Ani množstvo experimentov mi niekedy nepomôže objasniť pravdu, ale
to, že som sa mýlil, mi hocikedy dokáže aj najjednoduhší experiment.
Albert Einstein
 Možno milovať a nebyť pritom šťastný, možno byť šťastný a
nemilovať, ale milovať a byť súčasne šťastný, je priam zázrak.
 Nenávisť má lepšiu pamäť ako láska.
Honoré de Balzac
 Najvznešenejší hymnus, aký možno počuť na tejto Zemi, je švitorenie
ľudskej duše na perách dieťaťa.
Viktor Hugo
 Zdá sa mi, že priateľstvo je najkrajší vzťah a že môže človeku vyplniť
život.
 Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom Život.
Margita Figuli
 Tí, ktorí majú trpezlivosť robiť jednoduché veci dokonale, osvojujú si
umenie robiť ťažké veci ľahko.
 Priateľ, ale aj nepriateľ mi môže poslúžiť, ak mi priateľ ukazuje, čo
môžem, nepriateľ ma učí, čo je mojou povinnosťou.
F. Schiller
 Krátky výrok otvára priestor myšlienke.
Jean Paul
 Slová sú stvorené na to, aby zakrývali naše myšlienky.
Moliére
 Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.
Mark Twain
 Blázni majú srdce v ústach, ale múdri ústa v srdci.
Sirach
 Dom klamára horel, ale nikto mu neveril.
Perzské príslovie
 Naša reč je múdra: zásadne rozlišujeme medzi „som presvedčený“ a
„presvedčil som sa“.
Karel Čapek
 Pravdy sú vždy dve, ale jedn z nich je lož.
Fabry
 Nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov ako keby zhadzovali.
Tuwin
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: Mgr. S. Súlovská, Bc. M. Gendiarová, V. Tomová
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Priatelia sú ako balóny – keď ich raz necháš
odletieť, možno ich už nikdy nebudeš vedieť
chytiť.
Niekedy sme tak zaujatí vlastným životom a
vlastnými problémami, že si ani nevšimneme,
kedy sme ich nechali odletieť.
Niekedy sme tak zaujatí tým, kto má a kto
nemá pravdu, že celkom zabudneme čo je
správne a čo nie.
Niekedy si ani neuvedomujeme aké
priateľstvo máme, až kým nie je neskoro.
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–––––––––––––––––N Á V R A T K A–––––––––––––––
S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Milí spoluobčania,
opäť sa Vám dostávajú do rúk Pažitské zvesti. Tento rok je to už 3
číslo, ale keďže je toho veľa čo chceme stihnúť, sanažíme sa Vás čo najviac
informovať. Okrem pozvánok na najbližšie obdobie : zasadanie OZ, Sadenie
mája, Deň matiek, v krátkosti oznamujeme aj to, čo sa v obci chystá aj v
neskoršom období. Samozrejme nechýba ani čerpanie rozpočtu už v aurách a
pár právd múdrych. Slniečko svieti, roboty na záhradách je mnoho, ale veríme,
že si nájdete čas i na prečítanie našeho občaníka a neodložíte ho do kúta.
Budeme radi, ak v ňom nájdete niečo pekné, poučné, čo poteší Vašu myseľ a
pohladí dušu. Zároveň sa potešíme ak naše výzvy a upozornenia budete brať
vážne a pripojíte sa k nim.
Prajeme Vám všetko dobré, krásne slnečné dni, i trochu jarného
dažďa do záhrad, nech Vám všetko ide od ruky a nech Vám úsmev neschádza
z tváre.
Vaša redakcia



Kanibali chytia Pražáka, Brňáka a Slováka.
Príde náčelník a hovorí:
- Páni, zožereme Vás a z Vašej kože si urobíme kanoe. Ale keďže ste
cudzinci, môžete si vybrať ako zomrete.
Pražák sa zamyslí, poprosí o dve baleniea Rohypnolu, všetky tabletky zje
a ticho umre.
Brňák sa zamyslí, vypýta si päť litrov pálenky, vypije ju na ex, upadne do
bezvedomia a umre.
Slovák sa zamyslí, vypýta si vidličku aa začne sa s ňou bodať všade, po
celom tele... Už je samá diera. Slovák pomaly vypúšťa dušu, ale z
posledných síl sa ešte vzchopí, pozre na náčelníka a vraví:
- A máš po kanoe!



Zasneženým Sibírom sa ženú sane, ktoré prenasleduje svorka vlkov. V
saniach sedia Američan, Nemec, Rus a Slovák.
Rus chytí Amíka a so slovami „To máš za Hirošimu“ ho vyhodí zo saní.
Vlci ho zožerú, trocha sa zdržia, ale zachvíľu sú zase za saňami.
Rus chytí Nemca, vraví „Dobre ti tak, ty fašista!“ a vyšmarí ho tiež zo
saní.
Keď vlci znovu dobiehajú sanie, Rus vytiahne kalašnikov
RATATATATA...všetkých vlkov postrieľa.
Slovák sa ho pýta: „Prečo si to neurobil hned?“
Na to Rus vytiahne fľašku vodku, ponúkne mu a hovorí: „Pre štyroch
málo, samému nechutí!“



Moskva. Osemdesiate roky.
Na trhovisku predáva babička jablká a má na nich tabuľku s nápisom:
„ČEROBYĽSKÉ“
- Počuj babka, - hovorí jej jeden – čo za tabuľku si to vystavila? Veď ti
tie jablká nikto nekúpi!
- Čoby nekúpili! - smeje sa babka – A ešte ako kupujú. Jeden pre ženu,
druhý pre svokru...



Príde Fero zo služobnej cesty. Vrazí do spálne. V posteli holý chlap a
jeho žena nikde. Podíde ku skrini, otvorí ju a nahnevane vraví:
- Koľkokrát ti mám opakovať, že nie ty sa máš schovať, ale on!

OBSAH :
Úvod a obsah čísla ...……………..…….....……….……....….........…......... 2
Pozvánka na 15. zasadanie OZ obce Pažiť .................................................... 3
Výzva na zametanie ulíc …........................................................................... 4
Deň matiek – pozvánka ….............................................................................. 5
Had – príbeh ............... …..…........................................…............................ 6
Priateľstvo …........... ….............................. ............................…….........…...7
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2009 …..............................................…..……… 8-10
Návod na šťastný život ...................................................................................... 11
Plánované akcie v obci ….................................................................................. 12
Dobré rady pod „P, R, S“ .................................................................................. 13
Telovýchovné okienko ….................................................................................. 14
S úsmevom... …............................................................….…....….….……..... 15
Overené pravdy múdrych .................................................................................. 16
2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ

ZVESTI–––––––––––––
VÝZVA NA ZAMETANIE ULÍC

Obec zabezpečila zametanie ulíc zametacím autom z TSM
Partizánske. Je síce pravda, že hlavnú cestu by mali vyčistiť
pracovníci Slovenskej správy ciest, avšak ešte nestihli ani cesty 1.
triedy, takže by sme prišli na rad niekedy v júli. Prašnosť v našej
obci je veľmi vysoká a posýpacia hmota, ktorá ostala na cestách po
zime, tento stav ešte viac zhoršovala. Nijaký stroj však nie je
dokonalý. Prach, ktorý bol ubitý sa nepodarilo odtrániť, zároveň sa
nevyčistili miesta, kde boli zaparkované autá.
Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou, aby ste si na
„priedomí“ pozametali a vyčistili.
Objednať takéto auto nie je lacnou záležitosťou. Pred pár
rokmi sa nám ani nesnívalo o takejto vymoženosti a každý z nás túto
prácu odviedol sám. Bývalo dobrým zvykom, že každú sobotu mladé
dievčence a matky zametali ulice. Akosi sme od toho upustili, čo je
veľká škoda. Nielenže naše ulice vyzerali pekne, ale nám aj oveľa
menej znepríjemňoval život prach, ktorý sa lepí na naše okná,
vkráda do našich príbytkov, i do našich pľúc, a boj s ním je
nekonečný. Tým, že prispejete „rukou k dielu“ nepomôžete len obci
alebo susedovi, ale hlavne sami sebe. Určite ani vám nie je príjemný
prach, s ktorým denno denne bojujeme.
Každý z nás si upravuje domy, záhradky, vysádza kvety,
kríky, aké ešte nemá sused, obstriháva a stará sa o ne. Samozrejme je
to pekné, avšak k tej kráse určite prispeje i čisté priedomie a aj keď
nie je našim majetkom, je to PRAH DO NÁŠHO DOMOVA:
Ďakujeme všetkým, ktorý našu výzvu podporia a prispejú k
zlepšeniu životného prostredia a k zlepšeniu svojho života.
Mgr. Slavka Súlovská
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Dobré rady pre domácnosť pod P, R, S
Peroxid vodíka
−
−
−
−

1 lyžička peroxidu spolu s negelovou zubnou pastou – votrieť do škvrny
neznámeho pôvodu a potom vypláchať, škvrna zmizne,
odstráni škvrny od plesne v kúpelnie aj stopy po tráve,
odstráni baktérie z kuchynskej dosky,
odstráni škvrny od vína a krvi.

Pivo
−
−
−
−
−

čistí zlato bez drahých kameňov,
čistí drevený nábytok a fľaky od kávy,
tvrdé mäso naložiť do piva,
poumývať listy izbových kvetov – budú sa krásne lesknúť,
zbytky piva rozriediť vodou a použiť ako hnojivo pri polievaní izbových
kvetov.

Polystyrén
−
−

ochráni rastliny pred mrazom,
polystyrénové tácky sa dajú použiť ako vložky do topánok.

−
−

sušenými šupkami možno zapaľovať oheň,
vyrené vo vode rozvoňajú byt.

−
−
−

z dreva je zdroj živín pre rastliny,
odstráni kruhy po pohároch na drevenom nábytku,
čistí dvierka na kozube (zmiešaný s vodou).

−
−
−

prst so zadretou trieskou strčiť do rastlinného oleje -pôjde ľahko vytiahnuť,
potrieť chodilá olejom a obuť si ponožky – ráno budú mäkké,
potrieť nálepku na pohári, ostane bez lepidla.

Pomaranče
Popol

Rastlinný olej

Soľ
−

čistí akvária – do 1l vody a lyžičky nejódovanej soli môžeme dať na 15 min.
rybičky – zbavia sa parazitov,
− nová metla vydrží dlhšie keď sa ponorí na 20 min. do horúcej slanej vody,
− mastné škvrny z koberca – soľ zmiešať s alpou v pomere 1:4 a votrieť,
− špongiu namočiť do soli na noc -1/4 šálky soli na 1l vody – nebude páchnuť.
13–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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HAD -príbeh
Stará indiánska legenda hovorí, že pred mnohými rokmi indiánski
chlapci odchádzali na určitý čas do samoty, aby sa tam pripravili na
dospelosť. Jeden z nich zašiel do nádherného údolia plného krásnych
zelených stromov a farebných kvetov. Nič tam nejdeol. Na tretí deň, keď
sa pozrel na okolité hory, všimol si jeden vysoký vrch, na ktorom už nič
nerástlo a ktorého vrchol bol pokrytý jagajúcim sa snehom. Pomyslel si:
„Skúsim, či dokážem vyliezť na ten vrch.“ Obliekol si košeľu ušitú z kože,
cez ramená si prehodil plášť a vydal sa na cestu hore.
Keď zastal na vrchole, stál vlastne na kraji sveta. Videl všetko a
jeho srdce sa naplnilo pýchou. Zrazu začul pri nohách nejaký šuchot.
Pozrel sa dolu. Bol to had. Skôr než sa mohol pohnúť, had povedal: „Asi
zomieram. Je mi tu veľmi zima. Mrznem. Nemám tu čo jesť, a preto
hladujem. Skry ma pod svoju košeľu a vezmi ma dolu do údolia.“
„Nie,“ odpovedal chlapec, „upozornili ma na teba. Viem, čo si zač. Si
štrkáč. Keby som ťa vzal so sebou, poštípal by si ma a ja by som musel
zomrieť.“
„Nie, nie,“ povedal had, „k tebe sa tak správať nebudem. Ak to pre mňa
urobíš, neublížim ti.“
Mládenec ešte chvíľu odporoval, ale had hovoril veľmi
presvedčivo. Mal krásne sfarbenie. Nakoniec si ho chlapec predsa len dal
pod košeľu a niesol ho dolu údolím.Keď prišli dolu, jemne ho položil do
trávy. Had sa však náhle zvinul, švihol chvostom, vyskočil a uštipol
chlapca do nohy.
„Ale ty si mi predsa sľúbil...“ vykríkol mládenec.
„Nevyhováraj sa. Vedel si, čo som zač, keď si ma bral pod košeľu,“
povedal had a odplazil sa preč.

Pokušenie, na rozdiel od príležitosti, vám vždy dá druhú šancu
zhrešiť.
O.A.Battista
6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Návod na šťastný život
Nauč sa tešiť z maličkostí .
Každého v živote stretávajú chvíle žiaľu i radosti, preto sa snaž, aby
smiech prevážil slzy .
Neber sám seba príliš vážne .
Nemysli si, že práve ty sti mal byť uchránený od nešťastí, ktoré stretávajú
ostatných.
Nemôžeš sa páčiť všetkým, preto sa príliš netráp, keď ťa kritizujú.
Buď sám sebou, nedovoľ, aby druhí určovali tvoju životnú úroveň.
Rob to, z čoho budeš mať radosť.
Vystríhaj sa dlhov.
Nenamýšľaj si problémy, v tvojich predstavách vyzerajú oveľa horšie, než
sú v skutočnosti.
Nepestuj nepriateľstvo.
Vyhýbaj sa tým, ktorí ťa robia nešťastným.
Maj veľa záujmov.
Spoznávaj svet, cestuj a čítaj.
Nepremárni čas tým, že sa budeš trápiť svojimi chybami a problémami.
Urob niečo pre tých, ktorí sú menej šťastní ako ty.
Vždy si nájdi nejakú činnosť, pretože zamestnaný človek nemá čas byť
nešťastný.

Šťastie nepramení z toho, že máš z čoho žiť, ale z toho, že máš
pre čo a pre koho žiť.
William Arthur Ward
11–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Čerpanie rozpočtu k 31.03.2009 v eur
PRÍJMY
Počiatočný stav

Rozpočet
33.194,-

Výnos dane z príjmov
103.797,Daň z pozemkov
4.182,Daň zo stavieb
2.722,Preplatok energií Laubr sport
996,Opatrovateľská služba
133,Verejné priestranstvo
232,Poplatok za psa
199,Za vývoz odpadu
5.311,Prenájom budov
1.693,Adaministratívne poplatky pri predaji
0,Prenájom pôdy
266,Za predaj smetných nádob
332,Správne poplatky
664,Úroky
0,Školné od rodičov
398,Dotácia na pren.výkon ŠS
564,RP
HN
Príspevok na MŠ z M.Krštenian
664,Dotácia na chránenú dieľňu
4.680,Príjem za stravenky od zamestnancov
963,Predaj pozemkov
99.582,Hrobové miesta
1.328,Voľby
0,Iné
SPOLU
261.900,-

Skutočnosť
34.192,77
29.483,81
584,63
996,91
0,29,59
42,40
192,2.396,82
475,45
33,20
0,60,04
125,50
271,33
96,379,40
60,43
55,89
0,887,87
149,85
14.505,1.333,96
600,33,19
86.986,04
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VÝDAJE
Rozpočet Skutočnosť
Mzdy starostka
26.487,5.711,83
Mzdy – chránená dieľ. z dotácie
4.680,1.029,54
Odvody do fondov
8.398,2.207,20
Cestovné, stravné
995,329,55
Obec.budovy–elektrika
1.659,348,39
Obec.budovy-plyn
2.655,1.896,04
Obecné budovy-voda
331,65,13
Pošrovné, rozhlas, televízia
331,24,87
Kolky
12,Koncesionárske poplatky
99,0,Telefóny, internet
1.394,351,56
Kanc.,čist.potreby, všeob.mater (obrusy)
488,89
Knihy, noviny, časopisy
165,43,16
Software, licencie a údržby
332,143,51
Reprezentačné výdavky
497,85,53
Údržby budov a obecného majetku
411,39
Školenia, členské popl.
331,230,97
Stravovanie
2.124,1.213,55
Poistné
165,0,Prídel do sociálneho fondu
132,33,85
RP
60,43
HN
43,71
Auditorské služby
165,0,Poplatky banke
331,151,59
Poplatky stredisku cenných papierov
331,94
Úroky z úveru z 2008
18,07
Dobrovoľný požiarny zbor
165,0,Vývoz odpadu
5.974,1.230,72
Nákup smetných nádob
331,0,Vybudovanie zberného dvora
663,6,90
Geodetické služby
331,0,Údržba zelene
995,0,Nákup kosačky
1.327,0,Inzercia
0,62,67
Bilancia skrývky
660,Voľby
324,71
Brigádnické práce–čistenie pivnice,skladu
0,83,9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Verejné osvetlenie elektrika
2.655,Miestny rozhlas – rozšírenie
663,TJ – príspevok
1.327,ZPOZ a kultúrne akcie
1.659,Videokronika
331,Materiál do KD (stoličky 100ks)
995,Obecná knižnica
529,Dom rozlúčky
198,Príspevok církvi
165,Projekty na DR
995,Jednota dôchodcov – príspevok
166,Základná škola, ZUŠ - príspevok
265
Projektové dokumentácie na inženier. siete 6.638,Štúdia na inže.siete k vyňatiu z pôd.fondu
0,Budovanie inž. sietí IBV
126.136,IBV cesta v r. 2008
34.521,Čerpanie dotácii
564,Iné výdaje
0,MŠ – mzdy
14.938,MŠ – odvody
5.245,MŠ – sociálny fond
133,MŠ – energie
1.758,MŠ – dovoz stravy
498,MŠ – telefón
199,školské potreby,čistiace
265,stravovanie MŠ
SPOLU
261.900,-

629,82
0,650,305,317,23
3.201,40
93,98
33,66
335,0,0,0,126,16
537,84
0,12.884,56
0,56,48
3.396,45
1.100,60
36,72
1.177,09
117,94
47,29
18,99,63
42.765,55

Zostatky k 31.03.2009:
Termínovaný vklad:
Bežný účet:
Dotačný účet:
Pokladňa:
Sociálny fond:

35.017,33
8.302,26
145,51
755,39
137,28
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PRIATEĽSTVO
Priateľstvo je veľmi vzácne. Treba ho opatrovať, vážiť si ho a starať
sa oň. Každý z nás toho správneho priateľa má určite pri sebe, len sa treba
dobre rozhliadnuť. Správny priateľ by v niektorých životných situáciách
určite použil tieto vety:
− Ak Ti jedného dňa bude do plaču, zavolaj mi!
Nesľubujem, že ťa rozosmejem, ale budem môcť plakať s tebou.
−

Ak jedného dňa budeš potrebovať sa len vyrozprávať, zavolaj mi!
Sľubujem, že keď ti aj nepomôžem, ale určite si ťa vypočujem.

−

Ak jedného dňa budeš mať chuť utiecť, neboj sa mi zavolať!
Nemôžem ťa prehovárať, aby si zostala, ale môžeme bežať spolu.

−

Ak jedného dňa nebudeš chcieť nikoho počuť, zavolaj mi!
Sľubujem, že budem úplne ticho.

−

Ak sa jedného dňa budeš chcieť len tak zasmiať, zavolaj!
Rada sa zamejem s tebou.

−

Ak mi jedného dňa zavoláš a nikto ti neodpovie, príď rýchlo ku mne...
Možno ja potrebujem pomoc!

Pár priateľských rád:
Ak chceš, aby sa tvoje sny splnili, nespi veľa!
Výraz tváre, je z tvojich schopností to najdôležitejšie.
Priateľstvo je najjednoduchšie ak si priateľom.
Šťastie, je závislé od toho ako rozmýšľaš.
Jediné čo vieš dať a splniť, je tvoje slovo.
Najväčšie klamstvo je, keď klameš sám seba.
Ak nemáš odvahu vzoprieť sa, hneď si prehral.
Jediné čo nevieš opäť využiť je čas.
Ak svoje nápady nezrealizuješ, nestoja za nič.
Tvoja duša je ako plazma – funguje len vtedy, keď sa otvorí.
Nikdy nie je neskoro stať sa tým, čím si niekedy chcel byť.
Život je krátky na to, aby sme sa raz prebudili a všetko oľuovali.
Majm radi tých, čo nás ľúbia, zabudnime na tých, ktorí nie. Nikdy nikto
nikomu nesľuboval, že živo je ľahký, iba to, že OPLATÍ SA ŽIŤ!
7________________________________________________________________
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Plánované akcie v obci

„Nesiem ti ruže, mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš.
Keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš.“

Prinášame Vám informácie o tom, čo v obci plánujeme v
neskoršom období. Je dobre vedieť čo sa v obci chystá, aby ste mohli s
plánovanými akciami oboznámiť i Vašich blízkych, ktorí bývajú vo
vzdialenejších miestach. Každá návšteva v obci poteší veď „Hosť do
domu, Boh do domu!“ a to platí i v obci. Každá Vaša návšteva je i našou a
preto sa vždy potešíme, keď sa rodákov zíde na obecných akciách čo
najviac. Budeme radi, keď im naše pozvania budete tlmočiť.

POZVÁNKA
Pozývame všetky ženy, matky, staré a prastaré mamy na oslavu

DŇA MATIEK,

MDD
5. júna popoludní už tradične na futbalovom ihrisku. Pre deti budú
pripravené súťaže i pekné odmeny. Veríme, že sa deti prídu zabaviť a
rodičia, že ich prídu povzbudiť.
LETO NA PAŽITI
31. júla chystáme druhý ročník Leto na pažiti s bohatým kultúrnym
programom a večernou zábavou. Taktiež dúfame, že si nájdete čas a
prídete sa zabaviť a posedieť si s priateľmi.
GAZDOVSKÝ DVOR
Tak isto Pažitský gazodvský dvor s ochutnávkou špecialít nás čaká
v septembri, pravdepodobne 12.09.2009.Tešíme sa. Mňam...

ktorá sa uskutoční

dňa 10. mája 2009 o 15.00 hod. v Sále KD v Pažiti.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Slávnostný príhovor.
Program detí MŠ a ZŠ.
Vystúpenie Šípky.
Slávnostný prípitok a posedenie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Obecné zastupiteľstvo OZ Pažiť a
starostka obce

Budeme radi, ak sa nám podarí pripraviť i viac akcií. O všetkých
budete včas infomovaní. Keďže však tieto sú širšieho chrakteru
oznamujeme ich vopred. Zároveň privítame, akúkoľvek pomoc, či dobrý
nápad. Všetci šikovní a ochotní majú dvere otvorené.
Tešíme sa, že prijmete pozvania na naše akcie a veríme, že
počasie nám bude naklonené, ako to na Pažitských akciách býva
zvykom.
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TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
1. Brodzany
2. Návojovce
3. Žabokreky n/N.
4. Ostratice
5. Veľké Kršteňany
6. Livinské Opatovce
7. Malé Kršteňany
8. Pažiť

14
14
14
14
14
14
14
14

10
7
6
6
7
6
4
1

01
5
3
3
0
2
1
3

3
2
5
5
7
6
9
10

32:16
30:19
41:24
42:36
28:29
33:23
21:58
16:38

31 (+10)
26 (+5)
21 (0)
21 (0)
21 (0)
20 (-1)
13 (-8)
6 (-15)
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Vážení spoluobčania,
podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam na deň

29. apríla 2009 (streda) o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
15. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, na ktoré Vás
srdečne pozývam.

OZNAMY OBCE
Sadenie mája
Dňa 30. apríla 2009 o 19.00 hod Vás pozývame na tradičné
sadenie mája pred Obecným úradom. Pripravený je veselý program
v podaní skupiny Šípky i chutné občerstvenie.
Liga proti rakovine
V zbierke Liga proti rakovine – Deň narcisov, sa dňa 17.
apríla 2009 v našej obci vyzbieralo 93,26 eur. Všetkým
prispievateľom ďakujeme.
Klub dôchodcov
Pozývame všetkých členov Miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov na slávnostné otvorenie nových klubových priestorov,
ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla o 15.00 hod. v nových priestoroch v
budove MŠ.

Program 15. zasadania OZ obce Pažiť:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Vyhodnotenie uznesení zo 14. zasadania OZ obce Pažiť.
4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.3.2009
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Pažiť.
6. Odpredaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.
7. Vystúpenie starostky obce.
8. Diskusia.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.
Mgr.

Slavka Súlovská
starostka obce

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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