ilanský
obcasnik
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Kalendár podujatí v r. 2016











6. február
30. apríl
máj
máj
28. máj
2. júl
3. júl
28. august
5. december
31. december

detský karneval
stavanie mája
posedenie: privítanie detí narodených v roku 2015
posedenie: jubilanti roka 2015
MDD
hodová zábava
hodový futbalový turnaj
vatra SNP
mikulášske posedenie pre deti
výstup na Kuklu + privítanie nového roka

Termíny
separovaného
zberu na r. 2016
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

31. III. 2016
28. IV. 2016
24. VI. 2016
26. VIII. 2016
28. X. 2016
16. XII. 2016

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

PLASTY

PAPIER

január

7.

20.

február

4.

–

marec

3., 31.

16.

apríl

2.

–

máj

27.

12.

jún

26.

–

júl

23.

14.

august

18.

–

september

14.

7.

október

12.

–

november

16.

9.

december

15.

–

H L Á S E N I A
MIESTNEHO ROZHLASU
F O R M O U S M S
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.

PÍĽANSKÝ OBČASNÍK - 2/2015

PRIATELIA PÍLY
Naša obec je opäť krajšia.
Otvorenie náučného chodníka je
ďalším kamienkom v mozaike
skrášľovania obce a skvalitňovania života v nej. Obyvatelia i
návštevníci už môžu bezpečne
prejsť celou dedinou a ešte
sa dozvedieť o jej histórii.
Snaha obce, a najmä jej starostu,
bola ocenená aj v celoslovenskej
súťaži Dedina roka 2015, kde
získala Mimoriadnu cenu
za výnimočnú aktivizáciu
ľudského potenciálu pri
všestrannom rozvoji obce po
prírodnej katastrofe.
Blahoželáme !
K rozvoju obce sa snaží
prispieť aj Občianske združenie
Priatelia Píly, založené po ničivej
povodni v r. 2011. Z vlastných aj
získaných zdrojov sme zrekonštruovali poškodenú cestu od
majera po transformátor
a v spolupráci s obcou a vlastníkmi
dotknutých nehnuteľností sme
iniciovali výstavbu komunikácie
od transformátora po Imrovu lúku,
k čomu sme prispeli finančne,
organizačne aj brigádnicky.
Bezprostredne po záplave sme
poskytli vdovám, ktorých povodeň
zasiahla, nákupné poukážky,
poskytli sme príspevky
na dovoz odplavenej zeminy
a niektoré vodohospodárske
opatrenia.V súčasnosti
sa naša pozornosť sústreďuje
n a d r o b n é a k t i v i t y, k t o r é
prispievajú k spríjemnejniu
života v obci. Udržiavame našu
miestnu komunikáciu v čistote,
v lete ju polievame, v zime
sa staráme o jej zjazdnosť,
upratujeme okolie kontajnerov,
čistíme mreže jarku po búrkach,
udržiavame zeleň v okolí.

Celkove sa dá povedať, že
obec Píla má nový príjemný imidž,
čo potvrdzujú aj návštevníci obce.
Je tu ale ešte veľa čo zlepšovať.
Napríklad pri každom vstupe do
lesa sa naskytne smutnejší
pohľad - skládky domového,
stavebného a záhradného
odpadu. Je jedno či je to pri ceste
Pod zámky, chodníku na Červený
Kameň, na Fúgelku a Kuklu,
v Kolónii, dokonca Pri studničke.
Je tam vidieť všetko, čoho je
potrebné sa je potrebné
doma zbaviť, dostať za plot.
Igelity, fľaše a iný drobný odpad
ešte stíhame spolu s deťmi
na chodníkoch vyzberať, ale
zvyšky búračky, pneumatiky, staré
televízory, chladničky, zvyšky
z pílenia dreva, hnilé jablká,
u h o r k y , k o n á r e z o s t r omov a kríkov, to už je nad naše sily.
Dobre, povedzme, že záhradný
odpad príroda „stroví“, ale
rovnako dobre ho spracuje aj
niekde v kúte záhrady, kde nešpatí
les v turisticky frekventovanom
území. Kedysi sa z domácností nič
nevyhadzovalo, záhradný odpad
sa skompostoval alebo po
vyschnutí spálil v peci, či
na ohnisku.
Ďalšia vec, ktorá poškodzuje
životné prostredie obce, je
vypúšťanie nečistenej šedej
(kuchynskej a kúpeľňovej) vody
do jarkov a čiernej vody (WC,
žumpy) do potoka. Niekedy sa
v letných mesiacoch obcou šíri
neznesiteľný žumpový zápach.
Chápeme, že vývoz žumpy či
vybudovanie čističky sú pomerne
nákladné veci, presahujúce často
možnosti obyvateľstva. Existujú
však finačne nenáročné
prostriedky (baktérie), ktorými

sa dajú pachy eliminovať.
Vypúšťanie nečistenej odpadovej
vody do jarkov a potoka by však
m a l o b y ť d o d o b y, k ý m
sa nepodarí osvetou zvýšiť
ekologické povedomie občanov,
p r í p a d n e d o v y b u d o v ania kanalizácie, zakázané celkom.
Poviete si, ľahko je kritizovať,
ale čo tak niečo urobiť. Naše
občianske združenie v súčasnosti
s k ú m a m o ž n o s t i z í s k ania prostriedkov z envirofondu na
o b s t a r a n i e k o m p o s t érov a prostriedkov na zmiernenie
dopadov z odpadových vôd
na životné prostredie, v rámci
Programu obnovy dediny na r.
2016. Celkove je však možné tieto
problémy vyriešiť vybudovaním
zberného dvora a kanalizácie, čo
je však vzhľadom k nízkorozpočtovej bonite obce v nedohľadne, aj
keď obec v tomto smere podniká
konkrétne kroky .
K spríjemneniu života v našej
obci môže prispieť každý jej
obyvateľ a netreba na to veľa.
Stačí napríklad pozametať
chodník pred domom, alebo
v zime odhádzať sneh, posypať
s o ľ o u , p o z b e r a ť o d p a d k y,
skompostovať doma záhradný
odpad, či v lete dať muškáty do
okien. Aby sa nám tu žilo stále
lepšie. Buďme priateľmi Píly!
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AHOJ ŠKÔLKA...
Aj týmito slovami sa lúčili naše deti s prežitým prvým školským
rokom v našej materskej škole. Rok to bol krásny, niekedy náročný, ale
stál za to. Končil sa rozlúčkou s kamarátmi, darčekmi a chutnou tortou.

Ale ako by to bolo, aby sa školský rok skončil bez koncoročného
výletu? Na nás tento rok čakala zábava a koníky na farme vo
Vištuku, ktoré nás aj povozili.

Aká by to bola škôlka s deťmi, na ktoré by sa nemyslelo
v ich najväčší sviatok...na Deň detí? Počasie nám
prialo a tak sme
oslavovali vonku.
Súťaže,
diskotéka a malé
občerstvenie bolo
pripravené pre
slávnostné
dopoludnie.

4
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Nielen naše deti oslavujú svoj sviatok. Výnimočný deň čakal aj
naše mamičky, pre ktoré sme si prichystali vystúpenie spolu so
súrodencami Petrášovcami, po ktorom sme ešte mamičky
trošku zamestnali s výrobou krásnych rámikov.

Škôlka nie je len o hračkách a zábave, ale v prvom rade o
nadobudnutí nových vedomostí a zručností. Za pomoci
hasičov z Pezinka, sme pre deti pripravili dopoludnie, kedy
sa deti oboznamovali hravou formou s ich prácou a
poslaním.
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Deti sa neustále s nadšením učia niečomu novému. V školskom
vzdelávacom programe nás v máji čakala milá téma o jarných
kvietkoch. Naše priestory v materskej škole sme si chceli skrášliť, preto
sme sa rozhodli, že si pár kvietkov vysadíme.

Február...obdobie karnevalov a plesov...Ani nám neušiel náš škôlkarsky,
plný tanca a zábavy s krásnymi maskami.

Keby sme sem dali fotografie zo všetkých akcií, ktoré sme s
deťmi prežili, Píľanský občasník by nám na toto nestačil. Tak
aspoň týmto by sme chceli ukázať všetkým,
že znovuotvorenie materskej školy
v našej obci stálo za to.

V predchádzajúcom čísle sme ďakovali
všetkým sponzorom a dobrovoľníkom,
ktorí priložili ruku k dielu. Ako však býva
dobrým zvykom, na niektorých sme
zabudli :-)
Dodatočne teda ďakujeme pánom,
ktorí osobne prispeli pri obnove škôlky:
Jozef Valo - kachličkovanie,
Milan Vandák - montáž sadrokartónov,
Vlado Vober - kladenie parkiet.
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V mene kolektívu ďakujem všetkým, ktorí nám svojou čiastkou
prispeli 2 % zo svojich daní. Podarilo sa nám vyzbierať viac
ako 600 eur. Ďakujeme pani Lindtnerovej, vďaka ktorej sme
získali finančný príspevok vo výške 1500 eur na obnovu
detského ihriska vedľa Materskej školy. V neposlednom rade
ďakujem všetkým rodičom a priateľom za akúkoľvek pomoc,
vďaka ktorej sme mohli spraviť našim deťom svet a život v
našej materskej škole krajším. Pevne verím, že tak, ako bol
prínosný tento školský rok, také budú aj tie nasledujúce.
S vďakou Eva Kerestešová

PÍĽANSKÝ OBČASNÍK - 2/2015

DEŇ DETÍ
Vedeli ste, že
pôvod oslavy
Medzinárodného
dňa detí sa spája už
so začiatkom 20.
storočia? Myšlienka
MDD vznikla v roku
1925 na Svetovej
konferencii pre blaho
d e t í ( W o r l d
Conference for the
Wellbeing of Children) vo Švajčiarsku. Práve vtedy sa zástupcovia 54 krajín
dohodli na deklarácii, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou,
vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. O niekoľko
rokov neskôr sme sviatok detí začali oslavovať i na Slovensku a dnes sa k nám
pripája viac ako 21 ďalších krajín. Tento výnimočný deň sa zväčša slávi 1. júna.
A keďže v našej obci nie je detí málo, nebolo tomu
inak ani u nás. Iba s malým rozdielom. Keďže 1.
jún vyšiel na pondelok, tak sme si to tento rok
trošku upravili a oslavu presunuli o pár dní neskôr,
na nedeľu. Je to predsa deň zaslúženého
oddychu a väčšina rodičov tak mohla prísť
oslavovať sviatok detí spoločne s nimi. Počasie
nám vyšlo nádherne a tak sa 7. júna popoludní v
parku pod jabloňou všetko začalo. Detské piesne
vyhrávali spolu so slnečnými lúčmi ostošesť a deti
sa prichádzali postupne pozrieť, aké prekvapenie
pre nich mamičky a panie poslankyne prichystali.
Čakalo tu na ne sedem rôznych stanovíšť s
naozaj zaujímavými úlohami. Či už chytali rybky
magnetickou udicou alebo skákali vo vreci ako na
trampolíne, išlo im to na jednotku. Ani jedno z detí
sa za svoj výkon nemuselo hanbiť. Možno tu
zahrala rolu i motivácia, keďže po zdolaní
všetkých úloh na ratolesti čakala už zaslúžená
sladká odmena. A my dobre vieme, že keď deti naozaj niečo chcú, nepoznajú slová neviem, alebo nechce sa mi. :)
Okrem iného sa rozdávali i balóny a každý,
kto sa chcel zmeniť na motýľa, spidermana či
čokoľvek iné, mal možnosť. Maľovalo sa tu
na tváričky, ruky, nechty a napokon i na
balóny a zozbierané paličky. Ako sa vraví,
fantázii sa medze nekladú. A presne tak to
vyzeralo i na oslave detí u nás v Píle.
Ratolesti sa dosýta vyšantili, ukázali svoje
schopnosti, popustili uzdu kreativite a oslávili
tak spolu s nami ich ozajstnú výnimočnosť.
Žiadne detstvo netrvá večne, preto
podporujme deti v rozvíjaní ich kvalít a dajme
im vyniknúť v ich jedinečnosti. Nie vždy je to
pri všetkých každodenných povinnostiach
jednoduché, ale práve deti sú naša
budúcnosť, tak ich chváľme za každý úspech
a učme ich tomu najlepšiemu z nás. :)
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POD ČERVENÝM
KAMEŇOM
...presne to je miesto, kde sa naša malebná dedinka
nachádza. Ale čím je obec Píla od minulého roku ešte
výnimočnejšia? No predsa otvorením novovybudovanej
pivnice „Pod Červeným Kameňom“. Výnimočná je nielen
svojou polohou, keďže sa týči na kopčeku s nádherným
výhľadom na monumentálny hrad Červený Kameň, ale
zaujíma i svojim príbehom. Za celou jej krásou totiž stojí
rodina Kočišekových, ktorá pivnicu vystavala od základov
kameň po kameni. Napokon, najlepšie to vystihujú asi ich
vlastné slová: „Najviac si však na nej ceníme to, že sme ju
vybudovali vlastnými rukami s láskou z kameňa z Malých
Karpát a budeme ešte šťastnejší, ak uvidíme, že naša
drina mala zmysel a vy nás navštívite.“ Veríme tomu, že
ich spomínané slová sa krok po kroku postupne napĺňajú. A taktiež, že od otvorenia ich rodinnej pivnice,
kedy všetkých občanov srdečne pozvali na vianočné posedenie, im spokojných zákazníkov iba
pribúda. Preto, ak vy alebo niekto z Vašich známych zvažujete miesto pre oslavu, firemné stretnutie,
príjemné posedenie, či ochutnávku vín v objatí prírody, nahliadnite na webovú stránku
www.podcervenymkamenom.sk, kde sa dozviete o spomínanej pivnici všetko potrebné. Dokonca je
možné sa tu aj ubytovať a izieb vraj v budúcnosti bude pribúdať. Čo viac dodať, máme sa na čo tešiť!
Touto cestou chceme manželom
Kočišekovým nielen popriať čo
najviac úspechov v podnikaní, ale
im aj srdečne poďakovať.
Ďakujeme, že Vašim pôsobením
pomáhate rozvíjať cestovný ruch a
naša malebná dedinka sa má
možnosť aj touto cestou zviditeľniť
a prilákať nových nadšencov a
návštevníkov. Veľa zdaru pri
dokončovaní plánovaného a
úspešnom prevádzkovania
zabehnutého :)
Pod Červeným Kameňom
Píla 220
(: 0905 571 232
www.podcervenymkamenom.sk
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Stolný tenis sa začal viac hrávať u nás v Píle 8. 4. 2013.
Každé pondelky a štvrtky - v zime od 17.00 - 19.00 a v lete od
18.00-20.00 sa odohrávajú v besede priateľské zápasy, alebo tréningy.
Prevažná časť hráčov sú muži, ale občas sa pridá aj nejaké to dievča.
V roku 2013 sa na tréningoch zúčastňovalo približne 10 - 14 osôb,

STOLNÝ TENIS
NA PÍLE
no v rokoch 2014/2015 to stúplo na 15 - 17 osôb.
Nakoľko na tréningoch vždy vládla veľmi
dobrá súperivá atmosféra, rozhodli sa hráči
usporiadať v besede 26. 12. 2013 I. ping pongový
turnaj a urobiť z neho peknú tradíciu, čo sa aj podarilo.
Tento turnaj bol čisto amatérsky a zúčastnilo sa ho 21 prevažne
domácich hráčov, ale našli sa aj nadšenci z okolitých dedín. Štartovné
bolo 3 € a o občerstvenie sa postarali organizátori. Medzi súťažiacimi
vládla síce súťaživá, ale priateľská atmosféra a všetci sa veľmi dobre
zabávali. Víťazstvo nakoniec zostalo v obci, keď vo finále domáci hráč
Marián Fandel pokoril hosťa Tomáša Horvátha z Viničného. Tretie
miesto získal taktiež domáci hráč Miroslav Fabián.
Po úspešnom I. ročníku sa hráči rozhodli dodržať predsavzatie
a zorganizovali II. ping pogový turnaj, ktorý sa konal na tom istom
mieste dňa 16.11.2014 a zúčastnilo sa ho obdobne ako rok predtým
21 hráčov. Občerstvenie bolo zabezpečené a znova vládla super
nálada v športovom duchu. Tento turnaj už navštívilo viacej
povzbudzujúcich nadšencov - ping pongistov z okolitých dedín
a víťazom sa stal Stanislav Blecha z Častej, ktorý pokoril vo finále
domáceho Mariána Fandela.
Tešíme sa na už III. ročník turnaja.
Stolný tenis, alebo ping pong je druh
športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať
loptičku ponad sieťku na špeciálnom ping
pongovom stole tak, aby jej vrátenie
spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne
aby ju nemohol odvrátiť späť. Tento
šport patrí medzi najrýchlejšie športy
na svete a jeho vznik siaha až do
o b d o b i a p r e d
dvoma tisícročiami.
Stolný tenis sa hrá
na 2 víťazné sety, v ktorom
musí hráč nazbierať 11 bodov,
okrem prípadu keď majú
obaja hráči po 10 bodov, vtedy
vyhráva hráč, ktorý dosiahne o
2 body viac ako jeho protihráč.

Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Pezinku

OZNAM
Vážení občania s ohľadom
na bezpečnosť všetkých
účastníkov premávky, najmä s
prihliadnutím na najzraniteľnejších
účastníkov cestnej premávky chodcov si vás dovoľujeme aj
takouto formou upozorniť na
ustanovenia zákona o cestnej
premávke, na základe ktorých
majú chodci povinnosť za zníženej
viditeľnosti chrániť sa reflexnými
prvkami alebo reflexným odevom
počas pohybu po vozovke nielen
mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých
občanov, aby si v záujme vlastnej
bezpečnosti a bezpečnosti svojich
blízkych zabezpečili reflexné prvky
pre všetkých členov domácnosti a
dbalo na to, aby nimi boli vždy
d ô s l e d n e o z n a č e n í . Ta k t i e ž
vyzývame chodcov aby
prechádzali cez cestu iba na
miestach na to určených, resp. sa
dostatočne presvedčili, že môžu
bezpečne prejsť na druhú stranu
cesty. Tam, kde nie je chodník
využívajte správnu stranu
vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa
rizikovým úsekom, nepreliezajte
zábradlia a nevstupujte takýmto
spôsobom na vozovku.
V prípade že by ste sa ako
chodci vo vlastnom záujme za
zníženej viditeľnosti počas pohybu
po vozovke v obci alebo mimo nej
reflexnými prvkami nechránili,
hrozí Vám v zmysle spomínaného
zákona blokovaná pokuta až do
výšky 50 eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti
a dodržujte rady a odporúčania
polície, ktorými zvýšite svoju
bezpečnosť pri pohybe na cestnej
komunikácii.
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
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OBOROVÝ MANUÁL
Obyvateľov Píly, Častej, Dolian,
Dubovej, Modry, ale aj obcí záhorskej strany a turistov dlhodobo
sužuje zákaz vstupu na cca 3 200
ha oplotených, prevažne štátnych
pozemkov vo zvernici Biela skala I.,
II.
Občianske združenie Priatelia
Píly (OZ), s podporou obcí malokarpatského regiónu a Klubu slovenských turistov, rokovalo s vedením
Lesov, š. p., o ich sprístupnení
verejnosti, výsledkom čoho bol ich
súhlas so vstupom verejnosti do
zvernice pešo, na bicykloch, na
lyžiach a invalidných vozíkoch,
avšak za nevykonateľných
podmienok. Na základe tohto
súhlasu vydal Okresný úrad
Pezinok rozhodnutie o povolení
vstupu do zverníc Biela skala I., II.,
avšak len pre členov OZ. Proti
rozhodnutiu sme podali odvolanie,
ktorému Okresný úrad Bratislava
vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zrušil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zákon o poľovníctve
neobsahuje ustanovenie o zákaze
vstupu do zvernice a pohyb občanov v poľovnom revíri (čo je aj
zvernica) nie je zakázaný.
Obmedzenie vstupu do zvernice
môže vydať príslušná obec na
žiadosť nájomcu poľovného revíru,
napr. v čase liahnutia mláďat,
všeobecne záväzným nariadením.
Podľa článku 2 ods. 3 Ústavy
SR každý môže konať, čo nie je
zákonom zakázané a nikoho
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo
zákon neukladá. Podľa ods. 2 tohto
článku Ústavy, môžu štátne orgány
konať iba na základe Ústavy, v jej
medziach a rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon.
Z uvedeného vyplýva, že pohyb
osôb vo zvernici nemôže na
základe platnej právnej úpravy nikto
zakázať, vstup verejnosti do
zvernice je teda voľný. V súčasnosti
sme požiadali LESY SR, š. p., o
odstránenie zámkov na bránach a
tabúľ so zákazom vstupu do
zvernice.
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Keďže v tomto území sa
vyskytlo viacero incidentov medzi
občanmi a osobami vydávajúcimi
sa za oprávnené ich pohyb vo
zverniciach kontrolovať, položili
sme si otázku, ako je vlastne právne
regulovaný pohyb osôb v oplotených lesných pozemkoch, kto a ako
má právo ich kontrolovať.
Ústava SR, Listina základných
práv a slobôd, lesný zákon, zákon o
ochrane prírody zaručujú každému
voľný vstup a pohyb v prírode a v
lese pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody, pričom je
každý povinný nenarušovať lesné
prostredie a rešpektovať záujmy
vlastníka, správcu, v tomto prípade
štátu a Lesov, š. p.
Na druhej strane existujú aj isté
zákonné obmedzenia ako napr. v §
31 ods. 1 písm. e/ zákona o lesoch,
podľa ktorého je zakázané
vstupovať do oplotených miest,
pričom porušenie tohoto zákazu
zakladá skutkovú podstatu
priestupku podľa § 61 ods. 1 písm.
c/ tohoto zákona. Toto ustanovenie
sa však týka len oplotených škôlok.
Kto nás však v oplotenom území
zverníc môže legitimovať a za
akých podmienok?
Keďže ide o ustanovenia
zákona o lesoch, tak predovšetkým
lesná stráž, ale len z aspektu
činností súvisiacich s hospodárením v lese, nie z hľadiska oprávnenosti pohybu osôb vo zvernici.
Predtým ako vás legitimuje, je však

povinná preukázať sa odznakom a
preukazom lesnej stráže (číslo a
meno si treba zapísať) a potom je
povinná vyzvať osobu od protiprávneho konania upustiť. Až v prípade
neuposlúchnutia výzvy a nemožnosti zistiť totožnosť, môže osobu
obmedziť a predviesť na políciu,
pričom je oprávnená použiť aj
d o n u c o v a c i e p r o s t r i e d k y.
Oprávnenia sú síce neprimerane
tvrdé, ale pokiaľ nenájdeme sily a
prostriedky na legislatívne zmeny,
sú platné. Lesná stráž je však
povinná zachovať vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj osôb proti
ktorým zasahuje. Inak povedané,
chovať sa k sebe navzájom slušne.
Lesná stráž má tiež oprávnenie
zhotovovať foto-video-audiodokumetáciu, z čoho apriori
vyplýva, že obdobnú možnosť by
mali mať aj osoby, ktoré sú kontrolované, a to v záujme dôkaznej
povinnosti v prípadnom priestupkovom konaní. Preto je aj účelné v
prípade vstupu do oploteného lesa,
byť v sprievode ďalšej osoby.
Podobné oprávnenia má aj
stráž ochrany prírody, ktorá však
má oprávnenia len pri kontrole
dodržiavania povinností plynúcich
zo zákona o ochrane prírody, teda
zjednodušene povedané v prípade
podozrenia z poškodzovania
chránených rastlín a živočíchov.
Táto stráž musí mať rovnošatu
stráže prírody, preukaz a odznak
zelenej farby.
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Poľovnícka stráž má vymedzené
oprávnenia v § 29 zákona o poľovníctve. Táto vás môže kontrolovať
len z aspektu dodržiavania zákona o
poľovníctve, t. j. v prípadoch dôvodného podozrenia neoprávnenej
držby zbrane alebo pytliactva a v
takom prípade má obdobné oprávnenia ako lesná stráž, či stráž ochrany
prírody. Nemá teda kompetenciu
kontroly len z titulu, že sa nachádzate
v oplotenom lese.

VÝBORNÉ VÝSLEDKY
PÍĽANSKÝCH SILÁKOV
Už mnoho rokov sa siláci z Píli zúčastňujú súťaží v silovom trojboji a tlaku
na lavičke. Prinášajú do obce cenné kovy a starajú sa tak o tú najlepšiu
prezentáciu obce, regiónu a štátu.
Inak tomu nebolo ani v sezóne 2015.

Okrem týchto stráží má kompetenciu kontroly ešte zamestnanec
štátnej správy pri výkone štátnej
správy v obvode svojej pôsobnosti a
samozrejme orgány policajného
zboru, ak ide o podozrenie z páchania trestnej činnosti.
Akékoľvek prekročenie právomocí členmi uvedených stráží by
mohlo zakladať skutkovú podstatu
deliktu zneužívania právomoci
verejného činiteľa.
A to sa ešte nezaoberáme
zákonnosťou zriadenia zvernice a
zákonnosťou vybudovania oplotenia. Takže, ak sa v oplotenom lese
pohybujeme po chodníkoch a
cestách, správame sa ticho a
nerušíme lesnú zver, nezakladáme
ohne, nepoškodzujeme les a lesný
majetok, neohrozujeme chránené
rastliny a živočíchy, dodržiavame
zákaz vjazdu motorovými vozidlami,
nekradneme drevo a nepytliačime,
nemal by byť žiaden problém. Ak by
bol, obráťte sa na našu advokátsku
kanceláriu, kde poskytneme bezplatné právne poradenstvo.
JUDr. Pavel Mičunek
advokát,
predseda OZ Priatelia Píly

JUDr. Pavel Mičunek
advokátska kancelária
Holubyho 37
902 01 Pezinok,
tel. 033 6413 038,
0903 545 196
mail: pilan@mail.telekom.sk

Do bojov v kategórií dorastencov zasiahol úspešne Stanislav Herchl.
Stano na Majstrovstvách SR v silovom trojboji v Sabinove obsadil cenné
4.miesto a na Majstrovstvách SR v tlaku na lavičke v Zlatníkoch už mu medaila
neušla a s výkonom 100 kg v kategórií do 83 kg vybojoval bronzovú medailu.
Na rovnakej súťaži a v rovnakej hmotnostnej kategórií no v súťaži juniorov
bojoval Gabriel Juriš, ktorý s tlakom 132,5 kg získal výborné 4. miesto.
Po rokoch pauzy si súťaž v disciplíne mŕtvy ťah vyskúšal na Cedron Cupe
vo Svätoplukove Adam Havarik. Adam je niekoľkonásobný dorastenecký
šampión a aj juniorský medailista. Svoj návrat však už stihol do najkvalitnejšej
kategórie - medzi mužov. V súťaži bez rozdielu hmotnostnej kategórie Adam
osobným rekordom 265 kg obsadil veľmi kvalitné 5. miesto.
Po prestávke spôsobenej materskou dovolenkou sa na jeseň vrátila aj
výborná reprezentantka SR Simona Vráblová. Simona súťažila na
medzinárodnej súťaži v silovom trojboji Grand Prix Slovakia v Častej. Medzi
juniorkami nenašla súperku a suverénne zvíťazila.
Momentálne najvýraznejšia osobnosť obce Píla na siláckom pódiu je
mnohonásobný slovenský šampión a rekordér Peter Nemček.
Peter sa aj tento rok skvele popasoval so súpermi a v jarnej časti nenašiel
súpera. Zvíťazil na Majstrovstvách SR v tlaku na lavičke mužov v kategórií do 74
kg výkonom 170 kg a kraľoval aj v silovom trojboji v Častej. Petrov víťazný trojboj
bol 660 kg (drep 230, tlak 180, ťah 250 kg). Výborný výkon okorenil slovenským
rekordom mužov v mŕtvom ťahu 250 kg.
Verím, že výkony všetkých pilanských silákov úprimne potešili aj svojich
spoluobčanov a sú patrične na nich hrdí, tak ako my v ŠK SPC Častá, kde títo
skvelý športovci celý rok poctivo trénujú.
Záverom sa chcem poďakovať poslancom Obecného úradu na čele s
pánom starostom Mičunkom za síce malú, ale nezištnú pomoc pri príprave na
sezónu 2015.
Pavol Kovalčík
prezident a tréner ŠK SPC Častá
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RELAX

Veci, ktoré nás naučí jedine mama
Moja mama ma naučila
PREDVÍDAŤ:
„Skontroluj si, či máš čisté prádlo.
Čo keby ta zrazilo auto?“

Moja mama ma naučila OCENIŤ
DOBRE VYKONANÚ PRÁCU:
„Ak sa chcete navzájom pozabíjat,
urobte to láskavo na dvore, práve
som vyriadila!“

Moja mama ma naučila IRÓNIU:
„Ešte chvílu plač a ja ti k tomu dám
skutočný dôvod!“

Moja mama ma naučila
NÁBOŽENSTVO:
„Modli sa, aby to z toho koberca
zišlo dole.“

Moja mama mi vysvetlila
ŽIVOTNÝ CYKLUS:
„Priviedla som ťa na tento svet a
môžem ťa z neho zase rýchlo
dostať!“

Moja mama ma naučila BYŤ
OHYBNÝ:
„Pozri sa na tú špinu, čo máš na
chrbte!“

Moja mama ma naučila LOGICKY
MYSLIEŤ:
„Prečo? Pretože som to povedala!“
Moja mama ma naučila vela O
VEDE ZVANEJ OSMÓZA:
„Zavri si ústa a zjedz tú polievku!“

Moja mama ma naučila BYŤ
VYTRVALÝ:
„Neodídeš odtiaľto pokiaľ nezješ
všetok špenát!“

Moja mama mi vysvetlila
POČASIE:
„Tvoja izba vyzerá, ako keby tu pred
chvíľou bolo tornádo!“

Moja mama ma naučila BYŤ
ZÁVISTLIVÝ:
„Na svete sú milióny nešťastných
detí, ktoré nemajú takých dobrých
rodičov ako ty!“
zdroj: internet

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

rok 2015

prišli medzi nás
J Matej Zacharda . . . . . . . . . . . . . . júl
J Nina Vandáková . . . . . . . . . . august

opustili nás
U Etela Pešková . . . . . . . . . január
U Mária Pročková . . . . . . . február
U Rudolf Mičunek. . . . . . . . . . . jún
U Blanka Šipková. . . . . . . . . . . jún
U Pavel Šipka . . . . . . . september
U Michal Fabuš . . . . . . september

spoločne vykročili

U Helena Svrčková . . . . . . október

Y Rudolf Mičunek + Eva Mičunková . . . . . . . . . . . . . . jún
Y František Kolek + Marta Koleková . . . . . . . . september

česť ich pamiatke

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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