Návratka:
V záujme rozšírenia a skvalitnenia informovanosti
občanov očakáva redakčná rada podnety, postrehy,
návrhy, inzerciu a iné.
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Už sa blíži,
už sa blíži 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.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová

Veselé veľkonočné sviatky...

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

Milí spoluobčania!
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril aj formou Pažitských zvetí,
ktoré prvýkrát vydávame po mojom nástupe do funkcie starostu obce.
Mojou snahou je, aby tieto zvesti boli pre občanov zaujímavé, atraktívne a
prinášali veľa informácií o súčasnom dianí v našej obci. Za moje
trojmesačné pôsobenie sa v obci udialo už veľa vecí. Po opadnutí
predvolebných vášní nastali časy reality a bolo treba začať aktívne
pracovať. Keďže sa jednalo o fašiangové obdobie, prebehli netradičné
oslavy fašiangov, spojené s diskotékou pre všetky vekové kategórie. Som
hrdý, že občania prijali pozvanie, tak ako som hrdý na občanov, ktorí sa
zúčastnili 2.OZ a aktívne prispeli svojimi návrhmi k zlepšeniu čistoty
obce. Dúfam, že budeme aj naďalej spolupracovať tak, aby sme
rešpektovali jeden druhého, aby Vaša podpora vlievala viac síl do mojej
práce a moje konanie bolo vždy v prospech občanov a obce.
Na záver príhovoru k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom prajem
všetkým občanom veľa zdravia, oddychu a pripájam vinš:

Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka,
deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká....
MVDr.Vladimír Baláška
starosta obce
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Vinše k Veľkej noci

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa rodina naša s láskou želá.
Prijmi náš pozdrav krátky na veľkonočné sviatky.
V zdraví ich v dobrom preži, veselý, šťastný, svieži!
Na Veľkú noc v mojom vinši nemôže byť pozdrav inší ako:
Dobrú kúpačku aj s výslužkou do vačku!
Ak má byť Veľká noc naozaj štedrá,
namiesto striekačiek musia byť vedrá.
To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované,
tomu ho ja darujem, koho verne milujem.
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, veľkonočným šibačom
nech sa u Vás darí.
Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc.
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc
veľa vody, spokojnosti a pohody
zo srdca praje Vaša redakcia.
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Pozvánka na kultúrne podujatia
Sadenie mája
2011 Vás pozývame o 18,30 hod. na sadenie
mája pred obecný úrad.

Dňa 30. apríla

Výzdobu mája zabezpečia deti MŠ a samotné sadenie spríjemní
svojim vystúpením spevácka skupina Šípky. Obecný úrad Vás
ponúkne dobrým vínkom, mladších účastníkov sladkou lízankou.
O občerstvenie počas celého podujatia sa bude starať
krčmár
Ondrej, ktorý pre Vás pripraví aj chutný guláš.
Po 19-tej hodine nám blížiace sa májové chvíle spríjemní
hudobná skupina „Darina a Ján“ s pesničkami z Repete, ľudovkami
a Country.
Deň Matiek
Dňa 8.mája o 14,30 sa uskutoční v kultúrnom dome
oslava DŇA MATIEK.
Obecné zastupiteľstvo pozýva všetky matky na spoločenské
posedenie spríjemnené kultúrnym programom našich detí z MŠ
Pažiť a ŽŠ Veľké Uherce. Do kultúrneho programu prispeje tradične
naša skupina Šípky so svojim programom.
Deň detí
Do programu osláv v obci je zahrnutá aj oslava Medzinárodného dňa
detí. Oslavu plánujeme uskutočniť v sobotu 4.6.2011 v areáli MŠ.
Bližšie informácie budú poskytnuté miestnym rozhlasom.
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Obec sa pri sčítaní obyvateľov riadi podľa zákona č.
263/2008 Z.z. O sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
Má vytvorený harmonogram prác podľa Metodického
pokynu ŠUSR z 3.2.2011 ktorým sa upravuje postup obcí
pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011.
V zmysle Metodického pokynu ŠÚ SR v obci je zriadená
komisia pre sčítanie.
Je menovaný sčítací komisár:
Ing. Miloš Gendiar, Pažiť 56.
V našej obci máme jeden sčítací obvod.
Podľa nariadenia vlády SR č. 1/2011 Z.z. ktorým sa
ustanovuje čas sčítania obyvateľov domov a bytov v r.
2011 sa sčítanie bude vykonávať od 13. mája do 6. júna
2011. V tomto období sčítací komisár Vás navštívi a
doručí sčítacie tlačivá, ktoré sa budú vypĺňať k dátumu
21.máj 2011.
Upozorňujeme všetkých občanov, aby nevpúšťali do
domov iné osoby a neposkytovali im údaje a informácie.
Žiadna iná osoba nie je oprávnená v obci Pažiť získavať
informácie. Všetky podrobnosti Vám poskytne sčítací
komisár.
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Čerpanie rozpočtu k 31.03.2011
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Za prenajaté pozemky
Za prenajaté budovy
Administratívne poplatky
Poplatky-vyhlásenie,kopírovanie.
Poplatky za materskú školu
Úroky
Dotácie – prenesený výkon ŠS
UPSVaR 50i
bežné príjmy spolu
predaj pozemkov
kapitálové príjmy spolu
SPOLU

schválený
rozpočet
84.115
4.400
2.800
220
5.350
320
1.240
600
1.160
220
50
1.325
3.528
105.328
23.000
23.000
128.328

Skutočnosť
6,01
23.854,49
1.030,54
1.088,74
178,00
2.574,98
344,66
126,51
52,91
132,00
0,22
302,62
322,29
30.007,96
23.900,00
23.900,00
53.913,97

VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Administratíva
69.934
20.505,81
Mzdy
29.400
5.486,61
odstupné
5.000
5.000,00
Odvody do fondov
8.730
1.893,02
Cestovné
600
86,46
energie
4.842
3.388,40
vodné
300
129,29
telekomunikačné služby
1.032
284,05
všeobecný materiál-kancel.
612
194,02
reprezentačné výdavky
300
68,29
údržba výpočtovej techniky
400
220,32
všeobecný materiál
10.118
111,91
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školenie
500
21,31
inzercia, propagácia
50
100,31
auditor
200
poplatky banke
1.200
403,26
stravovanie
400
97,65
poistenie
200
prídel do SF
120
31,18
poslanci
1.500
890,01
dohody
300
135,00
členské príspevky
300
173,82
nemocenské dávky
15
čerpanie dotácií
515
30,00
DR-energie
150
109,48
−voda
50
VO-energia
3.000
1.651,42
kultúra
kalendáre z r. 2010
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica - knihy
knižnica-odmena
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
vzdelávanie
mzdy
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby
vš.materiál-čistiace
knihy,školské
opravy (kotol2010) a r. 2011
stravovanie
9

3.921
266
350
200
500
120
480
1.600
170
100
135
24.485
15.000
5.000
400
2.850
100
160
100
50
225
300

916,04
266,00
357,86
150,00
142,18

6.591,19
3.054,93
991,02
140,82
1.918,71
48,31
47,96
32,54
211,86
68,25
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prídel do SF
čerpanie dotácie HN
čerpanie-výchova a vzd.
odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene
bežné výdavky spolu

splatenie fa-cesty
splátka úveru
kapitálové výdavky spolu
SPOLU

Stavy k 31.03.2011
- Bankové účty:
− Pokladňa:
− úver
- sociálny fond
Záväzky – dodávatelia
Pohľadávky – daňovníci

100
100
100
6.988
230
6.158
600
105.328

21,79
55,00

30.427,73

8.075
14.925
23.000

5.575,29
3.333,00
8.908,29

128.328

39.336,02

2.414,69
2.414,69

13.937,94 €
640,01 €
34.445,00 €
100,07 €
2.654,54 €
8.052,49 €

UPOZORNENIE pre daňovníkov – do konca januára nie
všetci daňovníci zaplatili za psov! Žiadame ich o nápravu.
Splatnosť dane z nehnuteľností je v dvoch splátkach:
50 % do 31.05. 2011
50 % do 31.10. 2011
Žiadame Vás o dodržanie termínov, aby sme nemuseli vyrubovať sankčný úrok.
10
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Vývoz odpadu – krátke zamyslenie a postrehy.

Vážení spoluobčania – v minulých dňoch bol prevedený zber
nebezpečného odpadu – elektroodpadu. Bol som milo prekvapený
disciplinovanosťou občanov pri zvoze. No moje nadšenie netrvalo dlho,
pretože pri skládke sa začali objavovať občania, ktorí si „akože“ odnesú
televízor na súčiastky a na druhý deň ho nájdeme vyhodený v kontajneri na
domový odpad ochudobnený o medené časti. Zákonná povinnosť
zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu je pre nás zaväzujúca, no aj tak
mám pocit že občania nedostatočne využívajú možnosti separovaného
zberu.
Informácia na zamyslenie na strane 6 hovorí jasne. Pri finančnej situácii
našej obce budeme nútení hľadať riešenie pre nasledujúce roky. Veľmi si
cením ochotu občanov pri triedení odpadu, ktorí sa prišli informovať na
obecný úrad aké druhu nebezpečného odpadu sa zberajú. Pri osobnom
kontakte s týmito občanmi sme zistili že v domácnostiach skladujú väčšie
množstvo prázdnych obalov od farieb a riedidiel, prípadne staré a
zaschnuté farby a štetce. Obecný úrad na základe týchto informácii vstúpil
do jednania s firmou LOBBE BORINA ktorá prisľúbila odvoz tohto druhu
nebezpečného odpadu o ktorom Vás budeme včas informovať.
Likvidácia odpadov je závažnou témou nielen v našej obci ale v celej
spoločnosti. Nakladanie s odpadom a hlavne dôsledné triedenie domového
odpadu ušetrí veľa finančných prostriedkov . Preto s údivom sledujem čo
všetko naši občania dokážu navoziť do veľkoobjemových kontajnerov
krátko po zvoze separovaného odpadu. Dňa 14.4. sa vyvážali plasty, dňa
15.4. sklo a napriek tomu sme v kontajneroch tento druh odpadu našli vo
veľkom množstve. Nehovoriac o neporiadku ktorý okolo kontajnerov
„niektorí“ občania zanechali.
Chcem poďakovať občanom, ktorí pochopili vážnosť situácie pri vývoze
odpadu, pochopili že kontajnery sú pre všetkých občanov našej obce a nie
len pre pár jedincov, ktorí zapratali odpadom takmer celý kontajner.
MVDr. Vladimír Baláška, starosta obce
7
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Telovýchovné okienko
Rozpis zápasov JAR 2011
10.04.2011 o 15,30 hod.

Hradište - Pažiť

17.04.2011 o 16,00 hod.

Pažiť – Ostratice

24.04.2011 o 16,00 hod.

Malé Bielice – Pažiť

01.05.2011 o 16,30 hod.

Pažiť – Návojovce

08.05.2011

VOĽNO

15.05.2011 o 16,30 hod.

Veľké Kršteňany – Pažiť

22.05.2011 o 17,00 hod.

Pažiť – Klátova N.Ves

29.05.2011 o 17,00 hod.

Malé Uherce – Pažiť

05.06.2011 o 17,30 hod.

Pažiť – Krásno

2.06.2011 o 17,30 hod.
19.06.2011 o 17,30 hod.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vitaj medzi nami
Tereza Gašparovičová

január 2011

Nech dieťatku sudičky
všetko dobré dajú,
nech pre neho hodne lásky,
zdravia, šťastia majú.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opustili nás
Eva Zeleníková
Milan Godál

január 2011
február 2011

Žabokreky n.N. - Pažiť
Pažiť – Malé Kršteňany

Touto cestou výbor TJ pozýva priaznivcov pažitského futbalu,
aby prišli povzbudiť našich futbalistov a vytvoriť športovú atmosféru

Kniha života sa zatvorila,
ale my spomíname.
„Zbohom“

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Štatistika za rok 2010

INFORMÁCIE

- obyvateľov
Stav k 01. 01. 2010
Narodenie
Prihlásenie k trvalého pobytu
Úmrtie
Odhlásenie z trvalého pobytu
Stav k 31. 12. 2010

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

ženy

muži

197
1
3
2
1
198

205
3
3
3
1
207

spolu
402
4
6
5
2
405

- o komunálnom odpade
V roku 2010 bolo odvezené z obce 79,79 ton odpadu.
Z toho
zmesový odpad
60,23 t
objemový odpad
3,94 t
stavebný odpad
2,61 t
pneumatiky
3,78 t
plasty,papier,sklo
7,88 t
kovové odpady
0,68 t
žiarovky, elektrické zariadenia
0,67 t
Informácia na zamyslenie:
Vybratá čiastka od občanov za vývoz odpadu bola 5 376,69 €.
Vyfakturovaná čistka za vývoz odpadu je 6 312,17 €.
Z uvedeného jasne vyplýva že súčasné poplatky nepokrývajú
náklady na vývoz odpadu a časť za vývoz sa hradí z obecného
rozpočtu.

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

Vzhľadom na povinnosť zverejňovať na internetovej stránke faktúry,
zmluvy, dohody, ktoré nám ukladá zákon, obec má vlastnú
internetovú stránku, ktorú si každý občan môže pozrieť. Oznamy sú
zverejňované aj na vyvesnej tabuli v obci, kde si môžete prečítať
všetky aktuálne informácie týkajúce sa našej obce, takže vydávanie
Pažitských zvesti bude 4-krát do roka. Všetky informácie sú
pravidelne obnovované a dopĺňané. Dávame do pozornosti že sú
zverejnené uznesenia zo zasadnutí OZ, taktiež informácia o
možnosti darovať 2% dane pre TJ, informácia o separovanom zbere
a všetky dôležité informácie.
KNIŽNICA
Od 1.2.2011 sa v priestoroch bývalej školy opäť otvorila miestna
KNIŽNICA, ktorá je otvorená raz do týždňa – piatok od 15,00 hod.
do 17,00 hod. Funkciu knihovníčky vykonáva Dorota Gendiarová.
Naša knižnica obsahuje spolu 2896 ks knižničných jednotiek. Z toho
pre dospelých občanov slúži 2150 ks knižných titulov, kde môžete
nájsť okrem beletrie aj množstvo odbornej literatúry zameranej na
chovateľstvo, záhradkárstvo, poľovníctvo a rybárstvo. Pre deti je
pripravených 746 ks veľmi zaujímavých kníh od rozprávok cez
encyklopédie až po pútavé príbehy mladých hrdinov.
V priestoroch knižnice je umiestnený stolný futbal, ktorý môžu
využíť návštevníci, ktorým sa čítať nechce. Dúfam že ponúknutú
možnosť začne využívať nie len pár ľudí, ale celá verejnosť.
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Telovýchovné okienko

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
15. apríl 2011 DEŇ NARCISOV

Aktuálna tabuľka
1. Hradište
12
10
1
1
42:12 31
2. Klátova N.Ves
12
9
2
1
39:15 29
3. Veľké Kršteňany
12
8
0
4
30:15 24
4. Malé Uherce
12
8
0
4
29:24 24
5. Pažiť
12
6
2
4
38:25 20
6. Malé Kršteňany
12
6
0
6
32:32 18
7. Žabokreky n/N
12
5
1
6
21:33 16
8. Návojovce
11
3
2
6
14:26 11
9. Malé Bielice
10
3
0
7
15:30 9
10.Krásno
11
1
1
9
12:30 4
11.Ostratice
12
0
1
11
11:41 1
10.4. začala jarná časť futbalovej súťaže II. trieda PE muži aj pre
naše mužstvo. Prvý zápas sme odohrali na pôde 1. mužstva - TJ Hradište
s výsledkom 4:3. Naši hráči predviedli dobrú kombinačnú hru a potrápili
vedúce mužstvo tabuľky.
2. zápas sme odohrali na domácej pôde s mužstvom Ostratice v ktorom
sme po slabom výkone zremizovali 2:2.
Po zimnej príprave naše mužstvo odohralo 4 prípravné zápasy so
striedavými úspechmi. Mužstvo opustila zo zdravotných dôvodov
dlhoročná opora nášho mužstva Rasťo Šebesta. Do jarnej časti súťaže sa
vrátil Karol Jaďuďa a mužstvo sa posilnilo o hráča Tempa Partizánske
Róberta Hantabala. Takto posilnené mužstvo aj podľa slov trénera by malo
zabojovať o vyššie priečky tabuľky.
Na našom ihrisku začali trénovať aj ženy TJ Nový život Veľké Uherce,
účastníčky II. Slovenskej ligy žien, ktoré sa plánujú vrátiť do súťaže na
jeseň 2011.

Oznamujeme záujemcom o čínske bojové umenie KUNG-FU že
po dohode s p. Nevickým-trénerom a dostatočnom záujme
občanov od 10 rokov veku je možné zaviesť takýto oddiel aj v
našej obci v priestroch TJ. Kto má záujem nech sa prihlási na
obecný úrad.
12 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Žlté narcisy a viac ako 16-tisíc dobrovoľníkov s pokladničkami
zaplavili ulice Slovenska. Už pätnásty rok organizovala Liga proti
rakovine svoju jedinú verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov.
Kvietok jari symbolizuje spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Posolstvo jubilejného ročníka znie: "Celý život je vo
vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku
iných. A bol tu piatok, deň, keď ste mali možnosť podať ruku i
vy." Motto má pripomenúť, že rakovina nie je len zdravotným a
ekonomickým, ale aj sociálnym problémom.
V našej obci už tradične vykonávali zbierku deti a pani učiteľky
materskej školy. Každého prispievateľa odmenili básničkou:
Prišli sme vám zaspievať,
zdravia, šťastia vinšovať.
Nech sa vám vždy dobre darí
a aby ste neboli nikdy chorí.
Za chorých vám ďakujeme,
že im bolesť utíšite
a na liečbu prispejete.

Ďakujeme deťom, pani učiteľkám a všetkým ľuďom ktorí prispeli.
V našej obci sa vyzbieralo 93,75 eur.
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