Naučil som sa,
 že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja...
 že keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť...
 že stačí, aby jeden človek povedal „Cítim sa s tebou dobre.“, aby som sa
cítil dobre...
 že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu...
 že človek nikdy nemôže odmietnuť darček od dieťaťa...
 že nezáleží, akým váženým je človek v živote. Každý potrebuje priateľa,
s ktorým dokáže robiť i hlúposti...
 že malá prechádzka s otcom okolo dediny, keď je človek malý, učiní
veľké zázraky v okamihu, keď človek dospeje...
 že život je ako rolka toaletného papiera. Dostaneš sa tým skôr ku
koncu, čím rýchlejšie sa odvíja...
 že peniaze nerobia postavenie medzi ľuďmi...
 že práve malé denné udalosti robia život veľkolepým...
 že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva niekto, kto
potrebuje byť ocenený a milovaný...
 že ignorovanie skutočností nemení skutočnosť ako takú...
 že keď človek plánuje ísť spoločnou cestou s niekým, dáva mu súčasne
možnosť, aby mu ubližoval...
 že to láska, nie čas hojí všetky rany...
 že najľahšia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa ľuďmi
šikovnejšími, ako som ja...
 že každý, koho stretneš si zaslúži byť pozdravený úsmevom...
 že nikto nie je dokonalý, kým sa do neho nezamiluješ...
 že život je tvrdý...
 že šance nie sú nikdy stratené...ale tú, ktorú prepasieš, dostane niekto
iný...
 že pokiaľ je človek naplnený trpkosťou, zakotví šťastie niekde inde...
 že by si človek prial povedať matke ešte raz, ako ju ma rád, predtým
ako odišla...
 že každý by mal svoje slová udržiavať jemne a nežne, pretože zajtra sa k
nemu môžu vrátiť...
 že úsmev je najlacnejší spôsob, ako zlepšiť svoj vzhľad...
 že si človek nemôže vybrať ako sa cíti, ale si môže vybrať, čo s tým
urobí...
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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Všetci niekedy potrebujeme
držať v dlani niečiu ruku
a srdce, ktoré nám rozumie...
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S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Milí spoluobčania,

Manželka príde domov až ráno o 9.00, odpotáca sa do kúpeľne a medzi
zuby precedí, že spala u najlepšej kamarátky...
Manžel okamžite obtelefonuje 10 jej najlepších kamarátok. Samozrejme
zistí, že ani u jednej nespala.
O týždeň neskôr sa úloha otočí, ráno prinesú manžela a ten sa vyhovorí,
že spal u najlepšieho kamoša.
Manželka volá 10 najlepším a výsledok?
U 8 z nich spal a u 2 dokonca ešte stále spí....
 Žena príde na policajnú stanicu:
- Prosím vás, pomôžte mi, môj manžel sa stratil.
Policaj založí papier do stroja a vraví:
- Môžete mi ho popísať?
- No meria asi 150 cm, váži 95 kg, má plešinu, veľké brucho, chudé biele
nohy, šedý zákal na oku falošné zuby... Viete čo? Zabudnite na to...
 Policajná hliadka kontroluje vodiča, ktorý vezie na streche auta lyže:
- Prosím vás, načo sú vám teraz v lete lyže?
- To sú vodné lyže, ja sa lyžujem na jazere.
- V poriadku, šťastnú cestu.
- Druhý policajt po chvíli vraví:
- Ten nás oklamal! U nás máme tri jazerá, ale ani jedno nie je dole
kopcom!
 Na políciu príde občan:
- Ja som vám včera ohlásil, že mi ukradli peňaženku. Prišiel som odvolať
udanie, lebo peňaženku som medzitým našiel doma.
- Neskoro. Zlodeja sme už chytili.
 Náčelník polície prijíma nováčikov:
- Tak vy sa chcete prihlásiť k polícii?
- Áno!
- Viete písať a čítať?
- Áno!
 Rozprávajú sa dvaja mladíci:
- Vieš aký je rozdiel medzi policajtom a blbcom?
Naraz sa spoza rohu vynorí policajt:
- No, aký, aký?!!!
- Žiadny.
- No veď preto!
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júnové číslo Pažitských zvestí Vám prináša už tradične pozvánku na
zasadannie obecného zastupiteľstva, ktoré bude určite zaujímavé a podnetné,
takže veríme, že sa zúčastnite v čo najväčšom počte. Zároveň si nájdete
pozvánku na „Leto na pažiti“. Potešíme sa, ak pozvete i svojich blízkych
priateľov a známych. Veríme, že atmosféra bude aj vďaka Vám všetkým
veselá, príjemná a priateľská. Určite sa u viacerých z vás nachádzajú podnetné
nápady. Čo takto podeliť sa s nami o ne do 15. júla? Taktiež opäť prinášame
pár dobrých rád a zistení odborníkov, aj ich používaním si môžeme skvalitniť
život, takže veríme, že sa im potešíte. Svoje okolie si chráňme, veď je to obec
nás všetkých, neničme si ju zbytočne, len pre krátenie dlhej chvíle, buďme
pozorní a obozretní a upozorňujme tých neporiadnejších.
Počas leta Vám prajeme všetko dobré, mnoho slnečných dní, veselé
prázdniny, dovolenku plnú oddychu, načerpanie nových síl, životnej energie a
elánu. Nezabudnite, úsmev na tvári – skrášli, pomôže Vám i tomu koho
stretnete, nič nepokazí, každého poteší, prinesie dobrú atmosféru, ozdravuje
dušu... a má mnoho iných len kvalitných vlastností, tak nech Vám neschádza z
tváre.

Vaša redakcia
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Čo nás čaká na 16. zasadaní OZ

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
Soľ

Budeme radi, keď sa dňa 17.6.2009 zúčastníte 16. zasadania
OZ v čo najväčšom počte. Vždy je mnoho vecí, o ktorých by ste
mali byť informovaní a zasadanie obecného zastupiteľstva je jeden z
najúčinnejších prameňov ako sa k informáciam dostať. Je dobré
informácie vedieť z prvého zdroja a nie postupne upravované.
− Solárne osvetlenie v obci – zapojenie sa do pilotného projektu v
rámci SR hradeného z európskych fondov.
− Čerpanie finančných prostriedkov k 31.5.2009
Kompetencia o disponovaní finančných prostriedkov starostkou
obce.
− Štatút obce Pažiť (návrh je od 2.6.2009 vyvesený v úradnej
tabuli).
− Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pažiť na 2.
polrok 2009 (od 2.6. 2009 je zverejnený v úradnej tabuli)
− Výber dodávateľa na vybudovanie inžinierskych sietí – vodovod,
kanalizácia, plyn.
− Projektová dokumentácia na dostavbu prístrešku k Domu
rozlúčky a rekonštrukciu súčasnej strechy. Osadenie lavičiek na
cintoríne.
− Plánované vybudovanie detského ihriska.
− Pripravovaná kultúrna akcia „Leto na pažiti.“ - 1.8.2009.
− Možnosť využívať sociálny taxík už aj v Pažiti? Otázkou je či
budete mať záujem? Prídite sa vyjadriť.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Verím, že Vás ponúkané témy zaujali, a že na zasadanie OZ
nezabudnete.
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−
−
−
−
−
−

Dobré rady pre domácnosť pod S, Š, V

odstráni usadeninu vo váze,
vyčistí umelé kvety – kvety dať do sáčku so soľou a potriasť,
okná natrieť špongiou namočenou v slanej vode – nezamrznú,
trochu soli nasypať do zapáchajúcich tenisiek,
keď sa pripáli mlieko nasypať do hrnca soľ,
dosku polepenú od cesta posypať soľou a hubkou zotrieť,
nakrájané ovocie na chvíľu ponoriť do mierne slanej vody - nezhnedne,
tuhú šľahačku a sneh z bielka vyšľaháme, keď prídáme štipku soli,
do vody, v ktorej varíme vajcia pridať trochu soli – dajú sa ošúpať a
neprasknú,
na škvrnu od tatárskej nasypeme soľ – pohltí mastnotu,
škvrny od potu – v litri horúcej vody rozpustíme 4 lyžice soli a vydrHnúť,
syr namočíme do obrúska namočeného v slanej vode a dáme do chlacničky,
pripálenú žehličku – na dosku položiť noviny, nasypať kuchynskú soľ a
opatrne prejsť horúcou žehličkou – zmiznú nerovnosti,
soľ sa nasype na suché vlasy, vmasírujeme a zbavíme sa lupín,
v pol šálke vody rozmiešame lyžičku soli a lyžičku jedlej sódy – vykloktaťvýborná ústna voda.

Šampón
−
−
−
−
−
−

trochu šampónu oživí kožené topánky a kabelky,
večer si natrieť nohy šampónom a dať na ne ponožky – budú hladké,
kvapnúť na skrutku, ktorá sa nedá otvoriť,
na náplasť dať šampón, nechať preniknúť a až potom strhnúť,
je výborný prípravok na pranie jemnej bielizne,
dobrý čistiaci prostriedok na koberce.

−

zelenina nebude hniť, keď tam vložíme suchú špongiu.

−

2 ks vyčistia vázu od špiny, asi 6 tabletiek umyje riad z varného skla, vyčistia
toaletu aj upchatý odpad.

Špongia
Šumivé tabletky
Vanilková esencia
−
−
−

odstráni pach z chladničky a mikrovlnky,
kvapnúť na žiarovku – príjemná vôňa,
ošetrí popáleniny.
13–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––– PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
JAHODY chránia mozog!

Konečne sa začala sezóna domáceho ovocia a sú tu jahody. Rastú v
záhradách alebo divoko po celej Európe.
Jahody obsahujú okolo 6-9% cukrov (fruktóza a glukóza), čo je málo na
to, aby sa diabetici či chudnúci ľudia museli báť. Jahody sú v skutočnosti pre obe
skupiny veľmi vhodné ovocie, pretože obsahujú fruktózu, ktorá pre využitie v tele
nepotrebuje inzulín a tiež chróm, ktorý je pre spracovanie cukru v organizme
dôležitý.
Vysoký obsah ovocných kyselín má na tráviaci systém dezinfekčné
účinky a zlepšuje vstrebávanie železa z rastlín potravín. Na tráviaci trakt a
srdcovo-cievny systém priaznivo vplýva pektín, vitamín C, karotén, flavonoidy a
triesloviny. Aj vitamín B, fosfor, železo, mangán a meď robia z jahôd skutočne
kvalitné ovocie.
Určite vám neunikla farba jahôd – červená. Je spôsobená prítomnosťou
rastlinných pigmentov, ktoré majú výrazný antioxidačný účinok. Ten je dokonca
taký silný, že jahody patria spolu s čučoriedkami a brusnicami k najsilnejším
potravinovým antioxidantom vôbec. Jahody dávame do pozornosti najmä tým,
ktorí chcú chrániť svoj mozog: jahody majú ochranný účinok na nervové bunky.
Jedna šálka jahôd účinne chráni mozog 6-12 hodín – ešte dlhšie ako najtmavšie
čučoriedky.
A viete prečo sú syntetické jahodové arómy v pudingoch, zmrzline,
nápojoch len trápnou karikatúrou prírodnej chute? Aróma jahôd patrí medzi
najkomplikovanejšie v prírode vôbec – pozostáva z vyše 300 známych a množstvo
neznámych látok. Kto by to kedy v laboratóriu namiešal? To však môže byť aj
dôvod, prečo sú niektorí ľudia na jahody alergickí. Je dôležité byť preto opatrný
najmä pri zavádzaní jahôd do jedálneho lístka dojčiat. Po prvej konzumácii jahôd
ich nepodajte dieťaťu niekoľko dní a pozorujte, či sa neobjavia alergické príznaky.
Ak máte svoje vlastné jahody, zbierajte ich ráno, hneď potom ako uschne
ranná rosa. Jedzte len zdravé kusy. Avšak nielen plody sú zdravé. Od mája do
augusta môžete zbierať aj listy – najmä z lesných jahôd. Pre vysoký obsah
trieslovín, éterických olejov, vitamínu C, alkaloidov, glykozidu fragarínu
flavonoidov kvercetínu a kvercetrínu ich možno využiť pri liečbe hypertenzie,
gynekologických ochoreniach, dne a zápalových ochoreniach kĺbov, obličkových
kameňoch, zápaloch žalúdočnej a črevnej sliznice a pod.
Skúste jahodovú kúru: počas niekoľkých dní zjedzte len 1-2 kg jahôd denne
rozdelených do niekoľkých dávok! Táto kúra je lahodná, prečisťuje krv, obličky,
črevá a kĺby.
MUDr. Igor Bukovský, PhD
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Ako odstrániť kliešťa...
Veľmi populárnym námetom hádok pri odstraňovaní kliešťov
v rodine býva aj to, či sa majú vykrúcať v smere hodinových
ručičiek, alebo v protismere.
Po mnohých stáročiach trápenia sa s kliešťami zatiaľ na túto
otázku nie je jednoznačná odpoveď. Asi preto, že je to úplne jedno.
Ozubený rypáčik liešťa nemá totiž závity a do kože sa teda
„nešraubuje“, ale iba zasunie a ukotví háčikmi.
Kliešťa teda možno odstrániť nielen vytáčaním, ale aj kývavými
pohybmi z jednej strany na druhú. Je to zdĺhavá robota, pri ktorej sa
netreba ponáhľať, lebo pri rozpučení sa zvyšuje riziko nákazy.
Vybratého kliešťa je najlepšie spáliť.
DEZINFIKUJTE!
Miesto prisatia kliešťa dezinfikujte, potom kliešťa vytiahnite tak,
aby ste ho nerozmliaždili a nedostali sa do styku s obsahom jeho
čriev a miesto opäť dezinfikujte. Niektorí lekári odporúčajú ešte pred
tým priložiť na miesto vatu namočenú v mydlovej vode.
EXTRA TIP:
RNDr. Gustáv Russ z Virologického ústavu SAV v Bratislave to
robí inak. Vyzerá to až podozrivo jednoducho, on však tvrí, že
metóda je zaručená a bez reklamácií. „Treba zobrať leukoplast,
prilepiť a hneď odlepiť. Kliešť zostane na leukoplaste. Funguje to
spoľahlivo na ľuďoch aj na psoch.“ Proti kliešťovej encefalitíde
odporúča očkovanie.
Zdroj: internet
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Čerpanie rozpočtu k 31.05.2009 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,Rodinné prídavky
0,Príspevok v hmotnej núdzi
0,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- refundácie nákladov
SPOLU
261.900,-

Skutočnosť
34.192,77
45.872,81
1.628,77
1.551,27
0,48,93
71,55
200,3.324,04
999,68
33,20
319,36
83,84
193,404,57
192,610,56
60,43
86,34
500,1.799,77
297,42.665,1.642,53
1.870,267,94
138.915,36
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VÝDAJE
Rozpočet Skutočnosť
Mzdy starostka
26.487,10.625,26
Mzdy – chránená dieľ. z dotácie
4.680,1.799,77
Odvody do fondov
8.398,3.443,63
Cestovné, stravné
995,439,81
Obec.budovy–elektrika
1.659,973,22
Obec.budovy-plyn
2.655,3.211,01
Obecné budovy-voda
331,65,13
Poštovné, rozhlas, televízia
331,98,25
Kolky
12,Koncesionárske poplatky
99,0,Telefóny, internet
1.394,522,82
Kanc.,čist.potreby, všeob.mater (obrusy)
322,80
Knihy, noviny, časopisy
165,43,16
Software, licencie a údržby
332,604,43
Reprezentačné výdavky
497,130,73
Údržby budov a obecného majetku
709,42
Školenia, členské popl.
331,250,97
Stravovanie
2.124,1.111,64
Poistné
165,153,26
Prídel do sociálneho fondu
132,57,58
Rodinné prídavky – vyplatenie
60,43
Príspevok na stravu v hmotnej núdzi
72,42
Auditorské služby
165,0,Poplatky banke
331,222,65
Poplatky stredisku cenných papierov
331,94
Úroky z úveru z 2008
18,07
Dobrovoľný požiarny zbor
165,0,Vývoz odpadu
5.974,1.526,88
Nákup smetných nádob
331,238,Vybudovanie zberného dvora
663,6,90
Geodetické služby
331,508,35
Údržba zelene
995,169,72
Zametanie ulíc
0,231,85
Nákup kosačky
1.327,1.900,Inzercia
0,62,67
Bilancia skrývky
660,Voľby
1.194,09
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Brigádnické práce
0,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,Vybavenie klub dôchodcov
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,Oprava cesty před OcÚ
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,-

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

107,73
1.477,75
0,817,30
470,56
317,23
3.204,25
286,40
100,75
335,0,100,627,79
0,126,16
537,84
0,5.796,53
18.535,59
107,14
0,5.845,81
1.898,41
61,26
2.290,33
200,08
80,34
43,40
171,03
75.317,54

55.124,99
6.760,58
152,80
1.559,45
181,56
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Naše okolie: Aj my prispievame k jeho skrášleniu,
alebo...
Je zaujímavé ako niekedy dokážeme všímať jeden druhého, čo koná
či nekoná, čo si obliekol či mal obliecť alebo neobliekol, čo si myslí či
nemyslí atď. Často vidíme triesku v oku druhého, ale brvno v tom vlastnom
nevidíme.
Ale niekedy je to i opačne. Veľakrát vieme, že niekto robí zle, ničí čo
je na verejnom priestranstve a čo nie je jeho a my len tak nevšímavo prejdeme
okolo a neupozorníme ani dotyčného nezbedníka ani jeho rodičov, akoby sme
sa báli, že nám drzo odsekne. Pritom vhodné upozornenie by malo, snáď,
výchovný účinok. Viem, že je ťažko starať sa do cudzích detí, aleničenie
obecného majetku by nám nemalo byť ľahostajné.
Obec nakúpila kvety a vysadila ich na priestranstve pred obecným
úradom. Niekomu sa asi nepáčili, alebo možno mal len tak dlhú chvíľu, tak ich
povytŕhal. Niektoré odhodil po okolí a niektoré nechal len tak voľne vytrhané
v kvetináčoch. Priestranstvo je to verejné, a my sme radi, keď sa tam deti
zdržujú a hrajú, avšak hlavne rodičia by ich mali upozorniť nech neničia to o
čo sa nezaslúžili a čo slúži pre všetkých, čo je zakúpené zo spoločnej kasy.
Tak isto každoročne dopadnú aj kvety, ktoré sadia učiteľky materskej školy v
ich areáli. Nehovoriac o tom, že tento areál deti doslova devastujú pravidelne.
Už viackrát som písala – kontrolujme svoje deti. Nebuďme leniví a
prejdime sa na školský dvor. Keď sa tam nečakane zjavíme budeme
prekvapení, aké malé deti držia v rukách cigaretu, že nesedia slušne na
lavičkách, prípadne „na pulte bufetu“, ale si vykladajú zablatené nohy, skáču
po všetkom, vešajú sa na čokoľvek a pomaly lámu a ničia to čo pracne
vybudovali iní. Neobchádzajú ani detskú šmýkaľku, ktorá naozaj nie je
dimenzovaná pre tínedžerov.
Nebuďme preto ľahostajní. Každý z nás prispieva k tomu, ako
naše okolie a verejné priestranstvá vyzerajú. Niekto tým, že prispeje
rukou k dielu a niekto tým, že si nevšíma čo sa v okolí deje...
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Vzdialenosť medzi ľuďmi

Nezabudli ste - „Ako zviditeľniť našu obec?“ - súťaž

Jedného dňa sa Meher Baba opýtal svojich žiakov: „Prečo
ľudia na seba kričia, keď sú nahnevaní?“
Žiaci sa na chvíľu zamysleli: „Lebo sme rozčúlení,“ odpovedal
jeden z nich, „preto kričíme,“
„Ale prečo máš kričať, keď ten druhý je vedľa teba?“, opýtal sa
Baba. „Nemôžeš hovoriť potichu? Prečo kričíš, keď sa na niekoho
hneváš?“
Odpovede boli rôzne, ale ani jedna Meher Babu neuspokojila.
Napokon vysvetlil: „Keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia
sú veľmi vzdialené. Aby túto vzdialenosť prekonali a počuli sa,
musia kričať. Čím viac sa hnevajú, tým viac musia kričať, aby sa na
takú veľkú vzdialenosť počuli.
Potom sa opýtal: „Čo sa stane ak sa dvaja ľudia zamilujú? Nekričia
na seba, ale rozprávajú sa nežne. Prečo? Ich srdcia sú veľmi blízke.
Vzdialenosť medzi nimi je nepatrná.“ Baba pokračoval: „Keď sa
zamilujú ešte viac, čo sa stane? Už ani nehovoria, iba šepkajú.
Nakoniec už nepotrebujú ani šepkať, len sa na seba dívajú. Tak je
to, keď sa dvaja milujú.“
Napokon Baba povedal: „Keď sa rozprávate, nedovoľte, aby sa
vaše srdcia od seba vzdialili, nehovorte slová, ktoré ich odďaľujú,
lebo príde deň, keď bude vzdialenosť taká veľká, že nebudete
môcť nájsť cestu späť!“

Minulý rok bola na 1. ročníku „Leto na Pažiti“ vyhlásená súťaž
„Ako zviditeľniť našu obec“. Ide o súťaž, ktorou chceme našu obec
zatraktívniť, aby ju navštevovalo viac turistov. Väčšina obcí má historické
pamiatky alebo atrakcie, ktoré každoročne rado zhliadne množstvo ľudí a
práve pre tieto zaujímavosti neváhajú, prejdú mnohé kilometre, aby danú
obec navštívili.
Vyhlásením súťaže očakávame, že nám poskytnete nápad, ktorý sa
bude dať zrealizovať priamo v obci, ktorý však bude jedinečný. Na víťazný
nápad by obec zadala vypracovanie projektu odborníkom a následne by sa
začalo s realizáciou.
Tipy z iných obcí: osadenie voskových figurín v exteriéri obce, drevené
sochy osadené v parku v obci, vybudovanie malého jazierka a oddychovej
zóny.
Máme záujem o malé nápady, ktorých realizácia by nebola
finančne náročná, a ktoré by sa mohli zrealizovať na priestranstvách, ktoré
sú majetkom obce, aby nevznikali náklady ešte aj s vykupovaním pôdy a
pod.
Na Vaše nápady sa tešíme.
Hlavná časť programu „Leto na pažiti“ bude v sobotu 1. augusta,
takže nápady očakávame do 15. júla. Následne budú poslancami OZ
vyhodnotené. Víťaz bude zverejnený v uvedený deň a zároveň bude
odmenený.

Pozvánka „Leto na pažiti“

O akcii sme Vás už informovali v minulom čísle Pažitských zvestí,
aby sme Vás však trochu navnadili prinášame niečo z programu:
− mažoretky
− vystúpenie folklórneho súboru, vystúpenie Šípky, írske tance
− atrakcia pre deti
− večerná zábava
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5 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––

TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
1. Brodzany
2. Livinské Opatovce
3. Návojovce
4. Žabokreky nad N.
5. Ostratice
6. Veľké Kršteňany
7. Malé Kršteňany
8. Pažiť

21
21
21
21
21
21
21
21

17
11
9
9
9
8
5
4

01
3
5
4
4
1
2
4

3
7
7
8
8
12
14
13

58:25
58:34
41:44
57:45
64:52
40:47
33:84
33:53

52 (+19)
36 (+3)
32 (-1)
31 (+1)
31 (+1)
25 (-5)
17 (-16)
16 (-14)

Takto vyzerá záverečná tabuľka Jar 2009. Futbalistom ďakujeme za reprezentáciu
obce a tešíme sa na jesenné zápasy.

OZNAMY OBCE
Zberný dvor
„Ďakujeme“ občanovi, ktorý priviezol pri zberný dvor okná a presklené
dvere. Veď niekto sa o to pracne postará, alebo to uložíme do kontajnera a
zaplatíme zo spoločných. Pritom stačilo vybrať sklenú výplň, dať ju do kontajnera
na sklo a drevo poskytnúť do pece na prikúrenie. Ešte to však, aby sa niekto
narobil keď nemusí. A do kontajnera nech to uloží kto chce, veď všetci vieme, že
v obci na to zamestnanú pracovnú silu nemáme, snáď sa dobrá duša nájde. Možno
keď vyhlásime brigádu sa tento anonymný darca zúčastní.

Nahlasovanie domácich zabíjačiek – upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza upozorňuje na povinnosť,
že podľa § 23 ods. 1 písm a) zákona č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa
na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza: Mariánska č.6
tel. 046/5422247, 046/5420381, fax: 046/5425701
pracovné dni: pondelok – piatok 7.00 hod. - 15.00 hod.
- Pracovisko Partizánske:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie SNP 151, 3. posch, č.dv.303
tel. 038/7493589, fax: 038/749359
- pracovné dni: pondelok, utorok, štvrtok 7.00 hod. - 11.00 hod.
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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

17. júna 2009 (streda) o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
16. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, na ktoré Vás
srdečne pozývam.

Program 16. zasadania OZ obce Pažiť:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Vyhodnotenie uznesení z 15. zasadania OZ obce Pažiť.
4. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.5.2009.
5. Práca hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Pažiť na 2. polrok 2009.
6. Investičné akcie – IBV budovanie inžinierských sietí.
7. Štatút obce Pažiť.
8. Vystúpenie starostky obce k práci za uplynulú obdobie a k
plánom práce na najbližšie obdobie (viď. strana 4)
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
Mgr. Slavka Súlovská
starostka obce

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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