Etikoterápia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Keďže je pre nás
zdravie najdôležitejšie a poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám zdravie
poškodzujú, potom si každý sám môže postrážiť, aby mu niektorý z nich nevletel
do duše a nevzal mu zdravie. Ktoré sú tie negatívna pocity? - závisť, nenávisť,
krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto
pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami
zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie
duša, ochorie aj telo. Všetkých tisíc diagnóz ktoré poznáme sú tie, ktoré vznikajú,
keď sa nabúra ľudská duša.
Čo je to duša? Ako s ňou spolupracujeme? Ak ju nechápeme tak, že s ňou
môžeme spolupracovať, tak sa ďalej ani nedostaneme. Naša duša sídli v Solar
Plexe (slnečná pleteň) pod hrudnou kosťou v strede. Niet v človeku väčšieho
bohatstva ako je jeho duša. S dušou treba spolupracovať. Ak sa o dušu nestaráme,
potom to vedie k psychosomatickým chorobám, čo sa už dnes pripúšťa, aj keď
veľmi opatrne. Pre každého je najdôležitejšie jeho zdravie. Pre každého, kto má
viac ako 18 rokov, je najdôležitejším človekom v jeho živote on sám. Miluj sám
seba – nie je v tom pýcha alebo sebectvo.
Ktosi múdry povedal: nech myšlienka neopustí miestnosť, v ktorej sme
. Ak si uvedomíte, že máte tendencie riešiť veci spätne, baviť sa o tom čo bolo
alebo utekáte do budúcnosti a že čo bude keď... tak vždy utekáme dopredu alebo
dozadu, a len preto, lebo nechceme byť teraz. Keď utekáme späť, tak tu nie sme,
tam sú iba spomienky. Keď utekáme dopredu, tam ešte nie sme. Tam je hypotéza.
Ale keď riešim TERAZ, tak som TU. Keď máme neporiadok v duši, tak
nechceme riešiť teraz, lebo do toho by sme museli zahrnúť seba a uvedomiť si
svoj stav. Toto sú kroky, ktorými sa človek dostáva k pravde o sebe. Keď sa
prinútite tu a teraz, zistíte: jeden nevyriešený problém, druhý, tretí – a obecne sa to
nazve stres. Módne slovo, ľudia sa toho chytajú, vytvárajú sa antistresové
programy, pričom nie je možné zachraňovať človeka, ak sa on sám
zachraňovať nechce . Nehovoriac o tom, že stres je také všetko zahrňujúce a nič
nehovoriace slovo.
Ak sa nebudeme o seba starať, začne nám to prerastať cez hlavu, dušička
sa začne lámať a začnú si to odnášať orgány. Neexistuje zdravá duša a choré
telo, tak ako neexistuje chorá duša a zdravé telo .
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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Šťastie spočíva v harmónii toho,
čo hovoríte,
čo robíte,
a čím ste.
Móhandás Karamčad Gámdhí

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

Je tu koniec októbra a s ním aj ďalšie číslo Pažitských zvestí. V obci nás
čakajú, zmeny, blížia sa komunálne voľby.
V najnovšom čísle nájdete ako zvyčajne niečo na obveselenie, niečo na
poučenie, pozvánku na oslavu seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
pozvánku na zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré je posledné vo volebnom
období 2006-2010, ale ktoré sa už nebude konať pod vedením súčasnej starostky
Mgr. Slavky Súlovskej. Poďakovanie i odpočet zrealizovaných úloh vo volebnom
období. Veríme, že aj tomuto číslu sa potešíte, že Vás zaujme a radi si ho
prečítate.
Všetkým prajeme, aby zima prišla čo najneskôr, nech nás ešte zohrievajú
v posledné jesenné dni slnečné lúče.
Medzi sebou nech sme vždy priateľskí, usmiati, nech máme z každého
stretnutia s priateľom, či susedom radosť, nech nás každé takéto stretnutie obohatí
a prinesie nám niečo pozitívne.
Vaša redakcia
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S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺


-

Chlap príde do Švajčiarskej banky a pri prepážke ticho povie:
Chcel by som si u vás uložiť 7 miliónov dolárov.
Pracovník banky sa na neho pozrie a hovorí:
Ale pane, môžete hovoriť nahlas... tu sa za chudobu nikto nehanbí.
Sľúbili ste už niekomu tanec? – pýta sa pán dámy pri stole.
Nie, ešte nie, - odpovie dáma.
Výborne, môžete mi prosím, postrážiť pivo?

-

Na políciu príde občan.
Ja som vám včera ohlásil, že mi ukradli peňaženku. Prišiel som odvolať
udanie, lebo peňaženku som medzitým našiel doma.
Neskoro. Zlodeja sme už chytili.


-

Hovorí manžel manželke:
Mám kvadratickú chorobu.
A to je, preboha, aká?
Mám chuť na druhú.


-

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
To je hrozné s tou mojou ženou! Stále sa voľačo vypytuje, nestačím jej
odpovedať.
S mojou je to ešte horšie, sama sa pýta, sama si odpovie a potom mi
nadáva, že nemám pravdu.


-

-


-

Mladomanželia vyjdú po sobáši z kostola. Okoloidúci chlapci sa na seba
zaškeria a jeden z nich povie:
Vystrašíme ich?
Druhý neváha a rozbehne sa k dvojici s krikom:
Ahoj oci...!

Vo vlaku hovorí cestujúci svojmu spolupasažierovi:
Poviem vám pár vtipov o policajtoch...
Dobre, ale vedzte, že ja som policajt!
To nič, ja vám ich budem rozprávať pomaly!
15–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

––––––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ

ZVESTI–––––––––––––

Kandidátna listina pre voľby do samosprávy obce Pažiť
27.11.2010

Zaregistrovaní kandidáti na post starostu obce Pažiť:
Baláška Vladimír, MVDr., veterinárny lekár, 53 r., SMER-SD
Gendiar Miloš. Ing., poľnohospodársky inžinier, 47 r., nezávislý
Súlovská Slavka, Mgr., starostka, 37 r., SDKÚ-DS
Tomová Vlasta, predavačka, 44 r., KDH
Mgr. Slavka Súlovská oznamuje, že sa dňa 21.10.2010 vzdala
kandidatúry na post starostky obce z dôvodu, že jej budúce
zamestnanie je podľa zákona nezlučitiľné s vykonávaním funkcie
starostky obce. Vo voľbách sa bude uchádzať o Vašu podporu len na
post poslanca obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že jej
kandidatúra bola zaregistrovaná, na hlasovacom lístku bude
vytlačené aj jej meno, nebude ju však možné krúžkovať. V prípade,
že bude jej meno zakrúžkované, hlasovací lístok bude neplatný.
Bližšie informácie Vám budú podané na 23. zasadaní OZ obce
Pažiť.
Zaregistorovaní kandidáti na posty poslancov obecného
zastupiteľstva obce:
Baláška Vladimír, MVDr., veterinárny lekár, 53 r., SMER-SD
Glajsa Milan, Ing., štátny zamestnanec, 45 r., nezávislý
Hamara Matúš, vínny konzultant, 29 r. , KDH
Patáčik Ivan, Ing., konateľ, 51 r., nezávislý
Súlovská Slavka, Mgr., starostka, 37 r., SDKÚ-DS
Tomová Vlasta, predavačka, 44 r., KDH
Tóth Viliam, konateľ, 41 r., nezávislý
Žuchovský Ivan, rušňovodič, 50 r., SMER-SD
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TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
1. Hradište
2. Klátová N.Ves
3. Pažiť/V.Uherce B
4. Veľké Kršteňany
5. Malé Uherce
6. Malé Kršteňany
7. Žabokreky n/N.
8. Návojovce
9. Malé Bielice
10. Krásno
11. Ostratice

9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

7
7
6
6
6
5
5
2
2
1
0

1
1
1
0
0
0
0
2
0
1
0

1
1
2
3
4
4
4
5
7
7
9

29:8
33:13
30:15
25:13
25:22
28:23
19:29
9:18
12:30
10:26
8:31

22
22
19
18
18
15
15
8
6
4
0

(+10)
(+7)
(+4)
(+3)
(+3)
(+3)
(+6)
(-7)
(-9)
(-8)
(-15)

Život a Prach
Dom sa stáva domovom, až keď môžete napísať "Milujem Ťa!" prstom na
nábytok. Trávievala som každý víkend 6 hodín upratovaním, aby "v prípade, že
niekto príde na návštevu" bolo všetko perfektné. Ale iba do tej doby, než som si
jedného dňa uvedomila, že nikto nepríde, pretože všetci si niekde inde užívajú
života. Takže teraz? Keď ma niekto navštívi, nemusím vysvetľovať stav svojho
domova. Všetkých viac zaujíma počuť o tom, čo som robila, keď som doma
neupratovala a užívala si života niekde inde. Pokiaľ Vám to dosiaľ nedošlo, riaďte
sa
touto
radou:
Život
je
príliš
krátky.
Užívajte si ho! Utierajte prach len vtedy, keď už naozaj musíte .... nebolo by ale
príjemnejšie nakresliť obrázok alebo napísať list ? Upiecť zákusok alebo tortu a
olízať pritom lyžicu od krému alebo zasadiť kvet? Uvedomujete si rozdiel medzi
'chcem' a 'musím'? Utierajte prach len vtedy, keď už naozaj musíte, ale veľa času
Vám neostáva . . . . so všetkým vínom, ktoré je treba vypiť, riekami, ktoré je treba
preplávať a horami, na ktoré je treba vyliezť, hudbou, ktorú je treba si popočúvať,
knihami, ktoré je treba prečítať, s priateľmi, ktorých je treba si užiť a životom,
ktorý je treba žiť ? Utierajte prach len vtedy, keď už naozaj musíte ,ale tam vonku
je svet so slnkom pre Vaše oči, s vetrom vo Vašich vlasoch, popraškom snehu,
dažďovou
prehánkou.
Tento
deň
sa
už
nevráti.
Nikdy!
Utierajte prach len keď už naozaj musíte, ale majte na mysli, že príde staroba, a tá

nebude
láskavá
.....
Keď odídete - a odísť Vy raz musíte - z Vás samých sa stane iba prach!
Pamätajte .... vrstva prachu na nábytku chráni drevo, ktoré je pod ním.
13 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Čerpanie rozpočtu k 30.09.2010
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
9,95

kopírovanie
14,30
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,referendumu

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

Skutočnosť
2.091,42
47.320,39
3.295,67
2.440,06
225,82
4.934,37
320,36
1.013,38
556,00
219,00
135,64
0
0

250
17.700
70.000
300

176,00
17.771,00
1.820,00
0,43

500
140

500,00
75,19
145,54
382,91
1.070.47
2.396,85
1.513,70

1.000
1.270
0
0

- výpadok dane
0
2.446,00
SPOLU
183.620
90.874,45
8 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Mzdy
26.600
19.805,80
Odvody do fondov
8.650
6.902,94
Chránená dieľňa
2.730
3.836,56
Opatrovateľka
810
659,43
Cestovné
700
762.92
Obec.budovy–elektrika,plyn,voda
5.830
4.285,20
poštovné a telekom.služby
800
970,68
inzercia
0
46,05
všeobecný materiál
100
211,71
Knihy, časopisy ,noviny
150
68,30
výpočt.technika,licenie
366
385,00
Údržba budov
7.830
1.240,26
Poistenie
200
172,84
Reprezentačné výdavky
500
274,63
Stravovanie OcU
542
330,53
Prídel do SF za OcU
120
106,99
Údržba zelene
1.200
607.95
zametanie ulíc
250
Poplatky banke
400
522,25
Auditorské služby,geoslužby
500
524,00
Čerpanie dotácií
1.670
843,94
- voľby,referendum
1.513,70
Nákup smetných nádob
230
220,15
Vývoz odpadu
6.000
3.848,30
Verejné osv.-elektr.
3.000
2.653,49
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
85,00
− DHZ
100
− členské príspevky
400
275,30

−

jednotlivcovi
0
127,76
kultúrne podujatia
1.500
510,04
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
MŠ – inter.vybavenie
MŠ – maľovanie
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

918,48

367,01
120,00
407,74
11.655,56
3.370,14
2.040,58
297,40
154,17
313,83
350,00
79,72
231,00
75,65
98.031,33

Zostatky k 30.09.2010
- Bankové účty:
- Pokladňa:

- 7.192,18 €
35,30 €

Záväzky voči dodávateľom

1.539,04 €

Pohľadávky voči
- odberateľom
−
daňovníkom
Sociálny fond

0,00 €
1.915,24 € (daň z nehnuteľností)

−

stav k 30.09.2010

202,58 €
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POZVÁNKA
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom
znení, zvolávam na deň
27. októbra 2010 – streda o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
23. zasadanie OZ obce Pažiť, na ktoré Vás srdečne pozývam.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Vyhodnotenie uznesení z 22. zasadania OZ.
Zníženie úvazku starostu obce do konca volebného obdobia 2006-2010.
Oznámenie o voľbách do samosprávy obce 27.11.2010.
Predstavenie kanditátov na post starostu obce pre roky 2010 – 2014.
Vystúpenie Mgr. Slavky Súlovskej
- Oznámenie o vzdaní sa mandátu.
- Poďakovanie.
- Odpočet stanovených úloh.
8. Vystúpenie kandidátov na post starostu obce.
9. Interpelácia poslancov a diskusia občanov.
10. Návrh na uznesenie.
11. Kultúrny program.
12. Záver.

Budem rada, ak sa zastupiteľstva zúčastníte v čo najväčšom počte.
V histórii obce je to medzník, veď po 12 rokoch nás čaká, niečo nové a iné.
Zároveň chce Mgr. Slavka Súlovská a poslancii OZ vykonať poďakovanie
za pomoc, ktorú každý jeden občan väčšou, či menšou mierou pre obec

urobil. Taktiež budete mať možnosť položiť otázky novým kandidátom, čo
neviem, či do volieb ešte bude možné na nejakom stretnutí.
Vlasta Tomová
zástupkyňa starostky
7______________________________________________________
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Rady starých materí B

Bradavice
- denne natierať suchým mydlom, popraskajú a stratia sa,
- ocot zmiešať so soľou a tým potierať,
- natierať šťavou z jablka,
- viackrát denne potierať liehom. Bradavice a tiež lišaje na zvieratách, potierať
rybím tukom, a to viackrát denne, 2 týždne,
- do pohárika dať 1 štamperlík octu a kúsok cibule. Nechať cez noc vylúhovať.
Potom priložiť na bradavicu, alebo kurie oko a prilepiť leukoplastom na
niekoľko hodín. Opakovať 3 až 4 krát,
- niekoľkokrát denne ju potierať bielou šťavou, ktorú vylučuje odtrhnutý list z
fikusu. Po krátkom čase sa bradavica odlúpne,
- večer na bradavicu natrieť med, priložiť konopnú handričku a previazať,
- natierať dužinou z nechtíka lekárskeho,
- do poldecového pohára naliať ocot, vložiť doň menšiu cibuľu rozkrojenú na
polovicu. Nechať jeden deň odstáť. Potom vybrať jeden lupienok cibule a
priložiť na bradavicu a prelepiť leukoplastom, najlepšie na noc. Opakovať to
každý večer 3 - 4 dni,
- strúčiky cesnaku zalejeme octom, necháme vylúhovať 2 - 3 dni. Potom každý
večer vybrať jeden strúčik, položiť na bradavicu a prelepiť leukoplastom a
nechať cez noc pôsobiť.
Brucho
- feniklový čaj: 1 KL feniklu zaliať vriacou vodou a pridať med (nemusí byť),
- kôprové víno: 1 kl kôpru podrvíme a v uvaríme v 1 šálke vody zmiešanej s 1
šálkou bieleho vína - nechať 5 - 10 minút vylúhovať a precediť. Piť 3 krát
denne pred jedlom.
Ochorenia tráviaceho traktu, bolesti brucha a žalúdka
- vypiť zápar z rumančeka
- biele víno varené s ďumbierom a rascou (na 2dl vína na hrot noža ďumbiera a
takisto rasce)

-

na panvici zohriať ražné otruby, pokropiť octom a teplé priložiť v plátnovom
vrecku na celú noc
- šálka mlieka, v ktorom sme 2minúty varili 2lyžice feniklu. obklad z toho
meniť po 10minútach
- nadúvanie zastaví fenikel uvarený vo vode alebo vo víne, piť alebo obklad na
žalúdok
- na zastavené vetry - strúčik cesnaku rozotrieť, zmiešať s mliekom, natrieť na
chlieb a zjesť, bolesti hneď prestanú.
14–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
POZVÁNKA – „Ďakujeme, že ste…“

Pri príležitosti Meiaca úcty k starším pozývame všetkých spoluobčanov
v dôchodcovskom veku na posedenie, ktoré sa uskutoční
dňa 24. októbra o 15.00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Pažiti.
Program:
-

Slávnostný príhovor a prípitok
Vystúpenie detí MŠ a ZŠ
Vystúpenie Šípky
Večera
Posedenie pri hudbe

Tešíme sa, že prijmete pozvanie. V prípade, že niekomu nebola omylom doručená
pozvánka ospravedlňujeme sa. Samozrejme, že všetci dôchodci sú pozvaní.
Mgr. Slavka Súlovská – starostka obce

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Manželstvo uzavreli
Lucia GODÁLOVÁ

Peter POLIAK

9.10.2010
Darina VALTEROVÁ

Marian KĽAČKO
25.9.2010

Blahoželáme mladomanželom a prajeme, aby v šťastí prežili spokojne
veľa, veľa rokov.

Rozlúčili sme sa
Ján PAUČEK Pažiť 89

október 2010

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!
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Toto všetko sa však nepodarilo mne samej ale hlavne vďaka
mnohým dobrým ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali, ktorí to so mnou
vydržali. Nebudem menovať nikoho osobne, lebo určite by sa to do
Pažitských zvestí nezmestilo, ďakujem však predchádzajúcemu vedeniu
obce, že ma veľa, veľa naučili a vložili do mňa nádeje. Ďakujem
zamestnancom, všetkým poslancom, ktorí od r. 1998 boli zvolení a so
mnou aktíne spolupracovali, boli mi vždy oporou a prijímali rozhodutia pre
rozvoj obce. Ďakujem speváckym skupinám tej súčasnej i minulej, veď
vždy boli nápocní pri každej veselej i smutnej akcii v obci. Ďakujem
všetkým predsedom organizácií i klubov: požiarneho zboru, zväzu
protifašistických bojovníkov, jednoty dôchodcov, telovýchovnej jednoty,
správcom cintorína, kostola, ale aj všetkým občanom obce, veď každý
menšou, či väčššou mierou prispel k tomu, aby naša obec bola krajšia a
aby sa nám v nej spoločne lepšie žilo.
Určite nie všetky rozhodnutia boli vždy tými najsprávnejšími.
Verte však, že v tej dobe, s tými poznatkami o tej-ktorej situácii, sa to
javilo ako rozhodnutie najlepšie. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som
ublížila nejakým slovom, či činom. Určite to nebol môj umýsel a keby sa
dalo rada to napravím aj dodatočne.
Boli to roky ťažké, ale hlavne krásne. Je úžasné spolupracovať
s ľuďmi a vytvárať hodnoty pre ľudí, ktoré ich potešia a ktoré sú pre ich
osoh. Nebude sa mi ľahko odchádzať, je to kus života, ktorý mi priniesol i
nejaký šedivý vlas, i nejakú vrásku ale hlavne veľa, veľa radosti a
skúsenosti.

Prajem celej našej krásnej obci Pažiť a všetkým jej obyvateľom,
aby obec napredovala ešte rýchlejšie a úspešnejšie ako pod mojou
taktovkou, aby krásnela z roka na rok, aby sme všetci v nej žili v zdraví,
šťastí, pohode a vzájomnej úprimnosti a úcte, a aby naše dni boli slnečné a
prehriate láskou blízkých, priateľov, spoluobčanov a známych.

Mgr. Slavka Súlovská - starostka obce
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VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 - 2010

29. decembra 2006 na svojom prvom zasadaní OZ zložili zákonom
predpísaný sľub:
Slavka Súlovská – starostka obce
Vlasta Tomová, Mária Chlupiková, Dušan Samardžija, Ján Mitaš, Dušan
Hrivnák – poslanci OZ Pažiť.
Zároveň na 1. zasadaní OZ boli stanovené úlohy na toto volebné obdobie.
Informáciu o tom, čo sa podarilo naplniť, Vám prinášame:
2007:
- nové rozvody rozhlasu IBV,
- cesta IBV 1. etapa: hlavná cesta – Tomáš Balaška,
- asfaltovanie cesty pred OcÚ do PD KOVO,
- územný plán obce,
- projektová dokumentácia IBV 2. etapa – za záhradami.
2008:
- rozhlas – výmena rozvodov v časti Sajgon a hlavná cesta,
- klub jednoty dôchodcov,
- nákup mrazničky,
- pasport a internetizácia cintorína,
- výmena škridly na časti budovy MŠ,
- vybudovanie terasy pred TJ,
- cesta IBV 1.etapa, smer: Trník – Baláška
(osadenie obrubníkov a úprava podložia)
- dláždenie cintorína, odvodnenie rýn, (16.779,-eur)
2009:
- vodovod IBV 2. etapa – za záhradami
- plynovod IBV 2. etapa – za záhradami
- kanalizácia IBV 2. etapa – za záhradami
- verejné osvetlenie IBV 2.etapa – za záhradami

-

rozvody NN (elektriky) IBV 2. Etapa – za záhradami
cena za uvedené 3 stavby: cca 110tis. eur ( 3,3mil Sk)
- nákup kosačky/traktorčeka pre TJ (1.900,-eur)
- nákup 100 ks stoličiek (2.000,-eur)
2010
- nákup stolov do KD
- cesta IBV 2. etapa – za záhradami (úprava podložia)
cena za všetky cesty vo volebnom období cca 95.000,- eur
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Na začiatku volebného obdobia boli stanovené práve tieto priority pre
rozvoj obce.
Pre IBV 2. etapa bola prisľúbená len projektová dokumentácia a
stavené povolenie, a nám sa podarilo ju takmer dotiahnuť do konca, väčšina
inžinierskych sietí je zrealizovaných. Cena za odpredaj pozemkov činila
74.490,-. Zvyšné peniaze boli pokryté z rozpočtu obce a dodatočnou
refundáciou z SPP.
Rada by som sa tu pristavila pri viacerých otázkách, ktoré pri tejto
téme vznikajú, pričom sú nespokojní občania v starej časti obce, lebo
doplácajú na nové ulice a stavitelia, že nemajú zralizovaného toho viac,
zároveň vznikla domienka, že bytovka tam by bola výhodnejšia a pod.
- K téme bytovka sa bližšie vyjadrím na zasadaní OZ, lacnejšia ani
výhodnejšia pre obec by nebola.
- Staviteľom a našim budúcim občanom by som rada oznámila, že sľúbené
veci sme dodržali. Všetci boli upozornení, že prístupová cesta bude
zrealizovaná až na jeseň 2010. Čo sa týka zákonnosti k danej veci: Obec
nebola povinná podľa zákona cestu zrealizovať do doby, kým nebude
skolaudovaný aspoň jeden rodinný dom, pričom v zákone sa nehovorí o
kvalite prístupovej cesty (aj ujazdená poľná cesta je cesta).
- Zároveň verím, že v budúcich rokoch aj ostatní občania ocenia, že naša obec
sa rozrástla. Čím väčšia obec, tým viac financií plynie do obecného rozpočtu,
čo sa ďalej odrazí na kvalite života občanov.
Nezanedbali sme ani financovanie iných potrieb obyvateľov.
Vydláždenie cinotrína, vznik pietnych miest pre urny, cesta pred OcÚ a
nákupy hnutelného majetku do kultúrneho domu a klubu dôchodcov neboli
lacnou záležitosťou. Verím však, že každý jeden z nás by toho privítal viac.

Veľa sa toho muselo zrealizovať z mimorozpočtových prostriedkov a
aj napriek ťažkej dobe, sa nám to viac, či menej darilo získať. Pre 12. rokmi sa
nám začínalo ťažko a dnešná doba aj z dôvodu finančnej krízy je taktiež veľmi
náročná. Bude treba veľa chuti, elánu a práce, aby sa mohli dokončiť začaté
investície a začať nové, aby napredoval kultúrny a spoločenský život v obci.
Prajem budúcemu vedeniu obce, aby sa im to darilo ešte vo väčšej miere, aby
sa naša obec mohla zveľaďovať, rozvíjať sa a rásť.
Mgr. Slavka Súlovská
OZNAM: Dňa 14. novembra (nedeľa) sa bude konať zájazd do nového SND
v Bratislave na predstavenie „VEJÁR“ (komédia). Bližšie info na OcÚ.
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Milí spoluobčania,

dňa 21.10.2010 som sa vzdala mandátu starostky obce Pažiť,
nakoľko nastupujem do nového zamestnania. Moja nová funkcia je
nezlučitiľná s funkciou starostky obce, to znamená, že nemôžem
vykonávať obe práce súčasne. Do konca volebného obdobia 2006 – 2010
ma bude zastupovať p. Vlasta Tomová. Väčšina rozbehnutých akcií je
dokončená a pri čom bude potrebné, budem nápomocná.
Prácu starostky obce som vykonávala 12 rokov. Túto prácu a
obyvateľov obce som vždy mala rada a práca ma napĺňala. Bola však
z roka na rok náročnejšia z dôvodu vývoja spoločnosti, legislatívnych
zmien, ale i z dôvodu zmien nás samých, či už mňa ako osoby, ale i
všetkých vôkol. To či sa budem uchádzať o iné zamestnanie, nebolo
rozhodnutie jednoduché. Cítim však, že po takmer 18 rokoch v samospráve
som unavená a nevykonávam prácu vždy tak, ako by som si predstavovala.
Zároveň mám záujem profesne rásť, prijať nové výzvy, naučiť sa niečo
nové a v novej práci využiť svoje skúsenosti a vedomosti, aby som
pomohla nášmu regiónu a jej obyvateľom. Okrem toho, že niekedy sama
nie som spokojná, bolo mi naznačené i od niektorých spoluobčanov, že
mnohí nie sú s mojou prácou spokojní. Na oblátku i ja by som mohla
povedať, že sa mi nepáči, keď sa správame stále viac uzavretejšie a hlavne
sebeckejšie. Aj to boli dôvody, prečo som sa rozhodla prijať zmenu.
Myslím si, že za toto pomerne dlhé obdobie sa nám v obci podarilo
veľa, aj keď každý to môže hodnotiť inak. Snažili sme sa spolu

s poslancami OZ rozbehnúť kultúrny, spoločenský, športový život v obci,
ale aj skrášliť, zatraktívniť a zväčšiť našu dedinu. Aj keď nie so všetkým
súhlasí väčšina obyvateľov, verím, že doba ukáže, že naše rozhodnutia boli
správne.
Obec mi mala byť vedená rozumne, nadčasovo, flexibilne a
kreatívne a ja si myslím, že sa nám to v mnohom podarilo.
Za obdobie 12 rokov sa naša obec zviditeľnila v okrese i širšom
okolí. Potešila ma veta kolegyne: „Pažiť vstala ako bájny fénix z popola..“
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