k dopravným nehodám.
Zásahov, pri ktorých sa vyskytli nebezpečné látky, bolo 13. Vykonaných
bolo 10 taktických cvičení, v 21 prípadoch jednotka nemusela už
zasahovať a v jednom prípade došlo k zneužitiu jednotky. Rýchlym a
profesionálnym zásahom hasiči pri požiaroch uchránili hodnoty vo výške
2 367 750 €. Celková škoda pri požiaroch predstavuje 416 650 €.
Oddelenie požiarnej prevencie, ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ,
vykonáva kontrolnú činnosť, posudzuje projektové dokumentácie
stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti a zúčastňuje sa kolaudačného
konania. Vykonáva preventívnovýchovnú činnosť, rieši priestupky a
ukladá pokuty pri porušení predpisov o ochrane pred požiarmi. Za rok
2014 vykonalo okresné riaditeľstvo 218 kontrol, pri ktorých bolo zistených
1 032 nedostatkov. Kontroly boli zamerané aj na objekty, ktoré sú
zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok. V súvislosti s kontrolnou
činnosťou bolo uložených 8 blokových pokút a riešený bol 1 priestupok. V
oblasti stavebnej prevencie vydalo okresné riaditeľstvo 1 053 stanovísk.
V obciach bolo vykonaných 7 komplexných a 2 následné kontroly.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo
rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou
požiarnou ochranou Pezinok-mesto, Policajným zborom SR, Mestskou
políciou a Malokarpatským múzeom Pezinok bol zorganizovaný Deň
hasičov. Oslavy sv. Floriána sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde
bola prezentovaná práca hasičov a ich technika spolu s ukážkami polície.
Okresné riaditeľstvo sa podieľalo pri organizovaní výstavy „Horí, horí! 3“
pri príležitosti 140. výročia DPO Pezinok-mesto. Príslušníci vykonávali
besedy spojené s ukážkami práce hasičov a ich techniky priamo v
školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie v hasičských staniciach v
Pezinku a v Senci. V spolupráci s DPO bola vyhlásená súťaž pre deti v
kreslení. Preventívno-výchovná činnosť bola realizovaná nielen pre deti,
ale aj pre starších občanov - dôchodcov. V mesiaci september sa v
spolupráci s DPO Pezinok-mesto uskutočnila súťaž o pohár mesta
Pezinok. Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k
informovanosti detí a občanov o fyzicky, ale i psychicky náročnej práci
hasičov. V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky a
porozumenia a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
Eva Orlická
OR HaZZ v Pezinku
lodný lístok
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Ú S K A L I A
VYKUROVACIEHO
O B D O B I A
Vo v y k u r o v a c o m o b d o b í
dochádza na Slovensku každý rok ku
stovkám požiarov, spôsobených
technickými nedostatkami na
tepelných spotrebičoch a taktiež
nedbanlivosťou občanov pri ich
používaní. V okrese Pezinok a Senec
vzniklo síce „iba“ 8 požiarov, ale škoda
spôsobená týmito požiarmi
presahovala 15 000 €. Pri týchto
požiaroch vznikajú veľké materiálne
škody na rodinných domoch, chatách,
chatkách a iných objektoch.

K najčastejším príčinám vzniku
požiarov od vykurovacích telies
možno zaradiť: nesprávnu obsluhu
vykurovacieho telesa, skladovanie
horľavých látok v blízkosti
vykurovacieho telesa, manipulácia s
popolom, používanie plynných a
kvapalných látok a zapaľovačov,
nesprávne umiestnenie, inštalácia a
údržba vykurovacieho telesa,
nesprávna inštalácia dymovodu,
nevhodná konštrukcia komína,
zamurovaný trám v komíne, špáry v
komíne, vznietenie sadzí.
Preto dôležitou súčasťou
používania spotrebiča slúžiaceho na
vykurovanie, je dodržiavanie
niektorých zásad
umiestnenie
spotrebiča, pripojenie spotrebiča,
dostatočný prívod vzduchu,
používanie predpísaného paliva,
odvod spalín, dodržiavanie
bezpečnostnej vzdialenosti,
dodržiavanie návodu na obsluhu,
pravidelné čistenie a kontrola
komínov.
Odporúčame občanom
zabezpečiť si aspoň raz za rok
kontrolu a čistenie komína a
dymovodu (najvhodnejšie pred
vykurovacou sezónou). Pravidelnú
kontrolu a čistenie komína a
dymovodu, okrem vypaľovania
komína, nemusí vykonávať odborne
spôsobila osoba.
Veríme, že čas venovaný
dodržiavaniu bezpečnej manipulácie
so spotrebičmi sa vám určite oplatí,
pretože dôsledná prevencia vám
ochráni zdravie a majetok.
Eva Orlická

VÁŽENÍ OBČANIA
MIKROREGIÓNU
ČERVENÝ KAMEŇ,
od volieb do Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) už ubehlo
5 mesiacov. Ako ten čas letí. Ešte raz sa
Vám všetkým chcem poďakovať, že ste
boli voliť a že som od Vás dostal dôveru
zastupovať Vás v zastupiteľstve BSK.
Od zloženia sľubu poslanca
(december 2013) prešlo povestných
100 dní. Za ten čas sme ako zastupiteľstvo zasadali 4-krát. Podrobné
informácie, program a uznesenie z činnosti župy sú na internetovej stránke
BSK. V mojich pravidelných príspevkov do obecných novín Vás chcem
informovať o dôležitých veciach, týkajúcich sa činnosti a chodu úradu a aj
života občanov v našom regióne.
Prvé dôležité schvaľovanie v januári 2014 v zastupiteľstve bola voľba
hlavného kontrolóra úradu. Zo 6 kandidátov bol väčšinou hlasov poslancov
zvolený Ing. Štefan Marušák.
Ďalšie hlasovanie bolo za osobnosti kraja, ktoré sa svojou prácou
zaslúžili o spoločný a ekonomický rozvoj regiónu jeho reprezentáciu doma i v
zahraničí. Z nášho regiónu to bola ThMr. Anna Adamovičová Olexová, ktorá 50
rokov pôsobila ako evanjelická duchovná farárka v Modre. Tým, že som v
návrhovej komisií BSK Samuela Zocha na ocenenie osobností kraja, môžete
mi dávať v priebehu roka svoje návrhy na ďalšie osobnosti, o ktorých sa ani
nevie, a taktiež sa zaslúžili o rozvoj nášho regiónu.
Vo februári sa na zastupiteľstve BSK schvaľovalo, okrem iného, aj:
„Akčný plán úradu BSK na roky 2014 2020“. Nášho územia sa týka hlavne
doprava. Do konca roku 2015 má byť vypracovaná projektová dokumentácia
na dlho sľubovaný obchvat miest Modra a Pezinok.
Aj obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel cez obce a mestá sa má
riešiť v závislosti od zmien v legislatíve.
Ako najdôležitejší bod na februárovom zastupiteľstve bolo schvaľovanie
rozpočtu úradu BSK. Príjmy a výdavky sa pohybujú vo výške cca 125 miliónov
€. Najväčšia položka cca 44 mil. € ide na vzdelávanie (BSK má vo svojej
pôsobnosti 57 škôl), 25 mil. € ide do sociálneho zabezpečenia (BSK má vo
svojej pôsobnosti 15 soc. zariadení), doprava a komunikácie „zhltnú“ 24 mil. € a
iné...
Pre činnosť úradu a samotného zastupiteľstva bolo schválených 12
komisií. Ja som členom v 3 komisiách:
- komisia zdravotníctva a sociálnych vecí,
- komisia majetku, investícií a verejného obstarávania,
- komisia Samuela Zocha.
Na zastupiteľstve teraz v apríli sme schvaľovali dotácie pre obce a
občianske združenia. V našom regióne pribudnú konkrétne financie do
rozpočtu obcí Píla, Doľany, Vištuk a Báhoň na opravu materských škôl, na Dom
kultúry J. Fándlyho, či na výmenu okien na zdravotnom stredisku.
Ako vidíte, práca v zastupiteľstve BSK sa rozbehla na plné obrátky a
dúfam, že výsledky práce budú citeľné v celom našom regióne.
Pre ďalší rozvoj nášho regiónu je veľmi dôležitá aj spätná väzba od Vás,
občanov regiónu, a preto neváhajte ma kontaktovať, príp. predkladať aj Vaše
nápady a návrhy.
Ďakujem.
Ing. Ivan Patoprstý
polanec BSK
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VOĽBY 2014

VÝSLEDKY VOLIEB

VOLEBNÝ ROK
2014

Prezidentské voľby - I. kolo 15. 3. 2014
Okrsok

Počet vydaných Počet platných
obálok
hlasov

Počet voličov

Píla

286

169

Gyula BÁRDOS

0

0,00

Jozef BEHÝL

2

1,19

Ján ČARNOGURSKÝ

0

0,00

Robert FICO

47

27,97

Viliam FISCHER

3

1,78

Pavol HRUŠOVSKÝ

3

1,78

Ján JURIŠTA

1

0,59

Andrej KISKA

54

32,14

Milan KŇAŽKO

25

14,88

Stanislav MARTINČKO

1

0,59

Milan MELNÍK

0

0,00

Helena MEZENSKÁ

0

0,00

Radoslav PROCHÁZKA

31

18,45

Jozef ŠIMKO

1

0,59

Podiel platných
hlasov v %

59,09

99,4

168

Počet Podiel
hlasov v %

Kandidát

Účasť voličov v
%

115 hlasov

60,84 %

74 hlasov

39,15 %

Robert Fico

Andrej Kiska

Prezidentské voľby - II. kolo 29. 3. 2014
Okrsok

Počet voličov

Píla

Kandidát

Počet vydaných Počet platných
obálok
hlasov

295

190

189

Počet hlasov

Podiel v %

Robert FICO

74

39,15

Andrej KISKA

115

60,84

Účasť voličov v
%

Podiel platných
hlasov v %

64,4

99,47

zdroj: Štatistický úrad SR
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KONANÝCH V ROKU 2014
Voľby do Európskeho parlamentu - 24. 5. 2014
Obec
Píla

Počet
Počet
Počet platných
Účasť voličov v
oprávnených
odovzdaných
hlasov pre
%
voličov
obálok
všetky strany
296

19,59

58

Politická strana, politické hnutie, koalícia
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, OKS
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER - sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť - naša strana
Magnificat Slovakia
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
Strana TIP
Ľudová strana Naše Slovensko
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
NOVÝ PARLAMENT
MOST - HÍD
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených
VZDOR - strana práce
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
ÚSVIT
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

57

Podiel
platných
hlasov v %
98,27

Podiel platných
Počet
hlasov za obec v
platných
%
hlasov za obec
7
2
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
17
0
2
0
0
0
0
0
11
1
0

12,28
3,5
24,56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,75
1,75
0
1,75
0
29,82
0
3,5
0
0
0
0
0
19,29
1,75
0
zdroj: Štatistický úrad SR
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VOĽBY 2014

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
konaných 15. 11. 2014 pre obec Píla
Počet voličov Účasť voličov

POSLANCI

270

Účasť voličov Počet platných hlasov pre
v%
zastupiteľstvo
starostu

125

PaedDr. Zuzana Vaňková

46,29

121

108 hlasov

124

Podiel platných hlasov pre
zastupiteľstvo

starostu

96,8

99,2

STAROSTA
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Mgr. Filip Pudmarčík

96 hlasov
124 hlasov

Mária Jurišová

96 hlasov

Iveta Koleková

96 hlasov

Ing. Magdaléna Danihelová

91 hlasov

Rok 2014 sa niesol v znamení volieb. Na jar sme absolvovali prezidentské, po nich európske a na záver
roka to boli komunálne voľby. Vzhľadom na špecifickú situáciu našej obce, keď sa o posty v samospráve
uchádzal presne taký počet kandidátov, ako bolo voľných miest, boli voľby v podstate len formalitou. Napriek
tomu sme zaznamenali obrovský úspech v podobe hojnej účasti. Týmto by som rád poďakoval v mojom mene aj
v mene novozvoleného zastupiteľstva za hojnú účasť i podporu v podobe vašich hlasov. Napriek tomu, že sme
malá komunita a všetci sa navzájom viac či menej poznáme, prinášame vám krátke predstavenie vedenia obce
na nadchádzajúce štyri roky.
starosta Radovan Mičunek

Obecné zastupiteľstvo na obdobie 2014 - 2018
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NOVOZVOLENÉ
OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
starosta obce

RNDr. Ing. Mgr. Radovan
Mičunek, PhD.
vzdelanie: VŠ
vek: 33 rokov
stav: ženatý
bytom Píla, už nielen na papieri :-)
počet detí: 3 (dcéry)
povolanie: vedecký pracovník
2. funkčné obdobie

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE 2010 - 2014
Ďakujem poslancom OZ Píla vo volenom období
2010 - 2014 za ich prácu a prínos pre našu obec.
Rovnaká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou
troškou do mlyna, či už pomocou, sponzorstvom,
dobrou radou či žičlivým úmyslom, aby sa nám v
našej obci lepšie žilo.
Radovan Mičunek

Čo sa nestihlo










dopravné značenie
parkovisko či parčík pri moste ku kostolu
výmena okien na OÚ
ozvučenie na cintoríne
spustenie SMS hlásenia rozhlasu
ďalší radar na hornom konci
dobudovať park pri Žlábku
ZOO
realizácia Náučného chodníka pri hrade Červený
kameň
 dokončenie nových vodovodných rozvodov na
cintoríne

poslanci

Ing. Magdaléna Danihelová
vzdelanie: VŠ
vek: 36 rokov
stav: vydatá
počet detí: 2 (synovia)
povolanie: účtovníčka

Mária Jurišová
vzdelanie: SŠ
vek: 40 rokov
stav: vydatá
počet detí: 2 (syn, dcéra)
povolanie: účtovníčka

Iveta Koleková
vzdelanie: SŠ
vek: 36 rokov
stav: slobodná/zadaná
počet detí: 1 (syn)
povolanie: zdravotná sestra

Mgr. Filip Pudmarčík
vzdelanie: VŠ
vek: 38 rokov
stav: ženatý
počet detí: 4 (1 syn, 3 dcéry)
povolanie: učiteľ

PaedDr. Zuzana Vaňková
vzdelanie: VŠ
vek: 35 rokov
stav: vydatá
počet detí: 2 (dcéry)
povolanie: stredoškolská učiteľka

VÍZIA NADCHÁDZAJÚCEHO
VOLEBNÉHO OBDOBIA
Za ostatné štyri roky sa zďaleka nepodarilo všetko, čo by
sme si želali. V nadchádzajúcich rokoch nás čaká ešte veľa
práce. Najpodstatnejšie bude dotiahnuť do úspešného konca
projekt náučného chodníka tak, aby to stálo obecnú pokladnicu
čo najmenej prostriedkov. Nadchádzajúce obdobie bude však aj
obdobím nového programovacieho obdobia EUROFONDOV a
nových výziev pre našu obec, či už je to výzva na
odkanalizovanie, zabezpečenia proti povodniam, alebo len
drobné malé projekty, ktoré nám prinesú skvalitnenie života v
obci. Nasledujúci zoznam ponúka stručný výpočet aktivít, ktoré
by sme chceli v blízkej budúcnosti realizovať:











všetko, čo sa nestihlo:-)
revitalizácia jarku v centrálnej časti obce
parkovacie miesta pred cintorínom
oprava strechy OÚ
zateplenie OÚ
oprava strechy, poprípade nadstavba Osvetovej besedy
zberný dvor
oprava miestnych komunikácií
riešenie KANALIZÁCIE (centrálne alebo sústavou D-ČOV)
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ZO ŽIVOTA V OBCI

ČO SA PODARILO ZREALIZOVAŤ V ROKOCH 2010 - 2014
V ostatnom volebnom období sa toho v našej obci veľa udialo. Začiatok kruto poznačila povodeň, avšak zvyšný
čas sa dá zhodnotiť ako úspešné obdobie. Podarilo sa nám mnohé zrekonštruovať, nové postaviť a pripraviť projekty pre
ďalšie obdobie.
 ŠETRENIE (všade, kde sa dalo, i plat starostu,
výmena el. ističov)
 zrealizovanie webovej stránky
 KULTÚRA - oživenie tradičných akcií
 maškarný ples
 stavanie mája
 MDD
 hodový futbalový turnaj
 vatra SNP
 Mikuláš pre deti
 vydávanie Píľanského občasníka
 výstava „Prežili sme povodeň“
 prepis obecnej kroniky
 jarné brigády na Deň Zeme
 cintorín
 PASPORT cintorína
 lavičky na cintoríne (exteriér + interiér)
 chodníky na cintoríne
 vodovodná šachta na cintoríne + príprava
nových rozvodov
 obnova a znovuotvorenie knižnice
 obnova pomníka a pamätnej tabule partizánskej
skupiny J. Kráľa
 internet, aspoň mobilný
 obnova detského ihriska v areáli MŠ
 zakúpenie automatického rozhlasu
 výmena pouličných lámp za šetriace LED svietidlá
 úspešné zamestnávanie pracovníkov pre obec
prostredníctvom UPSVaR

 prístrešok SAD pri Hamre
 odstraňovanie následkov POVODNE
 vodozádržné opatrenia/oprava výpustu rybníka
 oprava všetkých troch mostov (pri dvoch z nich
aj príjazdových komunikácií)
 čiastočné asfaltovanie miestnych komunikácií
 prístrešok SAD pri zastávke „Stará škola“
 oprava Žlábku
 nová asfaltka po celej Hlavnej ulici
 oprava 220 m chodníka v centrálnej časti obce
 zabezpečenie OÚ alarmom
 RADAR (merač rýchlosti) pri Hamre
 vybavenie ihriska - basketbalový kôš a sieťky na
volejbal, tenis
 dopravné zrkadlo na problematickej križovatke pri
majeri
 kompletná revitalizácia STUDNIČKY
 osadenie lavičiek a smetných košov
 osadenie veľkých košov na separovaný zber
 realizácia verejnej zbierky na opravu Osvetovej
besedy
 príspevok na nový organ v kostole
 turistické značenie - rázsochy so smerovníkmi
 predčasné splatenie úveru
 oprava plechov, rín a zvodov na budove obecného
úradu - dotácia BSK
 otvorenie MATERSKEJ ŠKOLY
 SCHVÁLENÁ ŽIADOSŤ "Náučného chodníka pri
hrade Červený Kameň”

NEPORAZITEĽNÝ PETER NEMČEK
Sezóna 2014 v silovom trojboji a v tlaku na lavičke bola veľmi
náročná a mala aj svojich hrdinov. Jeden z nich bol aj z obce Píla.
Najviac titulov slovenského šampióna spolu s víťazstvami z
pohárových súťaží patrí Petrovi Nemčekovi. Peter sa na sezónu 2014
pripravoval svedomite a výsledky hovoria samy za seba. Prvý titul
Peter vybojoval hneď v úvode sezóny na najvyššom mužskom
šampionáte v silovom trojboji v Častej v kategórii do 74 kg výkonom
615 kg (drep 210 kg, tlak 170 kg, mŕtvy ťah 235 kg). Svojím výkonom v
tlaku vytvoril nový slovenský rekord mužov.
Druhý titul Peter vybojoval na Majstrovstvách Slovenska v tlaku
na lavičke v Zlatníkoch s novým slovenským rekordom 172,5 kg, čo v
absolútnom hodnotení juniorov bez rozdielu hmotnosti znamenalo 2. miesto. Tretí titul dosiahol na Majstrovstvách Slovenska
mužov v kategórii do 74 kg výkonom 165 kg. Na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji juniorov v Senici Peter kraľoval
nielen vo svojej kategórii do 74 kg, ale aj v absolútnom hodnotení za trojboj 617,5 kg (215 kg+160 kg+242,5 kg), pričom výkon v
mŕtvom ťahu bol novým slovenským rekordom mužov. Ďalšie víťazstvo si odniesol z pohárovej súťaže v mŕtvom ťahu Cedron
Cup vo Svätoplukove v kategórii juniorov bez rozdielu hmotnosti. Najvydarenejšia súťaž z hľadiska výkonu a konkurencie
celého Slovenska bol Slovenský pohár v silovom trojboji v Sabinove. Peter v ľahkej hmotnostnej kategórii (do 59 kg, do 66 kg,
do 74 kg) porazil všetkých svojich súperov v štyroch slovenských rekordoch trojboj 667,5 kg (240 kg+182,5 kg+245 kg). Záver
sezóny Peter ukončil v medzinárodnej konkurencii v Čechách v súťaži o Pohár starostu mesta Zbýšov. Tu výkonom 654 kg
(225 kg+183,5 kg+246 kg) tesne podľahol v súboji o prvé miesto v absolútnom hodnotení juniorov s českým reprezentantom. S
juniorskou kategóriou sa Peter rozlúčil výbornými výkonmi v tlaku a v mŕtvom ťahu, ktorými vytvoril nové slovenské rekordy.
Toto sú úspechy úspešného píľanského siláka v sezóne 2014. Za úspechom stojí veľké odhodlanie víťaziť a vôľa tvrdo
trénovať. Ďakujeme za podporu našim priaznivcom, medzi ktorých patrí aj Obecný úrad Píla na čele s pánom starostom
Radovanom Mičunkom.
Pavol Kovalčík, tréner
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ŠPORT + KULTÚRA

VIANOČNÉ TRHY
Advent a Vianoce sú obdobím, kedy ľudia majú k
sebe bližšie a stretávajú sa či už pri varenom vínku,
punči, čaji, alebo pri chutnom jedle. Tento rok sme v
Píle zorganizovali prvé vianočné trhy, ktoré sa konali v
sobotu 6.decembra 2014 od 12.00 do 16.00. Osvetová
beseda bola krásne vyzdobená, na pódiu bola maketa
horiaceho krbu a vianočný stromček, z reproduktora
hrali vianočné koledy.
Na stoloch trhovníkov nemohli chýbať typické
vianočné oblátky, maľované perníčky, med a medovina. V celej besede sa niesla vôňa chutnej pečenej cigánskej
pečienky, ktorú pripravovali rodiny Mičunková, Budajová a Valová. Pri ich stole ste si mohli zakúpiť aj vianočné
dekorácie. Rodičia detí zo škôlky pripravili občerstvenie, ktoré takisto rozvoňalo a spríjemnilo celkovú atmosféru
vianočných trhov. Pani Vaňková ponúkala čaj s domácimi koláčikmi, rodina Vandáková zabezpečila punč pre deti i
dospelých, domácu štrúdľu a vianočné pečivo. V ponuke boli tiež vianočné kvety, dekorácie i rôzne drobnosti do
domácnosti.
Nezabudli sme ani na deti, ktoré mali svoj kútik, kde si zdobili medovníčky. A išlo im to od ruky, aj keď si väčšina
svoje výtvory hneď aj zjedla.
Počas trhov prebiehala zbierka dobrovoľných príspevkov návštevníkov a príspevkov predávajúcich, ktorá
bola určená našej novej materskej škole. Za tento príspevok ste si mohli odniesť milý darček, ktorý vytvorili deti s
pani učiteľkami počas chvíľ strávených v škôlke. Zo zbierky bol financovaný nákup pomôcok a hračiek pre malých
škôlkarov. Za každý jeden príspevok úprimne ďakujeme.
Dúfame, že ste si spríjemnili predvianočnú sobotu a vianočné trhy sa stanú tradičnou adventnou udalosťou v
našej obci.

TEKVIČKOVÝ LAMPIÓNOVÝ POCHOD
Podvečer na konci októbra 29. 10. 2014, keď už Pílu zahalila tma,
pozvali sme deti a ich rodičov na Tekvičkový lampiónový pochod. Stretli
sme sa v Osvetovej besede, kde bola pre deti pripravená mini tvorivá
dielnička. Tu si mohli
zhotoviť z kartónov
malých netopierov,
nakresliť a vystrihnúť
z papiera tekvičky, či
nechať si pomaľovať
tvár farbami a
rôznymi vzormi. Potom sme si pripravili lampióny, zapálili svetielka a
vydali sa po lampášmi lemovanom chodníku naprieč obcou. Každý
odvážny účastník bol po absolvovaní tejto prechádzky odmenený
spomienkovou medailou.
Veríme, že sa vám tento prvý lampiónový pochod páčil a ďalšiu
jeseň si ho zopakujeme.
pripravili M. Danihelová a Z. Vaňková

HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Aj v roku 2014 sme mali na píľanské hody krásne
počasie. V nedeľu nechýbal futbalový turnaj o Pohár starostu
obce. Bol to naozaj turnaj, ako má byť, zúčastnilo sa na ňom 8
mužstiev a trofej si odniesli chlapci z Dubovej. Dobre sa držali
aj z Bieleho Kostola, ktorí skončili na druhom mieste a tretie
miesto obsadilo mužstvo Zmeska Píla-Pezinok.
-rm-
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RELAX

Dnes v noci ku mne vliezol zlodej. Hľadal peniaze.
Vstal som a hľadal som s ním...
Denník partizána:
Prvý deň – vyhnali sme Nemcov z lesa!
Druhý deň – Nemci vyhnali nás!
Tretí deň – vyhnali sme Nemcov z lesa!
Štvrtý deň – horár sa naštval a vyhnal nás všetkých!

Rozčúlený cestujúci hovorí revízorovi:
“Už tri roky jazdím na ten lístok a vy mi zrazu
poviete, že je neplatný?”

No čo si dostal na narodeniny?
- Poď k oknu... Vidíš tamto BMW?
- Hej, je úplne parádne...
- Tak takej farby tepláky.
- Nechcem vás strašiť pán učiteľ,
- vraví žiak učiteľovi, - ale otec
hovoril, že keď nezačnem nosiť
lepšie známky, dostane niekto
pekný výprask.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
prišli medzi nás
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Riešenie z minulého čísla

O polnoci zvoní zvonček u Novákovcov.
"Kto je?"
"Sused."
"A čo chcete, človeče, takto neskoro v
noci?"
"Máte cesnak?"
"Nemám!"
Asi za pol hodiny zvoní zvonček znovu.
"Kto je?!"
"Sused."
"A čo stále chcete?!"
"Nič, nesiem vám cesnak."

rok 2014
opustili nás

J
Terézia Baková . . . . . . . . . . . február
J
Nela Tarabová . . . . . . . . . . . . . . . jún
Veronika Reisenauerová † (83) február
J
Maxim Pavelka. . . . . . . . . november
Rastislav Kutner † (62) december
J
Zoja Dubanová. . . . . . . . . december
česť ich pamiatke
J
Zina Dubanová. . . . . . . . . december

spoločne vykročili
Ing. Barbora Sennešová + Ing. Michal Minčík. . . . . . . . jún
Peter Slávik + JUDr. Terézia Habláková . . . . . . september
Lenka Mičunková + Ing. Michal Čech . . . . . . . . . . október

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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