

















Nezáviď nikomu, lebo nevieš, či neskrýva niečo, čo by si s ním za
žiadnu cenu nemenil.
Ľudia sa príležitostne potknú o pravdu, ale väčšina sa veľmi rýchlo
pozviecha zo zeme a náhli sa ďalej akoby sa nič nestalo.
Nevysvetľuj, tvoji priatelia to nepotrebujú a nepriatelia by ti aj tak
neverili.
Nechoď tadiaľ, kade vedie cesta. Vykroč tadiaľ, kde cesty niet a
zanechaj stopu.
V boji o vlastné šťastie vyhráva ten, kto sa nikdy nevzdáva, lebo kde je
nádej, je aj šanca.
Pred manželstvom majte oči otvorené a v manželstve ich potom zase
trochu prižmúrte.
Skutočná láska je keď sa vzdáš ženy, ktorú miluješ, preto, aby ona bola
šťastná.
Rozkazovať sa učíme tým, že poslúchame.
Moc prináša aj veľkú zodpovednosť.
Nadbytok neznamená bohatstvo.
Nestrácaj čas pre niekoho, kto ho nechce stratiť s tebou.
Nezáleží na tom, koľko je hodín, ale koľko času nám ešte zostáva.
Sú štyri veci, ktoré človek keď urobí, nevráti už naspäť:
Kameň... keď ho už človek hodil...
Slovo...keď ho už vyslovil...
Príležitosť...keď ju už prepásol...
A čas...keď už ubehol...
Čas prúdi rovnako rýchlo a len na nás záleží s kým ho strávime a s
akou rýchlosťou.
Veľa núl si myslí, že sú elipsami, po ktorých obieha zem.
Sú dva druhy šťastia:
jedno malé – byť šťastným,
jedno veľké – urobiť niekoho šťastným.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 180 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: Mgr. S. Súlovská, Bc. M. Gendiarová, V. Tomová

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

P A Ž I Ť
Ročník IX.

Číslo 6.

Október 2009

Priateľ je niekto,
kto pozná pieseň v tvojom srdci
a dokáže ti ju zaspievať
keď si sám
a zabudol si slová.
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Milí spoluobčania,
držíte októbrové číslo Pažitských zvestí. Veríme, že Vám prinesie
spestrenie počas jesenných dní aj keď nie všetky správy, ktoré sa dozviete sú
optimistické.
Na obecnom úrade nás dnes tiež taká jedna „úžasná zvesť“ dostihla.
Odpad sa nebude vyvážať na skládku do Brodzian ale do Livinských Opatoviec,
čo znamená neúmerné zdraženie. Skládka v Brodzanoch bola po kontrole na
neurčitý čas uzatvorená. Okrem toho, že si samy zvyšujeme náklady (viď článok
na str. 4) ešte aj toto. No ale problémy sú na to, aby sa riešili. Vraj každý problém
nás posúva vpred a niečomu nás naučí. Celé číslo Pažitských zvestí je hotové,
takže sa o tom zmieňujeme len v úvode, prepočty o predpokladanom zvýšení
nákladov ešte nemáme spracované.
Okóber je takmer za nami. Užili sme si dážď i meniacu sa farbu prírody.
Verím, že každý z nás si nezabudol uctiť počas tohto mesiaca svojich blízkych,
ktorí sa narodili o trochu skôr, veď okóber je už dlho považovaný za Mesiac úcty
k starším. My prajeme všetkým seniorom pevné zdravie a ničím neutíchajúci
životný elán a oprimizmus.
Počas prvých novembrových dní nezabudnite na svojich blízkych, ktorí
už nie sú medzi nami. Kytičkou kvetou a plamienkom horiacej sviečky si ich
uctime a venujme im krátku motlidbu.
Všetkým prajeme jeseň ešte preteplenú slnečnými lúčmi, plnú pokoja a
príjemného očakávania.
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S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
„Deduško čo je toto?“
„To sú čierne ríbezle.“
„Aprečo sú červené?“
„Lebo sú ešte zelené.“
 Vždy som sa čudoval prečo angličania pijú toľko čaju. Teraz už viem,
ochutnal som ich kávu.
 Môžeme vyžiť zo slovenského dôchodku?
Nielenže môžeme, ale aj – musíme.
 Načo sa používa tlačiareň?
Spomaľuje postup papiera ku košu.
 „To je otrasné!“-vraví na plese manžel, - „najväčší idioti majú najkrajšie
manželky!“
„Ty sa mi zaliečaš?“ objala ho žena
 Prečo je slon veľký, šedý a vráskavý?
Pretože keby bol malý, biely a hladký – bol by aspirín.
 Poslednú hádku som zavinil ja. Keď sa ma žena spýtala, čo je v televízii,
odpovedal som, že plošné spoje, obrazovka a prach.
 Ak sa tak občas v telke pozerám na našich politikov vystávajú predo
mnou dve otázky:
Prvá: Kam odišiel cirkus?
Druhá: Prečo práve ich tu nechali?
 Všetci mi radia, aby som jedol ovocie aj so šupkou. Je to vraj zdravé...
Ale keď ja mám ajradšej orechy.
 Môj sused je skutočný džin. Otvorím fľašku a mám ho v byte.
 Sťažuje sa bankár: „Tá finančná kríza je horšia ako rozvod! Prišiel som o
polovicu majetku a žena u mňa zostala!“
 Skúšky v autoškole:
„Popíšte nám funkciu motora!“
„A môžem aj vlastnými slovami?“
„Samozrejme.“
„Brm,brrmm, brrmm.
 Na diaľnici tlačí nadávajúci a spotený chlap auto. Žena sedí za volantom
a pýta sa ho:
„Už môžem uvošniť tú ručnú brzdu?“
 Čo spraví žirafa, keď jej napľuješ do tváre?
Odkopne ti rebrík.
15–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


––––––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ

ZVESTI–––––––––––––
ODPAD – zberný dvor

Téma odpad a zberný dvor je asi nevyčerpateľná. Je zarážajúce, že o tejto
téme pravidelne píšeme a aj tak občania neseparujú, nedodržiavajú pravidlá: do
kontajnera so stavebným odpadom ukladajú kadečo iné apod. Obec je povinná
zobrať len drobný stavebný odpad, to znamená, že to nie je odpad, ktorý vznikne
pri rekonštrukcii, na ktorú bolo, alebo by malo byť, vydané stavebné povolenia či
povolenie na drobnú stavbu. Takýto odpad sú povinní si občania zlikvidovať na
svoje vlastné náklady. Neznamená, že keď niekto vymieňa škridlu „na čierno“
alebo rekonštruuje interiér bez ohlásenia, je obec povinná tento odpad odobrať.
Obec odoberala odpad od občanov bez obmedzenia, avšak občania sú
nedisciplinovaní a niekedy aj drzí.
Zároveň sme viackrát oznámili, že v prípade, že máte záujem o otvorenie zberného
dvora počas víkendu, alebo mimo pracovných hodín, aby ste túto skutočnosť
nahlásili vopred. Nie sme povinní mimo pracovnej doby Vám v priebehu pár
minút ísť na obecný úrad pre kľúče. Je pravdou, že koncom augusta a začiatkom
septembra bol obecný úrad necelé dva týždne zatvorený z dôvodu nečakanej
hospitalizácie starostky a čerpania dovolenky pracovníčky OcÚ (ktorú mala na
uvedený termín nahlásenú už dva mesiace vopred a nebolo možné termín z
rodinných dôvodov preložiť). Je zarážajúce, že pre niekoho sú tieto dôvody
nepochopiteľné a svoju zlosť a aroganciu si vylieva na druhom. Bio odpad je obec
povinná likvidovať až od roku 2013. Drobný stavebný odpad je povinná obec
likvidovať len za podmienok, ktoré som vyššie uviedla a takýto odpad nevzniká z
minúty na minútu, takže jeho likvidácia sa dá naplánovať.
Upozorňujeme občanov na nasledovné podmienky:
− počas víkendov a mimo pracovnej doby poskytneme kľúče od zberného dvora
len občanom, ktorý o túto skutočnosť požiadajú v pracovnú dobu,
− drobný stavebný odpad nebudeme preberať od občanov, ktorí prerábajú a
majú alebo by mali mať vydané povolenie,
− nevytriedený odpad odoberať NEBUDEME, t.j. elektroodpad, nebezpečný
odpad, plasty a iné, ktoré sa zbierajú v pravidelných termínoch.
− bio odpad budeme zbierať len ten, ktorý sa nedá doma skompostovať.
Doporučujeme občanom, aby odpad, ktorý sa im nezmestí do smetných nádob
uložili vo vreciach v čase zberu komunálneho odpadu vedľa smetných nádob.
Pracovníci technických služieb im ho určite odoberú. Je to najjednoduchšie a
najlacnejšie riešenie.
Z dôvodu, že nevieme dodržiavať pravidlá sa náklady na likvidáciu
odpadu neustále zvyšujú. Už teraz sú náklady na jedného občana 13,50,-eur a ešte
je pred nami celý štvrťrok. Obec nie je povinná ich znášať.
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18. Peter Ridzik, Ing., 49r., stavebný inžinier, Veľké Kršteňany, 109,
NOVÁ DEMOKRACIA
19. Peter Sitár, Ing., 34r., konateľ spoločnosti,Partizánske, Veľká okružná
1086/61,
Sloboda a Solidarita
20. Ľubomír Solík, Ing., 57r., podnikateľ, Partizánske, Ul. 9.mája,
Komunistická strana Slovenska
21. Anton Stanko, Ing., 49r., manažér, Veľký Klíž, časť Klížske Hradište 124,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
22. Slavka Súlovská, Mgr., 37r., starostka, Pažiť, 81,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
23. Emília Šútorová, 53r., skladníčka, Partizánske, Horská 1295/21,
Združenie robotníkov Slovenska
24. Jozef Tomáš, Ing., 53r.,riaditeľ bytového družstva,Partizánske,Horská
1314/36,
Strana občianskej solidarity
25. Andrej Vaňo, Ing., 39r., technik, Partizánske, Pod Šípkom 1154/4,
Slovenská národná strana
26. Martin Vaňo, Ing., 35r., manažér, Partizánske, B. Němcovej 1263/2,
Slovenská národná strana
27. Ľubomír Vožňak, 53r., živnostník, Livina, 16, Slovenská národná strana
Pri voľbách dostanete dva hlasovacie lístky. Jeden na predsedu TSK, kde
krúžkujete poradové číslo jedného kandidáta a jeden na poslancov TSK, kde
krúžkujete maximálne poradové čísla 4 kandidátov.
Verím, že aj keď o dané voľby nie je až taký veľký záujem zo strany voličov,
zúčastnime sa v čo najväčšom počte. Veď každé voľby sú aj o nás. Samosprávne
kraje spravujú cesty II. a III. triedy, rozhodujú o 5 nemocniciach nášho kraja, o
zriadení všetkých ambulancií v kraji, o domovoch dôchodcov, sociálnych a
kultúrnych zariadeniach, stredných školách a v neposlednom rade o regionálnom
rozvoji. Ak sa nám zdá, že nič z toho sa nás netýka mýlime sa. Takmer každou
obcou ide cesta, ktorá patrí pod TSK (aj v obci je hlavná cesta cestou III. triedy),
takmer každý máme svoje dieťa či vnúča na strednej škole a nie vždy sme s
úrovňou spokojní, takmer každý z nás už navštívil a potreboval Bojnickú
nemocnicu, prípadne sa zaujímal a využíval niektorú odbornú ambulanciu
otvorenú v PE. Že je nedostatok miest v domovoch sociálnych služieb je všetkým

známe. Atď. Aj toto môžme svojou voľbou ovplyvniť a potom sa na zvoleného
poslanca obrátiť.
13–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Svoje „ÁNO“ si povedali:
Jana Podskalková
Jana Tomová

Ján Pajerský
Michal Pavlovčík
október 2009
„Nastal slávnostný čas
a zaznela svadobná melódia,
Vaše sľuby splynuli v jeden hlas
a je z nich dokonalá harmónia.
Blahoželáme!
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo
dňa 2. júla 2009 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov
na deň 14. novembra 2009.
V obci Pažiť je schválený jeden volebný okrsok, volebná miestnosť je sála
kultúrneho domu, ktorá bude otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Zapisovateľka: Bc. Mária Gendiarová
Členovia okrskovej volebnej komisie boli delegovaní 7 politickými stranami.
Každému voličovi bolo doručené Oznámenie o čase a mieste konania volieb.
V prípade, že niekomu nebolo doručené toto oznámenie žiadame, aby túto
skutočnosť nahlásil na OcÚ.

Privítali sme medzi nami:
Jakub Balaška
Šimon Gašparovič
Sára Kollárová

august 2009
september 2009
október 2009
„Na svet prišli trochu hlasní,
z Vašej lásky vzácny kvet,
Nech sú zdraví, šťastní, krásni,
to Vám želá celý svet.“

Rozlúčili sme sa:
Helena Geletyová

26. septembra 2009
„V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.“

Rodine vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.
Česť jej pamiatke!

Zoznam kandidátov pre voľby Predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja 14. novembra 2009
1. Jozef Čambalík, 66r., dôchodca, Púchov, 1. mája 1159/34,
Kresťanská ľudová strana
2. Lenka Ďurechová, Ing., 36r., stavebná podnikateľka, Trenčín, Halašu 1,
ÚSVIT
3. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 35r., poslanec NR SR, Trenčianske Teplice,
Pod Klepáčom 412/23,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna
strana
4. Juraj Liška, Ing., 44r., poslanec NR SR, Trenčín, Kubranská 189/253,
Nezávislý kandidát
5. Miloš Radosa, Ing., 46r., obchodný riaditeľ, Trenčín, Pod Skalkou 10,
LIGA, občiansko-liberálna strana, Slobodné Fórum, Strana zelených
6. Pavol Sedláček, MUDr., MPH, 59r., lekár, Trenčín, I.Krasku 669/6,
SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko

SPOLU

262.650

174.242,68
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Čerpanie rozpočtu k 30.09.2009
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
úhrada energií
Opatrovateľská služba
Verejné priestranstvo
Poplatok za psa
Za vývoz odpadu
Prenájom budov
Adaministratívne poplatky pri predaji
Prenájom pôdy
Za predaj smetných nádob
Správne poplatky
Pokuty
Úroky
Školné od rodičov
Dotácia na pren.výkon ŠS
Rodinné prídavky
Príspevok v hmotnej núdzi
Príspevok na MŠ z M.Krštenian
Dotácia na chránenú dieľňu
Príjem za stravenky od zamestnancov
Predaj pozemkov
Hrobové miesta
Dotácie- na voľby, z VUC na kultúru
Refundácie nákladov-geom.,šachty

upravený
rozpočet
33.194
103.797
4.182
2.722
996
133
232
199
5.311
1.693
0
266
332
664
0
500
398
564
0
0
664
4.680
963
99.582
1.328
0
250

Skutočnosť
34.192,76
69.812,81
3.928,86
1.626,18
960,82
89,18
143,10
204,00
4.480,70
1.543,49
33,20
319,36
107,64
367,35
16,63
555,25
232,00
1.199,38
60,43
116,79
500,00
4.784,03
608,85
42.665,00
1.672,39
2.270,00
1.752,48
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VÝDAJE
Rozpočet Skutočnosť
Mzdy
26.487
18.124,45
Mzdy,energie – chrán.dielňa z dotácie 4.680
4.784,03
Odvody do fondov
8.398
6.200,05
Cestovné
995
687,59
Príspevok na stravné
2.124
1.667,46
Obec.budovy–elektrika,plyn
4.314
4.892,29
Obecné budovy-voda
331
207,72
Poštovné,rozhlas,televízia
430
109,13
Kolky
12,00
Telefón, internet
1.394
878,95
všeob.mat. - kanc. a čist.p.
405,96
Knihy, časopisy
165
76,28
Progr. Vybavenie
650
729,56
Údržba budov
709,42
Školenia, členské popl.
331
250,97
Poistenie
165
172,84
Prenesený výkon ŠS
564
288,38
rodinné prídavky -vyplatenie
60,43
príspevok na stravu v hmot. Núdzi
101,13
Reprezentačné výdavky
497
223,86
DPZ - kontrola has. Prístrojov
165
38,88
Údržba zelene
995
1.763,08
zametanie ulíc
231,85
Nákup kosačky
1.900
1.900,00
Poplatky banke
315
332,80
poplatky stred.cen.papierov
331
331,94
Auditorské služby
165
165,00
Skrývka orn. pôdy
660
660,00
Zberný dvor
663
6,90
Nákup smetných nádob
238
238,00
Vývoz odpadu
5.974
4.145,41
Verejné osv.-elektr.
2.655
2.907,31
IBV – cesty
34.521
26.083,88
Telovýchovná jednota
1.327
983,30
ZPOZ a kultúrne podujatia
1.659
1.397,75

Kultúrne podujatie z dotácie
400,00
9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––––
sociálna dávka
inzercia, propagácia
Videokronika
Všeobecný materiál do KD
úroky z úveru z 2008
Brigádnicke práce
Príspevok do SF za OcU
Inžinierske siete-II. Etapa
rekonštrukcie a modernizácie
Geodetické služby
Projektové dokumentácie a štúdie
Štúdia na inž.siete k vyňatiu z pôd.f.
Miestny rozhlas
Voľby

331
3240
132
120.349
5.617
508
136
600
0

Obecná knižnica
Dom rozlúčky (lavičky)
DR-projekty
Jednota dôchodcov – príspevok
Opravy budov-klub JD, zariadenie
Cirkev – príspevok
Základná škola, ZUŠ - príspevok
MŠ – mzdy
MŠ – odvody
MŠ – energie
MŠ – dovoz stravy
MŠ – telefón
školské potreby,čistiace
stravovanie MŠ
prídel do SF za MŠ
SPOLU

Zostatky k 30.09.2009
Termínovaný vklad:
Bežný účet:
Dotačný účet:

52,89
132,29
317,23
3.297,51
18,07
83,00
102,41
53.549,74
5.616,63
508,35
126,16
537,84
0
1.870,00

531

492,96

199
995
166
1165
520
265
14.938
5.245
1.758
498
199
265

826,79
0
100,00
1.163,91
500,00
0
10.871,02
3.536,18
2.577,87
299,18
112,14
88,00
248,73
82,90
169.280,40

133
262.650

48,22
4.559,91
256,60

Pokladňa:
Sociálny fond:

97,55
245,81 10–––––––––––––––––––––––––
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RADY NA ZIMU
Olivový olej: Zvláčňuje popraskané ruky a pery.
Pre tým, ako vyjdete do zimy, potrite si ruky a pery olivovým olejom. Funguje aj
obyčajné maslo alebo margarín, ale na rozdiel od olivového oleja sa tak dobra
nevsiaknu.
Válček na cesto: Zahreje nohy.
Jeden z ľahkých spôsobov, ako sa zbaviť studených nôh, je masáž válkom.
Behajte s ním po chodidlách 3 minúty. Pomôže vám natiahnuť šľachy, takže sa
vám bude ľahšie behať po vianočných nákupoch.
Slepačia polievka: Zmierňuje príznaky nachladnutia.
Pri nachladnutí pite nielen dostatok tekutín, ale doprajte si aj dva taniere slepačej
polievky denne. Slepačia polievka zabraňuje tvorbe hlienov.
Fľaša horúcej polievky: Posiluje imunitu.
Kedykoľvek cítite, že na vás „niečo lezie“ priložte si fľašu horúcej polievky k
hrudníku. Presne pod hrudnou kosťou sa nachádza brzlík, ktorý vytvár Tlymfocity, teda bunky, ktoré sú základom obranných funkcií organizmu. Teplom
sa jeho činnosť zosilní.
Fľaša whisky: Likviduje bolesť v krku.
½ vyžmýkaného citróna, trochu horúcej vody, lyžica whisky a lyžica medu.
Žuvačka bez cukru: Udržuje v kondícii uši.
Zápal uší sprevádzajú nepríjemné bolesti. Podľa vedcov sa riziko zápalu ucha
znižuje o 50% ak žujete žuvačku 5x denne. Akt žuvania posúva hlien z ucha.
Sladidlo xylitol, ktoré sa dáva do žuvačiak bez cukru naviac napáda baktérie, ktoré
problém spôsobujú.
Vankúš naviac: Ničí kašeľ.
Ak trpíte kašľom, určite vám neuniklo, že stav sa v noci viac zhoršuje. Je to preto
lebo hlien sa v ležiacej polohe neposúva, hromadí sa, čo spôsobuje kašeľ. Pomôže
vankúš naviac pod hlavou.
Žiarovka: Zlepšuje náladu.
V zime sa častejšie cítime „pod psa“. Nedostaotk slniečka znižuje hladinu
hormónu šťastia. Minútové cvičenie so žiarovkou, nám ju môžu doplniť. Sadnite
si do miestnosti, kde môžete zhasnúť. Posaďte sa meter od lampy so 60 W
žiarovkou a uistite sa, že ju môžete zhasnúť z miesta, kde sedíte. Rozsvieťte

lampu a dívajte sa na ňu jednu minútu. Potom zhasnite, zavrite oči a sústreďte sa
na záblesk svetla, ktoré máte pred sebou, pokiaľ nezmizne.
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Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Trenčianskeho samosprávneho
kraja 14. novembra 2009
1. Monika Bauerová, 33r., geodet, Partizánske, Horská 1314/52,
Kresťanská ľudová strana
2. Jozef Božik, PaedDr.,PhD, 33r, manažér, Partizánske, Gen. Svobodu 720/10,
SMER-sociálna demokracia, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
3. Erich Dvonč, 36r., živnostník, Partizánske, Veľké Bielice, Lipová 185/7,
SMER-sociálna demokracia, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
4. Gabriela Ďurinová, 39r.,administratívny pracovník,Partizánske,Horská 1308/51,
Aliancia nového občana
5. Jozef Foltán, 23r., pracovník bezpečnostnej služby, Veľké Uherce, 300,
Komunistická strana Slovenska
6. Zuzana Grachová, Mgr., 42r., ekonómka, Partizánske, Bezručova 535/17,
Sloboda a Solidarita
7. Mária Hazuchová, Mgr., 55r., sociálny pracovník, manažér, Partizánske,
B. Němcovej 1275/16, Nezávislý kandidát
8. Mária Jančová, RNDr., 51r., prednostka MsÚ,Partizánske, Veľ.okružná
1096/49,
Nezávislý kandidát
9. Mária Janíková, PhDr., 39r., riaditeľka úradu, Partizánske, Horská 1308/1,
SMER-sociálna demokracia, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
10. Mária Kosnovská, Ing.,35r.,marketingová pracovníčka,Skačany,Nám.SNP
498,
Sloboda a Solidarita
11. Ľudovít Košík, 56r., starosta, Chynorany, Záhumnie 285/17,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Ján Kysel, 68r., dôchodca, Partizánske, Janka Kráľa 1167/32,
Združenie robotníkov Slovenska
13. Ivana Legéňová, 26r., administratívny pracovník, Brodzany, 163,
Demokratická únia Slovenska
14. Marek Leták, Mgr., 32r., manažér, Veľké Uherce, 193, Sloboda a Solidarita
15. Martin Mikloš, Ing., Mgr., PhD., 34r., starosta, Krásno, 125,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,

Kresťanskodemokratické hnutie
16. Marek Oršula, Ing., 37r., manažér, Partizánske, J. Kráľa 1171/17,
Slovenská národná strana
17. Iveta Randziaková, Ing., 46r., starostka obce, Klátova Nová Ves, 514,
SMER-sociálna demokracia,Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
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TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
1. Nedanovce
2. Malé Bielice
3. Veľké Kršteňany
4. Pažiť
5. Malé Uherce
6. Ostratice
7. Malé Kršteňany
8. Krásno
9. Žabokreky nad N.
10. Návojovce

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
10
9
7
5
5
5
4
3
1

1
3
1
3
3
3
2
3
2
3

0
2
5
5
7
7
8
8
10
11

93:05
34:17
27:25
38:40
27:32
35:41
25:43
27:45
21:51
20:48

43(+22)
33(+12)
25(+ 4)
24(+3)
18(- 6)
18(- 6)
17(- 7)
15(- 6)
11(-10)
6(-18)

Hráčom ďakujeme za peknú a úspešnú reprezentáciu obce.
Zároveň ďakujeme predsedovi TJ MVDr. Vladimírovi Balaškovi
všetkým občanom, ktorí sa podieľajú pri príprave a organizácii
futbalových zápasov vo svojom voľnom čase. Prajeme v
nasledujúcej sezóne dosahovanie ešte lepších výsledkov.
V budúcom roku sa v letnom období v našej obci uskutoční
aj turnaj o Pohár predsedu združenia obcí Šípok. Ide o putovný
turnaj, ktorý sa bude konať už po piatykrát. Už teraz sa tešíme.
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O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi slávnosť všetkých veriacich
zomrelých.. Pamiatka zosnulých sa slávi od 9. storočia, na Slovensku býva
dodnes zvykom behom tohoto dňa alebo obodia, navštíviť cintorín a rodinné
hroby. Pamiatku verných zosnulých zaviedol v roku 998 clunyjský opát
Odylo, ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom.
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Pamiatka zosnulých

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

November. Preniká nami nostalgia za blízkymi, ktorí odišli z tohoto
pozemského sveta. Prvé dva dni novebra sa líšia od všedných dní jesene ale i
od všetkých dní v roku. Je v nich viac smútku... Rok čo rok mieria naše kroky
na cintoríny, ktoré v tomto období ožijú záplavou kvetov a očistným svetlom
ticícov sviečok.Sú to tiché miesta pre náš žiaľ, smútok a slzy. Všade odpočíva
niekoho blízky, priateľ, známy. Skláňame hlavy pred majestátom smrti s
vedomím, že tam sa pozemská cesta končí.
Stojíme pri hroboch, mlčky, s pohľadom upretým do minulosti, alebo
v tichom hovore s rodinnými príslušníkmi. Strážime deti, pre ktoré je horiaci
plamienok neopakovateľným zážitkom. Len teraz, len raz v roku môžu zapáliť
veľa, veľa sviečok, a sledovať s naširoko otvorenými očami hru ohnivých
svetielok. A počúvajú, aký bol deduško, či prastará mať,ako žila, aká bola.
Stratá blízkeho človeka je vždy bolestná. Na ňu nie sme pripravení
nikdy. Zastavme sa v tomto čase na chvíľu, zastavme sa nad životom svojim i
tých čo nás predišli do večnosti. Siahnime do svojho vnútra a nechajme sa
unášať pokorou, ktorú v sebe v dennom zhone potláčame a podajme ruku
blízkemu – na zmiernenie s ním i so sebou. Majme mier v duši a spomínajme.
Na tých, čo už nie sú medzi nami. Na to pekné, čo v našich mysliach
zanechali. Na ich svojský prízvuk, črty, prchavý úsmev, lásku ktorú rozdávali.
Nemusíme nechávať miesto pri stole. Len zapáľme sviečku a prihovorme sa
každému milým slovom.
Nájdime si čas pre rodinu, pre ľudí. Nielen v tento novembrový sviatok
Trochu z histórie:
Sviatok Všetkých svätých pripadá na 1. novembra. V tento deň si katolícka
cirkev pripomína všetkých svätých a to nielen tých, ktorí sú oficiálne
kanonizovaní, ale tiež aj tých, o ktorých svätosti, okrem Boha nikto nevie.
Dôvodom zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť každý jeden deň svätcov.
Pápež Grgor III. a následne Grogor IV. ustanovili preto 1. november za
sviatok pre západnú cirkev, ako výročný deň posvätenia rímskeho Pantheonu
na kresťanský kostol dedikovaný všetkým svätým.

Téma vypiľovania a orezávania stromov popri potoku v mnohých z nás
rezonuje, takže mi nedá, aby som sa na stránkach zvestí tejto téme vyhla.
Každá vec má dve strany a na všetko sa dá pozrieť z viacerých uhlov. Obec je
zodpovedná za zeleň na verejných priestranstvách, to však neznamená, že občania
nemajú čo do toho povedať. Mrzí ma a ospraveldňujem sa, že táto téma bola málo
a slabo odkomunikovaná a tým vznikli viaceré nedorozumenia.
Nie všetci sú však nespokojní. Popri toku vznikla v niektorých miestach
neprehľadná clona, ktorá bola nebezpečná pre šoférov a nepríjemná v nočných
hodinách pre peších. Zároveň údržba trávy bola náročná. Niektoré stromy sú už
nebezpečne vysoké a vieme čo dokáže vietor, ktorý býva stále nebezpečnejší,
urobiť. V prípade akejkoľvek kolízie, by však nebol zodpovedný nik, kto stromy
sadil, ale ja – starostka. O tie starosti a problémy by sa so mnou nechcel následne
deliť určite nikto.
Na základe pripomienok, že je to neprehľadné, nebezpečné a niekde i nie pekné,
niektoré stromy boli vyschnuté a napadnuté, rozhodli sme sa vzniknutú situáciu
riešiť. Netvrdím, že je to riešenie najideálnejšie, ale ako som sa už vyššie
zmieňovala, na všetko sú viaceré pohľady.
Ďalšia vec, čo ma mrzí je, že nik z nespokojených sa neozval skôr. Neverím, že
nik nebol v dopoludňajších hodinách doma. Jedným zdvihnutím telefónu by sa
predišlo viacerým chybám. Boli by tak urobené úpravy, ktoré by vyhovovali obom
stranám. Práce sa mali vykonávať v neskoršom období a niektoré zásahy som
chcela pred tým s občanmi, ktorých sa to týka prejednať. Nechcem sa však
vyhovárať a za niečo alebo niekoho sa skrývať.Čo sa stalo sa však neodstane a pre
mňa to bolo jedno z tých krutejších a smutnejších poučení. Odznelo mnoho viet a
obvinení. Myslím si, že som miernejšej povahy a aj život ma naučil nevyslovovať
slová a odpovede nepremyslené v afekte a prudko. Toho, koho sa dotknú, potom
dlho bolia a nedajú sa vziať späť. Ak niekomu bolo povedané, že ho do toho nič,
že je to obecné priestranstvo a nemá do toho čo hovoriť, nebolo to z mojej hlavy a
nebol to môj názor, nikde som ho nikdy nevyslovila ani si ho nepomyslela. Aj za
to sa opsravelňujem, lebo viem, že i to dotyčných určite zabolelo. Žijeme tu

Opiľovanie a vypiľovanie drevín pri potoku Mohelnica.

poväčšine ako jedna veľká rodina a aj v rodine niekedy vznikne kríza. Verím, že ju
spoločne prekonáme.
Na záver sa ešte raz ospravedlňujem. Nechcela nikomu ublížiť. Určite to
nikdy mojim cieľom nebolo. Dedinu i jej obyvateľov mám úprimne rada a
snažím sa robiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Na hornom konci
budú na jar pod opílené smreky vysadené nové. Budú tak mať možnosť rásť
a keď tie veľké budeme vypilovať úplne, nebude to tak bolieť.
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