

Človek, ktorý sa nevie usmievať, nemal by si otvárať obchod.



Úsmev a dobrá nálada sú známkou víťazstva nad osudom.



Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.



Umenie žiť je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké
bremená.



Pravda má veľkú výhodu. Človek si nemusí pamätať, čo povedal.



Život je kreslenie bez gumy.



Daj veci meno a ona sa stane.



Každý vidí ako vyzeráš, ale málokto cíti kto si.



Najťažšie sa človek v živote učí, ktoré mosty má používať, a ktoré
zbúrať.



Neplač, že to skončilo, teš sa, že sa to vôbec stalo.



Čím viac plánuješ, tým viac ťa zaskočí náhoda.



Osud asi chce, aby sme v živote stretli mnoho nesprávnych ľudí, aby
potom, keď stretneme tých správnych, vedeli ich oceniť a byť za nich
vďační.



Málo myslíme na to čo máme, ale vždy na to, čo nám chýba.



Bez priateľov nie je šťastie, ale bez nešťastia nepoznáme priateľov.



Najhorší spôsob, ako zistiť, že Ti niekto chýba, je sedieť vedľa neho a
vedieť, že Ti už nikdy nebude patriť.

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
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„Keď sa deň čo deň stretávame s tými istými
ľuďmi, títo ľudia sa napokon stanú súčasťou
nášho života. A keď sú súčasťou nášho života,
pomaly začnú chcieť meniť naše životy. A ak sa
nesprávame podľa ich očakávaní, nahnevajú sa na
nás. Lebo všetci majú presnú predstavu o tom, ako
by mali žiť iní. Pritom im však vôbec neprekáža, že
nevedia, ako by mali žiť oni sami.“
Paulo Coelho
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–––––––––––––––––N Á V R A T K A–––––––––––––––

Ako ten čas letí. Nedávno tu boli Vianoce a za chvíľu je tu jar. Už nám
ukazuje svoju peknú tvár, len zima nám svojimi poslednými výdychmi pripomína,
že ešte vládne ona. Čas rýchlo letí – veď na obálke ste si mohli všimnúť, že
začíname desiaty ročník vydávania Pažitských zvestí. Za ten čas sme sa snažili
priniesť Vám správy z diania obce, ale i sprostredkované správy pre našu myseľ,
aby sme sa zamysleli, poučili, zlepšili... Niektoré čísla boli možno vydarenejšie,
iné menej, veríme však, že Vás každé jedno číslo niečím potešilo, zaujalo, či
poučilo. Budeme sa snažiť v tejto tradícii pokračovať. Snáď pre naše noviny
vymyslíme aj nejaké prekvapenie, veď okrúhle výročie môžu noviny osláviť spolu
s nami, ktorí ich čítame, ktorí ich tvoríme. Potešíme sa akémukoľvek nápadu ako
práve tento jubilujúci rok naše noviny zlepšiť, prípadne akú im pripraviť „oslavu“.
V prvom tohtoročnom čísle prinášame tradičné rubriky a pozvanie na 21.
zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť.
Všetkým spoluobčanom prajeme jar plnú slnka, pohody a prúdiacej
energie. Pôstne obdobie nech nám prinesie obnovenie zdravia i ducha, duševnú
rovnováhu a následne radosť z Veľkej noci.
A tak ako ozdravíme a opekníme svoje vnútro, nezabudnime ani na svoje
okolie. Aj naše záhradky, priedomia a okolie potrebuje po zime vyčistiť, vyhrabať,
pozametať..., aby mohlo nabrať dych a aby sme sa potom pohľadom naň mohli
tešiť.

Blondína: „Minulý rok som vymenila všetky okná za tie drahé, plastové
3-komorové. Dnes volal ich dealer a sťažoval sa, že je to už rok, čo mi
okná namontovali a ja som ich ešte nezaplatila. No teda, že som blondína
ešte neznamená, že som automaticky blbá, nie? Tak som mu povedala čo
mi stále opakoval ten kecajúci chlapík, čo mi ich predal: „Že sa tie okná
zaplatia do roka samé.“ Haló! Už to jeden rok bol! Na druhom konci
ostalo ticho tak som položila. Už sa nikdy neozvali. Vsadím sa, že sa
cítili trápne, hlupáci!
 Majitelia firiem medzi sebou:
„Počúvaj, ty dávaš výplatu zamestnancom keď je kríza?
„Nedávam... a ty?
„Tiež nie....A chodia do práce?.“
„Áno chodia.“
„Počúvaj, nemali by sme od nich vyberať vstupné?“
 Po viac ako pol storočnom manželstve on umiera. Po nejakom čase ona
tiež - a odchádza do neba. V nebi znova stretá svojho manžela beží
k nemu a hovorí
„Môj drahý, ako dobre, že ťa znova vidím...“
On odpovedá: „Neblni, farár povedal jasne – Kým vás smrť nerozdelí!!!“
 90 ročný dedko hovorí lekárovi: „Pán doktor, moja 30 ročná žena je
tehotná. Aj sa ešte čudujem, aký som ešte dobrý.“
Doktor na to: „Poviem Vám príhodu môjho kamaráta: Tak tento kamarát
išiel na poľovačku a keď už mieril na srnu, tak zistil, že si miesto pušky
zobral dáždnik. Keď už mieril, tak stisol gombík na dáždniku, dáždnik sa
otvoril a......srna padla“.
„To nie je možné,“ hovorí dedko „to ju musel dať dole niekto iný!“
„No práve...!!!“
 Premiér sa vybral na osobný prieskum životnej úrovne obyvateľstva:
Vošiel do akéhosi domu, kde na dvore postávala babička, pýta sa jej:
„ Babka, ako sa máte?“ „Dobre, nesťažujem si.“
„Babka máte televízor a práčku?
„Samozrejme!“
„A auto?“ „Mercedes!“
„Aha, na nedostatok peňazí sa teda nesťažujete?“ „Nie nesťažujem.“
„A viete babka,“ vypne hruď premiér, „že je to moja zásluha.“
„starý!“ volá babka na dedka, “Poď dolu z povaly, prišiel ti brat
z Ameriky!“
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Milí spoluobčania!

Vaša redakcia
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S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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JUBILANTI rok 2010

50 rokov

Mária Balašková
Eva
Balážová
Vladimír Dobiaš
Marta Dubinová
Július Hozák
Mária Kňazeová
Magdaléna Králová
Štefan Straňák
Karol Ševc, Ing.
Jana
Ševcová, Ing.
Igor
Uhliar, Ing.
Ivan
Žuchovský

60 rokov

Helena Dospělová
Milan Dzian
Gabriela Rybárová

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
Veľkonočné vinše a SMS

Veľkonočný pondelok, už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.
Šibi, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka, aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne, a to tretie zafarbené, to je moje potešenie.
Aj kus baby, aby boli naši radi.

70 rokov

Veľa vône, koláčikov, pritom mnoho korbáčikov,
dobré vínko do skleničky, veľa vody zo studničky.
Príjemné sviatky praje...

80 rokov

Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon a ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka, budú svieže do roka.

Anna Foltánová
Magda Pravdová
Jozef

85 rokov

Mária

Foltán
Tomová

90 rokov

Ján
Dubina
Magdaléna Gašparovičová
„Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života. „

Všetkým jubilantom prajeme všetko najlepšie, pevné zdravie a radosť zo života!
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nech tajomstvo Veľkej noci hlboko prenikne Vaše srdce,
lebo človek je stvorený pre šťastie už na tejto zemi.
A najväčším šťastím je stať sa znovuzrodeným
človekom s novým srdcom...
Veselú Veľkú noc .
Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti,
od vzkrieseného Spasiteľa želá...
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Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
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
Dotácie
Príspevok na MŠ z M.Krštenian
Dotácia na chránenú dieľňu
Príjem za stravenky od zamestnancov
Predaj pozemkov
Hrobové miesta
Dotácia z VUC na kultúru
Refundácie nákladov-geom.,šachty
SPOLU

upravený
rozpočet
33.194
89.444
4.234
2.672
960
110
204
204
4.742
2.136
33
319
251
701
33
556
272
12.076
500
4.996
951
74.490
1.712
400
3.70
238.360

Skutočnosť
34.192,76
89.443,81
4.234,24
2.672,40
960,82
108,16
204,05
204,00
4.742,17
2.135,61
33,20
319,36
250,44
700,55
33,23
555,78
272,00
12.076,10
500,00
4.995,90
947,70
74.490,00
1.712,30
400,00
3.173,87
239.358,45
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VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Mzdy
28.291
28.264,62
Mzdy,energie – chrán.dielňa z dotácie 4.996
4.995,90
Odvody do fondov
8.932
8.888,07
Príspevok do SF za OcU
140
136,85
Cestovné
910
888,53
Príspevok na stravné
2.101
2.100,42
Obec.budovy–elektrika,plyn
6.356
6.346,55
Obec.budovy – voda
256
253,89
poštovné a telekom.služby
1,300
1.270,96
všeob.mat. - kanc. a čist.p.,opravy
765
763,18
Knihy, časopisy
125
124,58
Progr. vybavenie,licencie
830
822,83
Školenia, členské popl.
450
422,47
Poistenie
175
172,84
Čerpanie dotáciíí
3.725
3.725,10
Reprezentačné výdavky
300
290,90
DPZ - kontrola has. prístrojov
45
38,88
Údržba zelene
1.762
1.701,24
zametanie ulíc
231
231,85
Nákup kosačky
1.900
1.900,00
Poplatky banke
437
422,47
poplatky stred.cen.papierov
331
331,94
Auditorské služby
165
165,00
Skrývka orn. pôdy
660
660,00
Nákup smetných nádob
238
238,00
Vývoz odpadu
6.500
6.068,08
Verejné osv.-elektr.
2.907
2.913,96
IBV – cesty
34.521
34.597,94
Telovýchovná jednota
1.448
1.447,36
ZPOZ a kultúrne podujatia
2.018
2.018,16
Kultúrne podujatie z dotácie
400
400,00
sociálna dávka
53
52,89
inzercia, propagácia
230
230,60
Videokronika
331
317,23
Všeobecný materiál do KD
3.290
3.297,51
Brigádnicke práce
83
83,00
Obecná knižnica
612
602,59
9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Inžinierske siete-II. Etapa
rekonštrukcie a modernizácie
Geodetické služby
Projektové dokumentácie a štúdie
Štúdia na inž.siete k vyňatiu z pôd.f.
Miestny rozhlas
Dom rozlúčky (lavičky)
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

85.455
5.617
508
126
538
519
975
166
1165
520
200
14.888
4.762
3.901
420
170
158
328
130
238.360

85.377,88
5.616,63
508,35
126,16
537,84
518,50
938,36
166,00
1.163,91
500,00
200,00
14.878,27
4.745,27
3.600,78
418,56
167,92
158,39
328,53
129,29
237.267,03

Zostatky k 31.12.2009
Záväzky:
Pohľadávky:
Zadĺženosť
Sociálny fond
Sociálny fond

Bankové účty:
2.065,35 €
Pokladňa:
26,07 €
-VOČI DODÁVATEĽOM 26.582,36 €
- Obec neeviduje pohľadávky.
- Obec nie je úverovo zaťažená.
- tvorba a použitie
Suma v €

Stav k 1.1.2009

67,70

Povinný prídel

266,14

Úbytky

277,47

Konečný zostatok k 31.12.2009

56,37
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Verejné priestranstva a naše správanie

Blíži sa jar, sneh sa roztopil, a poukazoval všetok neporiadok a špinu, ktorú sme si
pod sneh „poukladali“. Počas zimy, keď je snehová nádielka bohatá, tak akosi
ľahšie nám z rúk vypadne opalok z cigarety, obal zo sladkosti a pod., tak nejako
podvedome si myslíme, že veď to nevidieť a sneh to schová. Príde však čas, keď
sa sneh roztopí a špinavé priestranstvá nám ukážu svoju tvár. Alebo, že by našu?
Okrem toho nám aj cestári ponechali riadnu nádielku posypového materiálu. Je len
na nás či nás to trápi a či sa rozhodneme si okolo seba poupratovať. Viem, že pri
čítaní týchto riadkov si niektorí pomyslia, že to nie je ich povinnosť a nech to
zabezpečí obec alebo správa ciest. Nechcem touto cestou nikoho vyzývať ani
vstupovať mu do svedomia. Sami sa rozhodnite, či chcete mať pred rodinným
domom a vo svojom okolí prach, ktorý nám po prejdení auta vlieza do okien,
alebo pekné čisté okolie. Nie je povinnosťou obce túto službu zabezpečiť a správa
ciest sa k nám „dopracuje“ asi až niekedy v máji, ak vôbec.
S jarným obdobím sa k nám okrem upratovania blíži i to, že sa snažíme si svoje
nehnuteľnosti skrášliť aj vysádzaním zelene a pod. Aj obec sa snaží o svoje
priestranstvá starať a chce, aby pôsobili pekne a vľúdne. Nedá mi, aby som sa
nepristavila pri minuloročných udalostiach, keď sme sa rozhodli nanovo upraviť
okolie kostola. V prednej časti sa nám to čiastočne podarilo a rozhodli sme sa
skultúrniť aj trávnik v celom areáli a vytvoriť zátišie vysadením tují v zadnej časti.
Bolí ma, a určite nie len mňa, keď v jedno krásne ráno prechádzate okolo a zistíte,
že vynaložená práca i financie vyšli navnivoč, keď si len tak niekto príde
a ukradne tuje, ktoré sme zasadili pre skrášlenie a potešenie všetkých občanov.
Prvá myšlienka bola, že to nemôže byť nikto z Pažite, prečo by to robil a ubližoval
tým aj svojim spoluobčanom a okrádal ich aj seba? Moje naivné myslenie však
zmenila ľadová sprcha, keď mi niektorí spoluobčania oznámili svoje podozrenie
s tým čo videli. Viem, že to nemôžem dokázať, ale verte, že som sa necítila dobre.
Cítiť voči niekomu odstup a podozrenie nie je dobrý pocit ani pre mňa a určite ani
nie pre tých obyvateľov. V živote prichádzajú určite aj nedorozumenia, ale
myslím, že väčšinou sa tu cítime ako jedna veľká rodina – rodina Pažiťanov. Tým,
že sa navzájom okradneme, lebo inak sa to nazvať nedá, je to krádež aj keď nie
priamo u suseda, ale z verejného priestranstva, ale aj tak sme tým okradli i suseda
i priateľa. Nehovoriac o tom, že každým zlom –teda aj krádežou, strácame kúsok
dobra v nás.
Obec sa bude snažiť v najbližšom období ukončiť úpravu tohto priestranstva.
PROSÍM NEKRADNITE TAM UŽ. Verím, že táto prosba bude vypočutá.
ĎAKUJEM.
Mgr. Slavka Súlovská – starostka obce
7______________________________________________________
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Rady starých materí A
Absces
- hnisavá hľuza na povrchu tela - nad parou uvariť na kašu 1 čerstvé vajce s 3 PL
hladkej múky. Natrieť na gázu, priložiť. Opakovať každé 3 hodiny.
- Na pľúcach, spojený s vykašliavaním krvi a hnisu - 10 g spráškovaného koreňa
orecha vlašského ujesť a zapiť. Viac dní podľa potreby.

Akné - cesnak, zemiak
- ak sa tvári tvorí vyrážka, treba potrieť čo najskôr šťavou z čerstvo rozrezaného
cesnaku,
- každý deň si vyčistiť pleť surovým zemiakom,

Alkoholová "opica"
- do čaju pridať zrnko rozdrveného kardamónu. Ten zbaví telo jedov a zrýchli po
prehýrenej noci lenivý krvný tlak,
- v nádobke krátko podusiť nadrobno pokrájanú zeleninu a zaliať hydinovým
vývarom z kocky,

Afty a propolis
- komu sa v ústach často tvoria bolestivé pľuzgieriky, mal by si namočiť vatu do
propolisovej tinktúry a afty vytierať,

Alergia a aromaterapia
- na upokojenie alergickej reakcie, senné nádchy, záchvatu, ktorý sa prejavuje
tečením z nosa, kýchaním, opuchom očí a sliznice, treba vdychovať aromatický
olej levandule alebo mäty. Môžeme priamo z fľaštičky, alebo použiť aromatickú
lampu. Táto príjemná liečba organizmus upokojuje a utišuje nepríjemné reakcie,
- alergickým deťom odstrániť plyšové hračky, ktoré sú často plné roztočov, alebo
hračku na noc vložiť do mrazničky,

Alergia
BODNUTIE HMYZOM (ovad, osa, včela, komár)
- potrieť ihneď šťavou skorocelu alebo cibule, tiež octom
BODNUTIE OSOU DO JAZYKA
- 1lyžičku navlhčenej soli pomaly prehltnúť
ASTMATICKÝ KAŠEL
- suchý podbeľový list položiť na rozžeravenú platňu - vdychovať
ASTMA - ZÁDUCH
- čaj z kvetov bazy čiernej piť, med a maslo jesť - iba doplnok
14–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dámy, PIVO by ste piť mali, pozrite sa PREČO!

Tento zlatistý mok totiž obsahuje silikón, ktorý spomaľuje rednutie kostí a
vplýva na rast nového tkaniva. Nová štúdia španielskych vedcov ukázala, že
kosti žien, ktoré pravidelne pijú pivo, sú silnejšie. Znižuje sa teda riziko
osteoporózy. Víno pritom žiadny takýto vplyv na kosti nemá.
ČO VLASTNE POMÁHA?
Zdá sa, že za tento zdravotný efekt piva môže vysoký obsah silikónu. Ten
spomaľuje rednutie kostí a povzbudzuje rast nového kostného tkaniva. Pivo
obsahuje veľké množstvo fytoestrogenov, čo je rastlinná verzia estrogénu,
ženského hormónu. Ten zohráva dôležitú úlohu v zdraví kostí.
ZDRAVÝ OBSAH PIVA
V pive sú minerály, okrem draslíka a sodíka, obsahuje tiež chloridy, vápnik,
fosfor, horčík a kremík. Z vitamínov obsiahnutých v pive sú najvýznamnejšie
vitamíny skupiny B – thiamin, riboflavin, pyridoxin, niacin a kyselina listová. V
malých množstvách sa zlatý mok odporúča aj tehotným ženám.
AKO PREBIEHAL VÝSKUM
Španielski vedci sa pýtali takmer 1 700 žien, ktoré majú okolo 48 rokov, na ich
návyky týkajúce sa pitia alkoholu. Potom ich poslali na ultrazvuk. To ukázalo, že
kosti v prstoch tých, čo pijú, sú silnejšie. Vedci vybrali k porovnávaniu prsty
preto, že práve v tejto časti tela sa osteoporóza prejavuje už od začiatku.
STAČÍ VÁM AJ JEDNO MALÉ...
Zistilo sa, že ženy, ktoré pijú pivo len sem-tam, sú na tom rovnako dobre ako tie,
ktoré ho vypijú viac. Nemusíte to teda preháňať, ale zdá sa, že osobitne na zdravie
žien - ktoré trpia osteoporózou častejšie ako muži - môže mať pitie piva
blahodárny vplyv
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Čo nás čaká na zasadaní OZ – vybrané témy

KANALIZÁCIA
Západoslovenská vodárenská spoločnosť plánuje v najbližšom období zrealizovať
vybudovanie kanalizácie aj v našej obci. K uvedenej realizácii je potrebné, aby
obec poskytla súhlas a uzavrela nájomné zmluvy na pozemky, kadiaľ kanalizácia
bude realizovaná. Občania budú informovaní o stave projektovej dokumentácie,
predpokladaných termínoch, ich prípadných povinnostiach a pod. Správa bude
informatívneho charakteru a nie je pre ZVaK záväzná.
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Štatistické údaje za rok 2009

Počiatočný stav
Narodení
Prihlásení
Úmrtie
Odhlásení
Stav k 31.12.2009

Ženy
202
1
4
2
8
197

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
PAŽIŤ NA 1. POLROK 2010
Činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení § 18 a 18a) – 18g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1. Kontrola obce pri dodržiavaní zákona č. 552 /2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v nadväznosti na zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
sektore.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok
2009 pred jeho schválením.
3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2009 a
dodržiavanie VZN o dotáciách v roku 2010.
4. Iné aktivity podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva.

Svadby

6 párov

Hlavná kontrolórka obce pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
Pravidelne sa zúčastňuje školení pre hlavných kontrolórov a zasadnutí Združenia
hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

3.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pažiť na 1. polrok 2010
bol v zmysle §18 f ods 1) b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli.

5.

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE PAŽIŤ ZA ROK 2009
Občania budú informovaní o celkovom hospodárení za rok 2009. Skrátená forma
je uvedená i v Pažitských zvestiach. Úplné znenie je zverejnené v úradnej tabuli.

Viera Maďarová -hlavná kontrolórka obce

Zároveň bude hlavná kontrolórka prednášať správu už z vykonaných kontrol.

muži
206
3
6
1
9
205

spolu
408
4
10
3
17
402

Oznamy obce
1.

2.

4.

6.

Futbalová súťaž začína 4. apríla 2010 o 15.30, kedy odohráme zápas
s futbalovým družstvom z Návojoviec. Rozpis futbalových zápasov
Vám poskytne predseda TJ MVDr. Vladimír Balaška, alebo si ho
môžete vyzdvihnúť na OcÚ.
Nezabúdajme na zber triedeného odpadu. Najbližšie sa budú zbierať
plasty dňa 16. marca 2010. Zároveň nezabúdajme, že povinnosť
vyložiť triedený odpad pred nehnuteľnosti je o 6.00 hod. ráno,
z dôvdou možného skoršieho zberu odpadu.
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz odpadu je splatná do 30. mája
2010 minimálne vo výške 50% platby. Platobné výmery sa nachádzajú
na OcÚ.
Dňa 17. marca 2010 v čase od 14.00 hod. do 14.30 hod. sa bude na
miestnom OcÚ vyplácať cestovné žiakov ZŠ Veľké Uherce.
V úradnej tabuli OcÚ sa nachádza relácia na ochranu pred požiarmi a
z toho vyplývajúce povinnosti pre každého jedného z nás.
Členovia JDS sa môžu v máji zúčastniť rekreácie v Grécku.
Podrobnejšie informácie získate u p. Rechtoríkovej.
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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

24. marca 2010 (streda) o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
21. zasadanie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, na ktoré Vás
srdečne pozývam.

Program 21. zasadania OZ obce Pažiť:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Vyhodnotenie uznesení z 20. zasadania OZ obce Pažiť.
4. Návrh Záverečného účtu obce Pažiť za rok 2009.
5. Budovanie splaškovej kanalizácie v obci.
6. Vystúpenie starostky obce k plánovanej práci na najbližšie
obdobie.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie.
9. Záver.
Mgr.

Slavka Súlovská
starostka obce

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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Príbeh na zamyslenie v pôstnom období. /Paulo Coelho/
Panna Mária s Ježškom v náručí sa rozhodla zosúpiť na zem a navštíviť
jeden kláštor. Všetci pátri, hrdí na to, akej cti sa im dostalo, sa postavili do radu a
každý sa prišiel Panne Márii pokloniť. Jeden recitoval básne, iný jej ukázal
iluminácie Biblie, tretí vymenoval všetkých svätých. A takto všetci mnísi jeden za
druhým vzdali česť Panne Márii.
Na poslednom mieste v rade stál najskromnejší páter kláštora, ktorý nikdy
neštudoval súčasné vedecké texty. Jeho rodičia boli jednoduchí ľudia, pracovali
v neďalekom cirkuse a všetko čo ho naučili boli skromnosť, dobrota, láska, a ešte
vyhadzovať loúty do vzduchu a niekoľko žonglérských Pskov.
Keď prišiel rad na neho, niektorí pátri už chceli ukončiť klaňanie, protože bývalý
cirkusant nevedel nič, čo by mohol povedať, a navyše mohol pokaziť dojem
z kláštora. On však v hĺbke srdca cítil nesmiernu potrebu dať niečo zo seba
malému Ježiškovi a Panne Márii.
Zahanbene, cítiac pohrdavý pohľad svojich spolubratr, vytiahol z vrecka niekoľko
pomarančov a začal ich vyhadzovať do výšky jako v cirkuse, lebo to bolo jediné,
čo dokázal.
A len v tej chvíli sa malý Ježiško usmial a začal tlieskať v náručí svojej
Matky. A len k tomuto pátrovi Matka Božia vystrela svoje ruky a dovolila mu na
chvíľu podrží svojho syna.
Dnes nám slovo „pôst“ znie dosť archaicky, akoby bolo prekonané. Počúvame toto
slovo s kýmsi podozrením. V čase, keď nás reklama i bohatý výber vrtkého
presviedča, čo vššetko môžeme, by musíme mať a čo všetko si môžeme užívať,
slovo pôst nám znie cudzo.Na druhej strane je však nepochybné, že pôst a jeho
hodnotu v posledných rokoch znovu objavuje i medicína – jako prostriedok
k dosiahnutiu jednoty telesného a duševného zdravia. Je potrebné znovu objaviť
zmysel, honotu, užitočnosť a aktuálnost pôstu. Je to cesta hlbokej sebareflexie,
individuálnej i spoločenskej, a cesta návratu k etickému konaniu i k vlastnej
vnútornej obnove. Je to prostriedok duchovného rastu. Hodnota pôstu: Prostriedok
k jednote telesného i duševného zdravia, prostriedok k dosiahnutiu vnútornej
harmonie, slobody, jasnejšieho videnia podstaty věci „prečistenia“ mysle,
prostriedok na ceste k väčšej ľudskosti, etickej a duchovnej zrelosti. Teda pôst nie
je niečo negatívne s jednostranným vymedzením jako obeta, zriekanie, odriekanie,
sebazápor, ale keď sa chápe celistvo prináša pozitívum pre každého jedinca.
A jako spolu súvisia příběh a úvaha o pôste? Lebo pôst neznamená len zriekanie sa
jedla, či bujarej zábavy, ale připomíná, že k správnemu dodržaniu pôstu patrí určite i
skromnosť.

