Princíp 10/90 je založený na fakte, že náš život je zložený z 10% z toho, čo sa nám
jednoducho stane – a až z 90% z toho, ako na to budeme reagovať. Ak sa nad tým
zamyslíte, skutočne nemáme kontrolu nad tými 10%. Nemôžeme zabrániť tomu, keď sa
nám pokazí auto, lietadlo alebo vlak má meškanie, iný vodič do nás narazí. Týchto 10%
nemôžeme ovplyvniť. No s tými 90% je to o niečom inom. Vy určujete týchto 90%. Ako?
Vašou reakciou. Vy nemáte kontrolu nad červenou na semafore. Máte však kontrolou nad
tým, ako na to zareagujete. Len VY skutočne máte kontrolu nad svojimi reakciami.
Príklad: Raňajkujete so svojou rodinou. Vaša dcéra na vás prevrhne šálku kávy. Táto káva
sa vyleje priamo na vašu čistú košeľu. Nemáte kontrolu nad tým, čo sa práve stalo.
To, čo sa stane potom je určené tým, ako na to zareagujete. Budete kričať. Ostro dcére
vynadáte pre to, čo urobila. Ona sa rozplače. Potom sa otočíte k manželke a začnete ju
kritizovať pre to, že položila šálku príliš blízko okraja stola. A hádka bude pokračovať. S
hnevom odídete do svojej izby a košeľu si prezlečiete. Keď sa vrátite, zistíte, že dcéra stále
plače, a preto sa nestihla pripraviť do školy. Zmeškala autobus. Vaša žena musí hneď odísť
do práce. Preto sa ponáhľate do svojho auta a dcéru odveziete do školy. Pretože meškáte,
idete rýchlo. Zastaví vás polícia. Po 15-minútovom zdržaní a zaplatení pokuty vo výške 100
€, priveziete dcéru do školy. Dcéra sa bez rozlúčky rozbehne smerom k budove. Po tom, čo
do vašej kancelárie dorazíte o 20 minút neskôr, zistíte, že ste si zabudli kufrík. Váš deň
začal hrozne. A ako pokračuje, zdá sa to byť len horšie a horšie. Už sa tešíte na to, ako sa
vrátite domov... Keď sa však vrátite domov, zistíte, že ste si narušili vzťah so svojou ženou
aj s dcérou. Prečo?... Preto, ako Ste ráno reagovali.
Prečo ste mali taký zlý deň? Bolo to pre tú kávu? , Bolo to kvôli vašej dcére? , Bolo to
kvôli policajtovi? Bolo to kvôli vám? Správna odpoveď je tá posledná odpoveď. Vy ste
nemohli ovplyvniť to, že sa káva rozliala. Vaša priama reakcia však spôsobila to, že ste
nakoniec mali taký zlý deň.
Tu je príklad, ako by to mohlo a malo prebehnúť inak: Na košeľu sa vám vyleje káva.
Vaša dcéra sa ide rozplakať. Vy však jemne poviete, „To je v poriadku zlatko, len by si
mala byť v budúcnosti opatrnejšia.“ Vezmete si uterák a ponáhľate sa do izby prezliecť si
košeľu. Späť do kuchyne sa so svojim kufríkom vrátite presne včas, aby ste videli svoju
dcéru utekať na autobus. Otočí sa a zamáva vám. Do práce prídete o 5 minút skôr a milo
pozdravíte svojich kolegov. Váš šéf si všimne, aký dobrý deň máte.
Všimli ste si ten rozdiel? Dva rozličné scenáre. Obidva začali rovnako. A obidva skončili
úplne odlišne. Prečo? Preto, ako Ste REAGOVALI. Skutočne nemôžete ovplyvniť tých
10%. No tých 90% bolo určených vašou reakciou.
Tu sú spôsoby, ako aplikovať princíp 90/10. Ak o vás niekto povie niečo negatívne,
nevšímajte si to. Nedovoľte, aby vás tento útok nejako ovplyvnil! Reagujte správne a
nezničí vám to deň. Nevhodná reakcia môže viesť k strate priateľa a k zbytočnému stresu.
Ako zvyčajne reagujete, ak vám niekto niečo nepríjemné urobí? Stratíte trpezlivosť?
Kričíte? Nadávate? Zvýši sa Vám krvný tlak? Prečo si nechať inými ľuďmi zničiť svoj deň?
Pamätajte na princíp 90/10 a neznepokojujte sa. Zdá sa vám to ako hlúposť? Skúste to a
uvidíte na vlastnej koži ako tento systém funguje. A on veru funguje. Autor: Daniel Shaw
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Nič nezmení váš názor na priateľa viac ako
úspech - váš alebo jeho.
Hugh Elliott
Dobrý priateľ ti povie čo ti je v priebehu
minúty. Po tom čo ti to povie, nemusí už vyzerať
ako taký dobrý priateľ.
Arthur Brisbane
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Milí spoluobčania!

S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Leto je uprostred svojej sily a my sme pre Vás pripravili štvrté tohtoročné
číslo Pažitkých zvestí, aby ste si mohli niekde v tieni trochu oddýchnuť a prečítať
si, čo je v obci nové, čo sa pripravuje na najbliššie obdobie, prípadne čo sa bude
prerokovávať na 22. Zasadaní obecného zastupiteľstva.
Keďže jeseň bude „pestrá“ prinášame už aj informácie o referende, ktoré
sa bude konať 18. septembra i o voľbách starostov a poslancov obecného
zastupiteľstva, ktoré sa budú konať 27. novembra. Čas nezadržateľne plynie,
rýchlo, obracia listy v kalendári, a my sa ani nenazdáme a bude tu december.
Keďže je mnoho zákonných lehôt, ktoré treba k voľbám splniť, prinášame
informácie aspoň v skrátenej forme.
Opakovane je tu problém s pobehovaním psov po verejných
priestranstvách, hlavne na hornom konci. Pripravili sme všeobecne záväzné
nariadenie. Avšak, aby sme mohli previnilcov aj potrestať, je potrebná aj
spolupráca občanov.
Všetkým Vám prajeme pekný zvyšok leta. Tým čo sa chystajú ešte len
čerpať dovolenku veľa, veľa oddychu.
Prajeme všetko dobré, nech zažívate len také udalosti, ktoré
vyčaria úsmev na Vašich tvárach a nech taký istý úsmev nechýba ani na
tvárach tých, ktorých stretáte!
Vaša redakcia
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Po prehratom zápase kričí tréner na hráčov:
Ja som vám povedal, aby ste hrali ako nikdy predtým, a nie akoby ste
nikdy predtým nehrali!
Syn si píše úlohu zo slovenčiny:
Otec aký je to čas, „Mamička sa rozpráva so susedou.“?
Stratený, synku, stratený!
- Chcel by som ti dať darček na meniny, ocko.
Ďakujem synček, ale najmilším darom by pre mňa boli tvoje dobré
známky v škole.
Už je neskoro! Kúpil som ti kravatu.
- Prečo ste zbili suseda?
Celé tri mesiace tajne choval v byte hydinu!
Zato ste ho predsa nemuseli mlátiť?
Ako to, že nie? Celé tri mesiace sa tlačím u psychiatra, lebo každé ráno
počujem kikiríkať kohúta!
V požičovni lodičiek kričí plavčík:
Deviatka, vráťte sa, končí vám čas.
Kolega mu hovorí:
Ale my predsa máme len osem lodí.
Ježišmária! Šestka máte nejaké problémy?
Fero, čo si dal žene k výročiu svadby?
Podnos.
Vidíš, aj ja som mohol mojej jednu preventívnu švihnúť!

Mladý muž hovorí svojej matke:
Mami, dnes k nám prídu na návštevu tri dievčatá. Jednu z nich si chcem
vziať za manželku. A ty sa pokús uhádnuť, ktorá z nich to je.
Dievčatá prišli i odišli a mladík sa pýta matky:
Tá čo sedela v strede.
- Máš pravdu, ako si to uhádla?
- Jednoducho intuícia. Od prvého momentu mi bola odporná.
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Referendum – 18. september 2010
Prezident SR Ivan Gašparovič Rozhodnutím zo dňa 6. júla 2010
vyhlásil Referendum, v ktorom oprávnení občania budú mať právo
rozhodnúť o 6 otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby NRSR ústavným zákonom znížila počet poslancov
NRSR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou
maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby NRSR ustanovila možnosť voliť poslancov NRSR
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby NRSR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového
zákona?

Obec zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo zákona:
do 26. júla 2010 – budú vytvorené okrsky a určené miestnosti na
hlasovanie: v obci Pažiť bude vytvorený jeden volebný okrsok, miestnosť
na hlasovanie bude kancelária obecného úradu
do 5. augusta 2010 – politické strany môžu delegovať členov do
okrskových komisií
do 12. augusta 2010 – sa bude konať prvé zasadanie okrskovej volebnej
komisie
do 24. august 2010 – budú doručené oznámenia o čase a mieste konania
referenda
do 14. septembra –vyškolenie členov okrskových komisií
do 14. septembra – zabezpečenie vybavenia miestností na hlasovanie
do 16. septembra – sa budú vydávať hlasovacie preukazy
18. septembra – hlasovanie sa bude konať od 7.00 hod. – 22.00 hod.
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Pažiť
na 2. polrok 2010
Činnosť hlavného kontrolóra 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. 502/2001
o finančnej kontrole v roku 2010.
2. Kontrola dodržiavania VZN obce o miestnych daniach
a poplatkoch za odpad za rok 2010.
3. Kontrola VZN o verejnom obsatarávaní v nadväznosti na
zákon o verejnom obstarávaní roky: 2009, 2010.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového
rozpočtu obce na rok 2011 pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve.
5. Iné aktivity podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva.
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.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pažiť na
2. polrok 2010 bol v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli.
Viera Maďarová
Hlavná kontrolórka obce
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Čerpanie rozpočtu k 30.06.2010
PRÍJMY

schválený
rozpočet
2.000
76.000
4.200
2.700
210
5.200
320
800
600
200
230

Skutočnosť
Počiatočný stav
2.091,42
Výnos dane z príjmov
29.274,39
Daň z pozemkov
2.840,16
Daň zo stavieb
2.252,39
Daň za psa
223,16
Vývoz odpadu
4.438,27
Za prenajaté pozemky
320,36
Za prenajaté budovy
652,07
Adm.poplatky-správne poplatky
410,00
Poplatky – vyhlásenie
126,00
- za smetné nádoby
91,62

hrobové miesta
0
9,95

kopírovanie
0
7,20
Poplatky za materskú školu
250
116,00
Príjem z predaja – SPP
17.700
17.771,00
Príjem z predaja pozemkov
70.000
0,00
Úroky
300
0,34
Príjmy z refundácie nákladov
- M. Kršťeňany na MŠ
500
500,00
opatrovateľská služba
140
74,65
iné
81,72
- energie
1.000
382,91
Dotácie – prenesený výkon ŠS
1.270
772,04
- chránená dieľňa
0
1.199,59
- voľby NR SR
0
900,00
- výpadok dane
0
2.446,00
SPOLU
183.620
66.981,24
8 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Mzdy
26.600
13.301,44
Odvody do fondov
8.650
4.455,09
Chránená dieľňa
2.730
2.094,20
Opatrovateľka
810
437,31
Cestovné
700
498,29
Obec.budovy–elektrika,plyn,voda
5.830
3.533,57
poštovné a telekom.služby
800
753,62
všeobecný materiál
100
211,71
Knihy, časopisy ,noviny
150
44,20
výpočt.technika,licenie
366
135,00
Údržba budov
7.830
1.181,09
Poistenie
200
153,26
Reprezentačné výdavky
500
225,80
Stravovanie OcU
542
275,05
Prídel do SF za OcU
120
72,98
Údržba zelene
1.200
266,57
zametanie ulíc
250
Poplatky banke
400
415,53
Auditorské služby
500
200,00
Čerpanie dotácií
1.670
736,22
- voľby
903,70
Nákup smetných nádob
230
220,15
Vývoz odpadu
6.000
2.171,33
Verejné osv.-elektr.
3.000
1.609,34
Realizácia nových stavieb

miestne komunikácie
55.110

dažďová kanalizácia
25.000
25.000,00

Transfery – Tj
1.000
460,00
−
cirkev
360
−
základná škola
250
−
Jednota dôchodcov
170
−
DHZ
100
−
členské príspevky
400
255,20
−
jednotlivcovi
0
57,76
kultúrne podujatia
1.500
321,39
Videokronika
330
398,33
9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Všeobecný materiál do KD
údržba budov-telocvičňa
Obecná knižnica
- stolný futbal
Dom rozlúčky
MŠ – mzdy
MŠ – odvody
MŠ – energie
MŠ – dovoz stravy
MŠ – telefón
školské potreby,čistiace
stravovanie MŠ
prídel do SF za MŠ
SPOLU

1.500
2.400
600
200
15.160
5.300
3.860
450
150
150
322
130
183.620

858,50
240,00
120,00
189,07
7.081,95
2.635,59
1.807,01
252,40
129,44
55,54
236,25
59,10
74.052,98

Zostatky k 30.06.2010
- Bankové účty:
- 7.162,68 €
- Pokladňa:
90,94 €
Záväzky voči dodávateľom
1.809,83 €
Pohľadávky voči daňovníkom 3.057,18 € (daň a poplatky)
Sociálny fond
153,64 €

OZNAMY OBCE
Oznamujeme občanom, že v miestnej prevádzke Jednoty je možné platiť
šekové poukážky ako na pošte alebo v banke. V predajni sa zároveň dá platiť
bankomatovou kartou a dobíjať kredit na telefóne.
Oznamujeme občanom, že počas júla a augusta sa na miestnom obecnom
úrade bude aj v stredu úradovať od 7.00 hod. do 15.00 hod. Súrne prípady
vybavíme aj v iných hodinách, ale je potrebné sa o tom vopred dohodnúť.
Oznamujeme občanom, že počas augusta bude miestna obecná knižnica
zatvorená z dôvodu nižšieho záujmu čitateľov, i z dôvodu šetrenia financií.
Súťaž o Najlepší Pažitský koláč sa bude konať v septembri počas
Gazdovského dvora, nie 31. júla počas Leta na pažiti.
10 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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POZVÁNKA
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom
znení, zvolávam na deň
28. júla 2010 – streda o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
22. zasadanie OZ obce Pažiť, na ktoré Vás srdečne pozývam.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Vyhodnotenie uznesení z 21. zasadania OZ.
4. Návrh VZN o niektorých podmienkych držania psov.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pažiť na 2. polrok
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pažiť.
7. Úväzok starostu obce a počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Pažiť pre volebné obdobie 2010 – 2014.
8. Odpredaj obecného majetku.
9. Vystúpenie starostky obce.
10. Interpelácia poslancov a diskusia občanov.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
Mgr. Slavka Súlovská
starostka obce
ROZPIS FUTBALOVÝCH ZÁPASOV JESEŇ 2010 MUŽI
15.08 Pažiť – Hradište
17.30 hod.
22.08. Ostratice – Pažiť
17.00 hod.
29.08. Pažiť – Malé Bielice
17.00 hod.
05.09. Návojovce- Pažiť
11.00 hod.
12.09. voľno
19.09. Pažiť – Veľké Kršteňany
15.30 hod.
26.09. Klátová Nová Ves – Pažiť
15.30 hod.
03.10. Pažiť – Malé Uherce
14.30 hod.
10.10. Krásno – Pažiť
14.30 hod.
17.10. Pažiť – Žabokreky nad Nitrou 14.00 hod.
24.10. Malé Kršteňany – Pažiť
14.00 hod.
7______________________________________________________

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

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

Rady starých materí B
Bolesti hrdla
- kloktať záparom zo šalvie - na 1/2 l vody 2 PL - pridať 3 PL medu. Pri veľmi
zahlienenom hrdle pridať 1 PL pálenky,
- Do hrnca nalejte mlieko tak, aby zakrývalo dno. Pridajte k nemu 125 g
tvarohu a za miešania zahrievajte. Teplý tvaroh natrite na čisté ľanové plátno
a položte na noc ako obklad na hrudník.
Bolesti kolena
- priložiť zaparenú cibuľu s anízom alebo kmínom,
Bolesti močových ciest:
pri zápale
- pol litra ovsených vločiek navlhčiť, zohriať, po zohriatí primiešať 1 PL
rozdrvených borievok - vysypať do plátnového vrecka, priložiť 3 hodiny 1-krát
denne. Obklad opakovať podľa potreby a piť čaj z odvaru maku celého. Na 3 dl
vody 1 malá lyžička maku - 5 minút variť. Piť počas dňa po hltoch. cca 2 týždne,
pri prechladnutí
- obklad z mletej rasce, ktorou posypeme plátno namočené do bieleho vína,
alebo octu. Toto ešte prekryjeme ďalším plátnom, aby to neprišlo na holé telo.
Dvakrát denne na 4 hodiny - opakovať podľa potreby. Treba použiť vždy čisté
plátno, aj novú rascu,
pri prítomnosti piesku
- čerstvý postrúhaný koreň paštrnáka s medom 1-krát denne 1 PL po jedle v
pomere 1:1 cca 2 týždne,
- 1/2 l vody, 2 PL postrúhaného koreňa petržlenu variť 5 minút - popíjať,
pri prítomnosti kameňa
- spáliť suchú betoniku lekársku zmiešať s masťou zo slepačej polievky, alebo
bravčovou masťou. Teplé prikladať na celú noc podľa potreby.
- zohriaty ovos (ovsené vločky) a 2 PL drevných borievok. Podľa potreby
- mletý kvet rasce 3 PL a 6 PL glukopúru, spolu zmiešať, dobre uzavrieť a
užívať 1-krát denne pol KL - zapiť podľa potreby,
Aby sa netvoril kameň
- semená pivonky lekárskej - 1 KL rozdrvených semien na 2 dl vody, 5 minút
povariť, 1-krát denne večer, 2-3 týždne
- lieky na vyháňanie kameňov, najmä ľadvinových užívať každý deň, lebo pri
vychádzaní piesku veľmi trpí sliznica močovodov. Tieto orgány treba nechať
oddýchnuť - šetriť. Treba sa vždy poradiť s lekárom. Dôležité je zistiť vopred
ich velkosť.
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Povedali si svoje „ÁNO“

Ing. Katarína KUNDLÁKOVÁ

Milan ŠUFLITA
jún 2010

Mladomanželom blahoželáme a prajeme nech každý ich spoločný krok je
plný radosti, šťastia spokojnosti.

Privítali sme medzi nami
Miroslav BOČKAY

máj 2010

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
veľa šťastia prejeme jemu i Vám.

Blahoželáme a malému Mirkovi prajeme všetko dobré do života!

Rozlúčili sme sa
Mária
DUBINOVÁ
Magdaléna GAŠPAROVIČOVÁ

júl 2010
júl 2010

V tichosti vyprosme
velký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.

Rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
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––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
PSY
Vzhľadom na množiace sa sťažnosti na voľný pohyb psov po
verejných priestranstvách obec zisťovala možné dostupné prostriedky, ako
takéto problémy riešiť. V úradnej tabuli je Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o chove a pohybe psov, ktorý bude prijatý na 22. zasadaní
obecného zastupitelstva. Okrem stanovených povinností, ktoré je chovateľ
povinný dodržiavať (napríklad upratať po psovi sekrementy, ktoré vzniknú pri
prechádzkach), sú tam stanovené aj pokuty. Za voľný pohyb psa po verejných
priestranstvách môže byť pokuta až 60,- eur, čo je pomerne vysoká suma, ale
ak sa budú psy opakovane voľne zdržiavať na verejných priestranstvách
budeme musieť pristúpiť aj k takýmto riešeniam.
Pokutu budeme môcť vyrúbiť po podaní sťažnosti občana, keď ju
nezávisle potvrdí ešte jeden občan. Sťažnosť musí byť podaná písomne, alebo
bude spísaná na obecnom úrade, kde ju sťažovateľ musí podpísať. (Zároveň
oznamujeme, že všetky sťažnosti, aj tie, ktoré sa dotýkajú iných záležitostí,
musia byť podané takouto formou, inak ich nie je možné riešiť)
Nie je možné riešiť anonymné sťažností, alebo sťažnosti, ktoré boli
povedané niekde na ulici. Taktiež sa nedajú riešiť sťažnosti ak sťažovateľ
nechce byť menovaný, alebo do konca sťažnosti, kde sa spomenie, že behajú
psy ale na obecnom úrade nevieme čie. Argumenty „veď vy dobre viete“
neobstojí. Sťažnosti musia byť podložené. Tváriť sa alibisticky, že ja som
nespokojný , ale s tým nechcem mať nič spoločné, nikam nevedie. Povinnosti
má nielen obec, ale aj každý jeden obyvateľ, každej jednej obce. Je síce
pravdou, že platíme dane, ale to neznamená, že tým sme si zaplatili akúkoľvek
obslužnosť, že to nás oprávňuje „vyvliecť“ sa zo všetkých povinností a všetko
za nás vybaví niekto niekde napríklad na obecnom úrade.
Aby sme však predchádzali nepríjemnostiam upozorňujeme
chovateľov psov, že sú povinní zabezpečiť, aby sa ich psy voľne
nepohybovali. Okrem toho, že sa s tým narúšajú susedské vzťahy, môže prísť i
k napadnutiu psom. Aj keď si myslíme, že náš pes nikomu neublíži, neviete
ako zareaguje, keď niekto pred ním prejaví strach, prípadne ho začne dráždiť.
V prípade, že sa bude voľne pohybovať pes a zavolá sťažovateľ na obecný
úrad, som ochotná prísť a sťažnosť potvrdiť, prípadne sama napísať, ale
musím toho psa práve v tom čase vidieť a musí byť občan, ktorý ma na to
upozornil ochotný to potvrdiť. Následne bude rozhodnutím majitelovi psa
Mgr. Slavka Súlovská - starostka obce
vyrubená pokuta.
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LETO NA PAŽITI
Dňa 31. Júla 2010 o 17.00 hod. Vás pozývame na 3. ročník
kultúrneho festivalu „Leto na Pažiti“
Program:
17.00
17.45
18.15
20.15

Skupina Šípky
Detská folklórna skupina Husiarik
RING - Beatles revival band
Kapela z Prievidze, ktorá hrá piesne legendárnej
skupiny Beatles, ale aj svoje vlastné skladby.
NECPALANKA s country piesňami
a piesňami do tanca

Vzhľadom k tomu, že finančná kríza sa odrazila aj na obecných
rozpočtoch, pristúpili sme k lacnejšiemu variantu kultúrneho festivalu.
Nechceli sme však túto myšlienku úplne zavrhnúť a nerealizovať obľúbenú
akciu. Keďže však repertoár nie je tak široký a náročný, ako tomu bolo po
minulé roky, pre dôchodcov z Pažite je vstup zdarma. Pre ostatných je
vstupné 1,-eur, ktoré zahŕňa aj vstup na večernú zábavu. Občerstvenie
bude tradičné.
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Najlepší žiaci 2009/2010
Len jednotky svietili na vysvedčeniach týchto detí:
1. ročník:
2. ročník
9. ročník

Patrik Bíro
Bianka Tóthová
Adam Grman

Základnú školu úspešne ukončili:
-

Adam
Grman
Dominik Gendiar
Martin Haberajter
Slávka Foltánová
Mário Šimanský

Strednú školu úspešne ukončili:
-

Sabína
Michal
Pavlína
Júlia
Vladimíra

Hrivnáková
Prídala
Ševcová
Šuflitová
Tomová

Vysokú školu úspešne zvládli:
-

Ing. Martin Podskalka
Ing. Valéria Prídalová

Majster SR v národnej lige vodného póla juniorov (starší dorastenci):
-

Stanislav Ševc

Majster SR v národnej lige vodného póla starší žiaci,
Druhé miesto v národnej lige vodného póla mladší žiaci:
-

Andrej Ševc

Ďakujeme za reprezentáciu a zviditeľnenie našej obce. Všetkým
úprime gratulujeme, prajeme veľa, veľa úspechov v škole i v osobnom
živote!
Tešíme sa na stretnutie v 08/2010, na ktoré budete všetci pozvaní.
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Voľby do orgánov samosprávy obcí–27.november 2010
Voľby do samosprávy obcí, t.j. voľby na starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 -2014 boli
vyhlásené na 27. novembra 2010.
Obec okrem iného zabezpečuje v zákonom daných termínoch nasledovné:
16. august – určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné a technické
zabezpečenie volieb
3. september- vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie
23. september – určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí
3. október – politické strany delegujú členov miestnej volebnej komisie
8. október – prvé zasadanie miestnej volebnej komisie
18. október – utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti
23. október - zverejnenie záznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby
starostu a poslancov OZ
2. november – doručiť oznámenia o čase a mieste konania volieb
9. november – vyhradiť miesta na vylepovanie plagátov
26. november – zabezpečiť vybavenie volebných miestností
27. november – volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Vzhľadom k tomu, že v obci Pažiť bude len jeden volebný okrsok
miestna volebná komisia bude zabezpečovať aj úlohy okrskovej volebnej komisie,
ktorá sa v obci neutvára §15 zák. 346/1990 Zb. V planom znení.
Na 22. zasadaní obecného zastupitelstva 28. júla 2010 bude určený počet
volených poslancov a úväzok starostu pre volebné obdobie 2010-2014.
Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva aj pre voľby
starostu podávajú politické strany a nezávislý kandidáti v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom volieb. §16
a § 21, vyššie citovaného zákona. Uvedené paragrafy obsahujú aj náležitosti, ktoré
musí kandidátna listina obsahovať.
Ak máte zájem na miestnom obecnom úrade Vám predmetný zákon
poskytneme, prípadne zodpovieme Vaše otázky.
O voľbách do samosprávy obce
v nasledujúcom čísle Pažitských zvestí.

Vás budeme

informovať aj

5 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

