Dôsledným a úprimným pozorovaním môžeme zistiť, prečo niekedy
nevychádzame so svojimi blízkymi. Ľudia so zdravým úsudkom, v našich očiach
možno dokonca fantastickí, nám prekážajú len vtedy, keď v nás prebudia zlé
svedomie a pripomenú nám náš vlastný fanatizmus. Inak by sme si ich všímali
rovnako ako si všímame ostatných inak zmýšľajúcich ľudí. Dôvodom toho, že
mnohým prekážajú ľudia, ktorý nekladú mimoriadny dôraz na výzor, je fakt, že
ich vlastná márnomyseľnosť by takéto správanie vôbec nepripustila. Prečo
niekoho hnevá, keď ktosi nenútene hovorí to, čo si myslí? Len preto, lebo si sám
netrúfa povedať, čo si myslí.
Prekážkou pri spoznávaní toho, čo naozaj chceme, sú naše pochybnosti.
Pochybujeme o tom, že to dosiahneme. Mohli by sme chcieť možno aj všetko, to
však neznamená, že to môžeme aj dosiahnuť. Kým naše želanie vyjde najavo,
chceme mať istotu, že existuje šanca na jeho splnenie. Túžby, o ktorých neveríme,
že sa naplnia, nenecháme vôbec postúpiť vyššie do nášho vedomia. Je to čosi ako
vlastná ochrana pred sklamaním a frustráciou. Je bolestné mať nejaké želanie a
túžiť po niečom, ak z nášho pohľadu nie je šanca, aby sa splnilo. Sme bezmocní a
cítime sa ako obete. Stagnovali by sme a nemali žiadnu motiváciu, keby sme
nemohli naplniť svoje vlastné želania. Tak je to zariadené – neuvedomíme si svoje
želanie bez toho, aby nám neboli k dispozícii schopnosti. Odvážte sa teda
preskúmať svoje želania v hĺbke srdca a buďte si istí, že si uvedomíte len tú časť,
ktorú môžete aj splniť. Nevnímajte obmedzujúce myšlienky „…to predsa nejde“.
Tým očividne podceňujete svoje schopnosti a možnosti. Držte sa tohoto želania a
buďte si vedomí svojej schopnosti dosiahnuť vytúžený cieľ.
Úprimnosť bez hraníc? Vnímame ju ako nezmyselnú, netaktnú a dokonca
bezohľadnú. Vo všetkých oblastiach nášho života sú „lži z núdze“, ako si ich
pekne označujeme, na dennom poriadku. V spoločenskom živote sa lož dokonca
nepokladá za neúprimnosť, ale skôr za taktické opatrenie, ktorého výsledkom je
úspech. Ak by sme dôsledne vyžadovali úprimnosť, náš politický a hospodársky
systém by v tejto podobe nemohol vôbec existovať. Samozrejme vždy sa nájde
dostatok rozumných a pochopiteľných dôvodov, ktoré obhajujú naše správanie.
Najobľúbenejším argumentom je ohľaduplnosť, lebo bezohľadnosť voči iným
nemôže byť tou správnou cestou. To však nemení nič na tom, že úprimnosť je
dôležitá. Kde niet úprimnosti, niet ani dôvery. Najdôležitejšie je byť úprimný
hlavne sám voči sebe.
Kurt Tepperwein „Je mi z teba zle.“ -úryvky
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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Zlato, majetok, moc, uznanie, našu rodinu,
priateľov – to všetko tu raz zanecháme. Jediné,
čo si so sebou zoberieme, je naše poznanie. Prišli
sme na svet nahí a nahí aj odídeme. Naše
poznanie je jediné, čo nám z celého života
zostane.

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––
Milí spoluobčania!

Je tu september, prvý jesenný mesiac, vonku sa trochu schladilo, tak, aby
ste za oknami mali čo robiť, pripravili sme pre Vás ďalšie číslo Pažitských zvestí,
ktoré je v tomto roku už piate.
Nájdete v ňom niečo na obveselenie, niečo na poučenie, nejaké pozvánky,
nejaké oznamy. Veríme, že sa im potešíte a radi si ich prečítate.
Všetkým prajeme, aby jeseň priniesla bohatú úrodu, ešte teplé slnečné
lúče, príjemné babie leto a dobrú náladu medzi ľudí, aby medziľudské vzťahy
neochladzovali, ale aby si priatelia a známi mali vždy čo povedať, a aby si
navzájom pomáhali.

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

-

U hodinára:
Opravili ste mi ich?
Jasnačka.
A idú dobre?
Jasnačka, že dobre. A dal som tam aj malý trik. Keď odbíja desať
a ukazuje štvrť na dvanásť, je presne trištvrte na tri.



Žena má v hádke vždy posledné slovo. Každé ďalšie slovo muža je
začiatkom novej hádky. Existuje však výnimka, keď muž povie:
Kúp si to!

-

Vaša redakcia
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Ide dedo na bicykli a vôbec nepedáluje. Vidia to dvaja policajti a tak ho
zastavia a pýtajú sa:
Dedo, ako to, že idete a vôbec nepedálujete?
Viete, mňa tlačia topánky!!!


-

Stoja dvaja známi na ostrovčeku a čakajú na autobus:
Už si si zobral tú peknú mladú babu, čo som ťa s ňou naposledy videl?
Ešte nie.
A na čo čakáš?
Na autobus.


-

Do chovproduktu vrazí rozčúlený pán s ľadovým medveďom na vodítku:
Kde je ten lotor?
Ktorý? – pýta sa predavačka
Ten, čo mi pred rokom predával bieleho škrečka.


-

Ambiciózny agronóm obzerá úrodu:
Obilie je pod vodou, kosiť budeme z člnov.



Študentka medicíny predvádza na makete pôrod kliešťami. Profesor ju
chvíľu pozoruje a hovorí:
Výborne! Teraz ešte tresnite otca po hlave a vyvraždila ste komplet celú
rodinu!



-
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Vodnár 21.1. – 19.2. Viem, že nič neviem.
Rada pre vodnárov: Nehovorte tak často, že je vám to jedno. Nie je.
Vodnára nechajte tak, on sa vráti.
Ryba 20.2. - 20.3. Tuším a mám rád.
Rada: Nebuďte mučeníkom. Spoliehajte sa na silnú pracovnú morálku,
sebadisciplínu a zdravý rozum.
Ryba potrebuje aspoň jednu pochvalu denne.
Baran 21.3. - 20.4 Ja chcem
Rada pre barana: Buďte tvrdohlavý, len tak to má význam.
Barana musíte uštvať, alebo ho dojať, inak s ním nevydržíte.
Býk 21.4. – 20.5. Ja si počkám.
Rada pre býka: Priznajte aspoň raz za rok svoju chybu.
Pamätajte, akákoľvek zmena, novinka alebo riziko je pre býka úplne nestráviteľná
záležitosť.
Blíženec 21.5. – 21.6. Poviem všetko čo viem.
Rada pre blížencov: Počúvajte aj druhých.
Blížencov nikdy nekritizujte, nepoučujte, nevychovávajte, je to úplne zbytočné
Rak 22.6. – 22.7. Milujem teda som.
Viac odvahy.
Vyhýbajte sa špatne naladeným rakom, vtedy sú neznesiteľný.
Lev 23.7. – 23.8. Všetko zvládnem.
Lev pozor: Stará pravda: pýcha predchádza pád.
Rada pre ostatných: chváľte, chváľte, chváľte!
Panna 24.8. – 23.9. Ja ti to zrátam.
Rada pre panny: Buďte k ľuďom zhovievavý, aspoň raz za rok ich potešte.
Neberte panny smrteľne vážne, ony to tak nemyslia.
Váhy 24.9. – 23.10 Uvažujem.
Neprejedajte sa, máte sklon k obezite.
Nechajte si od Váh poradiť – nebudete ľutovať.
Škorpión. 24.10. – 22.11. Všetko zistím.
Rada: Nebuďte tak urputný a žiarlivý, ten kto bude chcieť Vám aj tak utečie.
Nikdy ho nepodceňujte, vie prekvapiť.
Strelec 23.11. – 21.12. Ja verím.
Rada: Nehovorte, čo si ozaj myslíte, ľudia to neocenia.
Rada pre ostatných: Strelcov nepočúvajte.
Kozorožec 22.12. – 20.1. Ja viem.
Rada: Nepodliehajte depresiám, život je krásny.
Sú neznesiteľní, ale majú okamžiky, pre ktoré sa oplatí s nimi žiť.
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
1. Klátová N.Ves
2. Veľké Kršteňany
3. Hradište
4. Pažiť/V.Uherce B
5. Malé Uherce
6. Malé Kršteňany
7. Malé Bielice
8. Žabokreky n/N.
9. Krásno
10. Návojovce
11. Ostratice

3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2

2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
2
1
1
2
1
2

15:7
9:4
9:5
8:6
6:4
8:8
2:3
2:10
3:5
0:2
2:10

6
6
6
6
6
3
3
3
0
0
0

(0)
(0)
(+3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(+3)
(-3)
(0)
(-3)

RODINA VERSUS PRÁCA
Si si vedomí(a) toho, že keď zajtra zomrieme, spoločnosť
pre ktorú pracujeme nás môže ľahko nahradiť zo dňa na deň.
Ale rodina, ktorú tu zanecháme, pocíti stratu po celý zvyšok života.
A keď sa to tak vezme, stále viac sa zaoberáme svojou prácou,
namiesto toho, aby sme sa venovali svojej rodine ... a to je hlúpe,
nemyslíš?
Takže, čo je za týmto príbehom ?
Vieš, čo znamená slovo RODINA (FAMILY)?
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OU
Rodina = Otec a Mama, milujem Vás.
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Čerpanie rozpočtu k 31.07.2010
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Za prenajaté pozemky
Za prenajaté budovy
Adm.poplatky-správne poplatky
Poplatky – vyhlásenie
- za smetné nádoby
hrobové miesta
kopírovanie
Poplatky za materskú školu
Príjem z predaja – SPP
Príjem z predaja pozemkov
Úroky
Príjmy z refundácie nákladov
- M. Kršťeňany na MŠ
opatrovateľská služba
iné
- energie
Dotácie – prenesený výkon ŠS
- chránená dieľňa
- voľby NR SR
- výpadok dane
SPOLU

schválený
rozpočet
2.000
76.000
4.200
2.700
210
5.200
320
800
600
200
230
0
0
250
17.700
70.000
300
500
140
1.000
1.270
0
0
0
183.620

Skutočnosť
2.091,42
35.016,39
2.886,67
2.281,33
223,16
4.669,82
320,36
877,68
449,00
144,00
91,62
9,95
12,50
116,00
17.771,00
1.820,00
0,37
500,00
74,65
129,13
382,91
866,53
1.982,47
900,00
2.446,00
76.062,96
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VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Mzdy
26.600
15.892,70
Odvody do fondov
8.650
5.452,66
Chránená dieľňa
2.730
2.260,37
Opatrovateľka
810
511,35
Cestovné
700
649,15
Obec.budovy–elektrika,plyn,voda
5.830
3.773,47
poštovné a telekom.služby
800
753,62
inzercia
0
46,05
všeobecný materiál
100
211,71
Knihy, časopisy ,noviny
150
68,30
výpočt.technika,licenie
366
135,00
Údržba budov
7.830
1.240,26
Poistenie
200
172,84
Reprezentačné výdavky
500
250,57
Stravovanie OcU
542
275,05
Prídel do SF za OcU
120
82,57
Údržba zelene
1.200
357,60
zametanie ulíc
250
Poplatky banke
400
456,05
Auditorské služby
500
200,00
Čerpanie dotácií
1.670
736,22
- voľby
903,70
Nákup smetných nádob
230
220,15
Vývoz odpadu
6.000
2.927,81
Verejné osv.-elektr.
3.000
1.976,34
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
275,30
− jednotlivcovi
0
127,76
kultúrne podujatia
1.500
323,27
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
322,70
120,00
189,07
10.252,52
2.880,44
1.843,01
252,40
129,44
55,54
259,35
62,41
83.363,58

Zostatky k 31.07.2010
- Bankové účty:
- Pokladňa:

- 7.303,92 €
3,30 €

Záväzky voči dodávateľom

1.985,74 €

Pohľadávky voči
- odberateľom
daňovníkom

22.01 €
2.750,18 € (daň z nehnuteľností)

Sociálny fond
−

stav k 31.07.2010

164,92

€
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Ľudia prichádzajú do našich životov pre nejakú príčinu na určité obdobie
alebo na celý ŽIVOT. Ak ich budeme vedieť odlišovať, tak sa naučíme, čo je
potrebné urobiť pre nich.
PRÍČINA
Ak sú niektorí v našom živote pre nejakú príčinu, tak je to vlastne vyjadrením
našej potreby.
Prišli, aby nám pomohli vyriešiť nejaký problém, prišli nám poradiť a
podporiť nás vo fyzickej, emočnej alebo duševnej stránke. Nám sa môže zdať,
že nám ich poslalo samé nebo a ono to skutočne urobilo. Sú tu preto, lebo ich
my potrebujeme, aby tu boli. Neskoršie, keď sa už náš problém vyriešil alebo
prišiel čas nechať zvyšok problému na nás samotných, tak táto osoba urobí
alebo povie niečo, čo ukonči náš vzájomný vzťah. Niekedy tieto osoby zomrú.
Niekedy jednoducho odídu.
My si však musíme uvedomiť to, že náš problém sa vyriešil, naša potreba sa
uspokojila a teda ich účasť v našom živote sa skončila. Naša modlitba bola
vypočutá, teraz už musíme vstať a ísť sami, bez ich pomoci.
OBDOBIE
Niektorí ľudia sú v našich životoch na určité OBDOBIE ... naša cesta životom
nám ich poslala na určité OBDOBIE ... väčšinou sa navzájom od seba niečo
naučíme, zažijeme niečo super, dobre sa spolu zasmejeme, naučíme sa
pomáhať si.
... väčšinou nás títo ľudia naučia niečo, čo sme nevedeli alebo nás prinútia
vyskúšať niečo, čo sme ešte v živote neurobili. Obvykle zažijeme s týmito
ľuďmi veľa zábavy, avšak je to na určité OBDOBIE ...
CELÝ ŽIVOT
Celoživotné vzťahy nám dávajú celoživotné lekcie. Musíme týmito lekciami
postupne prechádzať a nimi budovať tento vzťah, aby mal dobré základy.
Dôležité je učiť sa z týchto lekcií, milovať túto osobu a uvádzať do praxe to,
čo sme sa naučili vo všetkých ostatných našich vzťahoch, vo všetkých
oblastiach nášho života.
Je smutné, že láska je slepá, ale priateľstvo nie je. Priateľstvo je jasnovidec.
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Ďakujem za to, že si súčasťou môjho života bez ohľadu na to, či si tu pre
nejakú príčinu alebo na nejaké obdobie alebo na celý život.
7______________________________________________________
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Rady starých materí B

Bolesti močového mechúra
- napariť nad prasličkou. Príprava: 1,5 l vody a 4 hrste prasličky (8 PL).
Bolestivá menštruácia
- obklad zo zohriateho ľanového semena, na sucho v plátnovom vrecúšku na
podbruško,
- vypiť 3krát denne 1 dl čaju z odvaru mäty priepornej alebo nátržníka husieho,
- nápoj: 2 KL majoránky zaliať horúcou vodou a horúci nápoj vypiť.
Bolesti po pôrode
- tíši priložený cínový tanier, alebo pokrievka,
- naparenie nad majoránom, na 1.5 l vody dať 2 PL majoránu.
Bolesti po protitetanovej injekcii
- celkový kúpeľ z odvaru ovsenej slamy. Na 1 l vody dať 200 g porezanej
slamy, 5 minút variť 10 minút vylúhovať a potom priliať do ostatnej vody.
Pripraviť si 5 l. Kúpeľ trvá 15 minút,
Bolesti očí
- (keď sú slabé) umývať slanou vodou. Na 0.5 l vody pridať 5 g soli, 2 dni
umývať a 2 dni prestávka. Takto pokračovať 1 mesiac.
Bolesti ucha
- nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého olivového oleja, alebo rozpusteného
masla (nie horúceho), potom prikladať na ucho zohriaty chlieb. Chlieb treba
po ochladnutí znova zohriať. Zohriať ho možno ako hrianku, ale nech je
mäkký, nenechať ho uschnúť. Zastaví sa tým aj zápal stredného ucha.
- soľ do pálenky, do toho namočiť vatu a vložiť do ucha. Alebo nahriať
jadierko z orecha nad sviečkou, zabaliť ho vo vaty a vložiť do ucha. Zastaví
sa zápal aj bolesť, najmä, keď sa to urobí hneď,
- (aj keď je zápal) - nakvapkať do ucha jánov olej. Príprava - čerstvý kvet
ľubovníka bodkovaného dať do pohára a zaliať olivovým olejom. Nechať stáť
na slnku, kým olej sčervenie. Asi 10 dní. Môže sa to viackrát preliať na ďalší
čerstvý kvet. Precediť cez gázu. Používa sa aj na popáleniny.
Bolesti zubov
- odvar májových dubových listov alebo z nátržníka husieho, teplé držať v
ústach. Príprava: na 1/2 l vody dať 2 KL nátržníka alebo listov,
- hlboko vdýchnuť, zadržať prudko a rýchlo viackrát vydýchnuť,
- čerstvý koreň skorocelu zabaliť do vaty a vložiť do ucha na strane bolesti,
- zabaliť do kúska gázy očistený strúčik cesnaku a vložiť do ucha,
- ušúľať kúsok buničitej vaty a zapáliť ju. Uhasiť tak, aby vata ešte dymila a
vdýchnite do tej nosnej dierky, na ktorej strane bolí zub.
14–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Privítali sme medzi nami
Nina FILIPOVÁ august 2010
Si z mäsa, z kostí, z vody
a život z teba dušu plodí,
to nežné zlaté dieťa,
nádej a život vzlieta.
Si ránom, si nocou a snom,
budúcnosťou rodičov,
plačom a radosťou
prichádzaš ...

Blahoželáme rodine a Ninke prajeme všetko dobré do života!

Rozlúčili sme sa
Ján DUBINA, Pažiť 29

august 2010

„Môj
otec
tu
leží,
tichý jak balvan na loži, zrak privretý kdes do ďaleka ústí,
a
prespevuje
vietor
tenkoústy.
Vo
vŕbach
priesvitných
nad
rozvravenou
vodou,
sýkorky
zobkajú
z
omrvín
zlatých
plodov,
v bezlístí pod oknami.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
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„Poriadok po našich deťoch“

GAZDOVSKÝ DVOR

Je tu začiatok školského roka, ale mi sa chceme vrátiť
k prázdninám a k neporiadku, ktorý nám naše deti zanechali po sebe
v areáli materskej školy. Viem, že konkrétneho vinníka nenájdeme,
ale zdržiavajú sa tu väčšinou tie isté deti a mládež, takže ďaleko vo
svojich odhadoch zachádzať nemusíme. Počas akcie „Leto na pažiti“
sme komplet vyčistili areál pred aj po akcii, pričom sme mládež
upozornili, aby po sebe zanechávali poriadok. Behom mesiaca sa v
„autobusovej zástavke – bufete“ nazbierali dve vrecia odpadu,
samozrejme voľne popohadzovaného po zemi. A nájsť sa tam dá
ozaj všeličo: poodrezované plastové fľaše s alobalom, čo sa používa
na nelegálne užívanie omamných látok, fľaše po toluéne a pod.
Touto cestou oznamujeme, že požiadame políciu, aby robila
náhodné razie, spolu s vycvičenými psami na drogy a kontrolovala
obecné priestory. Zároveň upozorňujeme rodičov, že tým, že si svoje
deti nevšímame im veľkú devízu do budúcnosti nedávame. Veľmi
dôležité je dôverovať, ale aj preverovať. Preto KONTROLA,
KONTROLA, KONTROLA je v tejto situácii ozaj na mieste. Nielen
kvôli neporiadku, ktorý pravidelne po sebe zanechávajú, ale aj kvôli
ich zdraviu a budúcnosti.
Mládeži pripomíname, že za budovou materskej školy sa
nachádzajú smetné nádoby, ktoré sú určené na odpad, a ktoré sa
pravidelne vyvážajú. Ďakujeme, že ich začnete používať.

Dňa 11. septembra 2010 o 16.00 hod. Vás pozývame na
3.ročník „Pažitského gazdovského dvora“

Mgr. Slavka Súlovská - starostka obce

Program:
16.00
16.05
16.45
17.15
18.00
18.15
19.00

Otvorenie
Skupina Šípky
Speváčka Zuzana Hepnerová
Oslianka – folklórna skupina
Vyhlásnie víťaza o „Najlepší pažitský koláč“
Tombola
Hudobná skupina MEDÚZA

Na Pažitskom gazdovskom dvore sa uskutoční súťaž o Najlepší
pažitský koláč. Touto cestou vyzývame gazdinky, aby sa zapojili.
Samozrejme potešíme sa aj príspevku od mužov, ktorí sa do pekárenského
umenia vyznajú.
Organizujeme 3. ročník festivalu „Pažitský gazdovský dvor, ktorý
je zárukou príjemného relaxu v podobe krátkeho kultúrneho programu a
samozrejme dobrého jedla ako to na každom gazdovskom dvore má byť.
Pripravené sú tradične: makové slíže, pečené ryby, syrové špeciality,
zabíjačkové špeciality, burčák, zemiakové placky, guláš, kapustnica,
halázsle a iné. Vstupné je 1,-eur, ktoré zahŕňa aj vstup na večernú zábavu,
pažitskí seniori majú vstup zdarma. Tešíme sa na stretnutie, príjemný
oddych a zábavu.
V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia sa akcia konať
nebude, o čom budete informovaní cestou obecného rozhlasu.

6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

11 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––
Nikto nemá tvoje odtlačky prstov

a nikto nemá tvoj hlas.
Nikto nemá tvoju minulosť a
nikto nevraví „milujem ťa“ tak ako ty.
Nikto neverí v Boha tak ako ty a
nikto nemyslí na smrť tak ako ty.
Nikto nesníva tak ako ty a
nikto neplní svoje sny tak ako ty.
Nikto nevidí svet tvojimi očami.
Nikto nie je tak ako ty v tvojej krajine,
na tvojom kontinente a v tvojej galaxii.
Pretože nikto nie je taký ako ty,
pretože ty si jedinečný!
Myslíš si, že sa poznáš,
no potom sa v tebe prelomí niečo nové,
vydáš sa k novému brehu
a všetko staré z teba opadne.
Veľa ľudí sa ťa obáva a vysmieva sa ti,
nevieš sa prispôsobiť, je ti to nepríjemné,
ako rúška, čo sklamaním zaváňa.
No ty si pokojný, len sebe verný
a miluješ seba rovnako ako predtým.
Miluješ seba a veríš si,
Pretože si jedinečný!
Cestu, ktorá je pred tebou,
nepozná nikto a
nik ňou ešte nešiel.
Život je dobrodružstvo
v cudzej, nepoznanej krajine.
Nikto ťa nebude nasledovať
a nikto ťa nikdy nepochopí.
Je to súčasne zisk aj cena.
Pretože si jedinečný.
Zostaň pri nás taký, aký si
potrebujeme ťa, pretože
keď chýbaš, vznikne prázdno.
Potrebujeme ťa. Milujeme ťa takého, aký si,
pretože si jedinečný.
Ulrich Schaffer – Pretože si jedinečný
12 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
Oznamy obce

Voľby do samosprávy obcí, t.j. voľby na starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 - 2014 boli
vyhlásené na 27. novembra 2010. Touto cestou oznamujeme
všetkým kandidátom, že v októbri 2010 bude vydané ďalšie číslo
Pažitských zvestí, v ktorom sa môžu predstaviť so svojim
programom, prípadne prispieť akýmkoľvek článkom v rámci svojej
kampane. Články budeme zverejňovať presne podľa predlohy
v neupravovanej forme.
Koncom septembra bude sprístupnený kontajner na
veľkoobjemový odpad. O tejto skutočnosti budete informovaní
cestou obecného rozhlasu.
Súkromná základná umelecká škola Veľké Uherce organizuje
Zápis vo všetkých pobočkách školy pre školský rok 2010/2011 do
tanečného, výtvarného a speváckeho odboru.
Zápis prebieha
v termíne do 15.9.2010. Je určený žiakom 1.-9. ročníka ZŠ,
študentom stredných škol, ale tiež dospelým – v samostatnom 2ročnom štúudiu pre dospelých. Deti 5-ročné sa prihlasujú v MŠ.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na pobočkách školy, v riaditeľni na
ZŠ a MŠ alebo na www.szusvu.sk.
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