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Oznamy:
Oznam pre gazdinky
Koláče a zákusky prihlásené do súťaže
o najlepší koláč môžete nosiť v nedeľu
7.08.2011 od 12,00 hod. - do 15,00 hod.
do klubu dôchodcov.

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

P A Ž I Ť

Veľkouherecká púť
Rímsko – katolícky farský úrad Veľké Uherce Vás pozýva na púť
pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu, ktorá sa
bude konať v sobotu 13.8.2011.

Ročník XI.

Číslo 2

Oslavy SNP
Obec Pažiť a MO Zväzu protifašistických bojovníkov Vás pozýva
na oslavy SNP a kladenie venca k pomníku padlých dňa 29.08.2011
o 15,00 hod. pri príležitosti 67. výročia.
Recyklácia automobilov
Firma ŽOS – EKO s.r.o. Vrútky informuje občanov o možnosti
spracovania starých vozidiel. Pri odovzdaní starého vozidla vydá
spoločnosť doklad podľa zákona č. 223/2001. Na základe tohto
potvrdenia bude vozidlo vyradené z evidencie na DI. Podrobnú
informáciu nájdete vo vitríne OcÚ.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Ing. M. Gendiar

Nehľadaj šťastie v cudzine
tam nikdy nemôže byť,
pretože doma jedine
môžeš ho pocítiť.
Budeš len spomínať v žiali
hoc by si sto rokov žil,
na ten kútik sveta malý
kde si sa narodil.

August 2011
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„Ja kráľ Ľudovít Veľký darujem Ti dnes roku Pána 1351 túto krásnu zem
Pažiťou nazývanú.
Nech Boh hľadí na spravovanie tohto kúska zeme s radosťou a spokojnosťou v oku,
lebo vtedy jej daruje dostatok slnečných lúčov i dostatok dažďa, aby zem mohla
dávať svoje zdravé plody pre všetok ľud na nej žijúci.“

Milí spoluobčania,
tieto slová sú zachytené ako prvá písomná zmienka o obci Pažiť. Takže
si pripomíname už 660. výročie. Prijmite hneď v úvode moje pozvanie na oslavy
malej časti zeme, ktorá v nás vždy zanechá hrdosť, lásku a pocit domova a nazýva
sa PAŽIŤ.
Druhé vydanie Pažitských zvestí je slávnostnejšie, lebo si pripomíname
660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Pažiť. Takže súčasťou tohto vydania
je aj pozvánka pre všetkých našich občanov a rodákov, ako aj ich príbuzných na
tieto oslavy, ktoré sa budú konať dňa 7. augusta 2011.
Ani sme sa nenazdali a je za nami prvý polrok 2011 a pre mňa osobne aj
prvých šesť mesiacov starostovania v našej obci. Život priniesol veľa nových
vecí, nových udalostí, ktoré sme museli riešiť alebo priamo vyjadriť svoje
stanovisko. Témou číslo 1 v mesiaci jún - júl bola záchrana našej nemocnice.
Som rád, že aj Vy ste prispeli svojim jasným postojom k jej záchrane a podľa
počtu podpisov patríme k obciam, ktoré jednoznačne nemocnicu podporili.
Nemocnica funguje, ba dokonca je aj jedno oddelenie posilnené o nové lôžka.
Nemocnicu prevzala akciová spoločnosť SVET ZDRAVIA ako nový strategický
partner, ktorý garantuje zachovanie kvality a dostupnosti poskytovaných
zdravotníckych služieb pre našich občanov.
Všetkým spoluobčanom prajem ešte oddych na dovolenkách, hlavne
lepšie počasie a školákom príjemné prežitie druhého mesiaca prázdnin.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Važení spoluobčania,

v krátkosti sa chcem vrátiť k uplynulým mesiacom, kedy sa v našej obci uskutočnili
rôzne podujatia - Deň matiek a Deň detí.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a aj všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave programu na tieto podujatia.
Osobitne by som chcel poďakovať našim občanom, ktorí sa
zúčastnili 6. ročníka ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DỔCHODCOV, ktorá sa
konala 25. júna 2011 v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Našu MO JD a našu
obec vzorne reprezentovali pán Viliam Beliansky, Imrich Hudák a Július Rybár.
Touto cestou ďakujem výboru MO JD a predsedkyni p. Oľge Rechtoríkovej, ktorá
má veľký podiel na účasti členov na tejto olympiáde.
Program distribúcie potravín
V štátoch Európskej únie sa Program distribúcie potravín uplatňuje od roku 1987 a
je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011
sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom tohto
programu je pomôcť poberateľom dôchodku, ktorých výška nepresahuje 305,- €
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku)
bezplatne poskytnúť základné potraviny t. j. 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín. Na potraviny má nárok každý občan SR, ktorý sa preukáže
platným občianskym preukazom a rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní
dôchodku na rok 2011, alebo rozhodnutím Sociálnej poisťovne o valorizácii
dôchodku od 1.1.2011. Občania svojim podpisom potvrdia prevzatie potravín a
zároveň sa zaviažu, že tieto potraviny nebudú ďalej predávať. Potraviny budú
distribuovať charitatívne organizácie. Pre náš okres to bude Slovenská katolícka
charita, ktorá zriadi distribučný sklad v Topoľčanoch. Obecný úrad po dohode s
touto organizáciou bude včas informovať občanov o dátume dodávky. Podľa
zistených skutočností by v našej obci potraviny mali byť dodané v mesiaci október
2011.
Oznamujeme občanom, že v našej obci zatiaľ spĺňa nárok 41 občanov .
Ešte stále je možnosť sa nahlásiť na Obecnom úrade Pažiť.
Konkrétny čas dodávky bude občanom oznámený miestnym rozhlasom a
potraviny budú vydávané za prítomnosti pracovníka Ministerstva pôdohospodárstva
SR.
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Dospelí hovoria,
že cenné veci do školy nepatria.
Tak prečo tam
potom posielajú nás?????
Školský rok 2010/2011 - hurá prázdniny!
Jednotkári zo ZŠ
I. ročník:
Adam Gašparovič
Samuel Gašparovič

IV. ročník:

Ukončili základnú školu:

Ľuboš Glajsa
Juraj Král
Terézia Tomová
Monika Tóthová

Ukončili strednú školu:

Kristína Balášková
Jakub Gendiar
Milan Glajsa
Tomáš Hoffmann
Barbara Súlovská
Jozef Šedivý
Zlatica Tóthová

Ukončili vysokú školu:

Michaela Bírová

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011 v obci Pažiť.
V období od 13. 5. do 6. 6. 2011 sa podľa Zákona č. 165/1998 Z. z. o
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 uskutočnilo v Slovenskej republike
a teda aj v našej obci sčítanie obyvateľov domov a bytov.
V tomto období som navštívil všetky domácnosti, rozdal sčítacie tlačivá
a po rozhodujúcom okamihu sčítania som vyzbieral vyplnené sčítacie tlačivá od
všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky, až na
jedného občana, ktorý sa odmietol sčítať. Ako dôvod uviedol, že sčítanie je síce
povinné, ale štát nestanovil sankcie za neúčasť. Osobám, ktoré ma o to požiadali
som pomohol vyplniť sčítacie tlačivá. Skontroloval som vypísané tlačivá a v
prípade potreby som vyzval občanov, aby doplnili alebo spresnili údaje. Následne
som vyplnené sčítacie tlačivá odovzdal na obecný úrad. Garant sčítania za obec p.
Gendiarová ich odovzdala na Obvodnom úrade v Prievidzi pracovníkom
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Pri odovzdávaní neboli zistené žiadne
chyby ani nedostatky.
Výsledky sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 v obci Pažiť:
Počet sčítaných obyvateľov
Počet sčítaných bytov
Počet sčítaných domov
Počet obyvateľov trvale bývajúcich
Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných
Počet obyvateľov prítomných

Ing. Eva Šuflitová

BLAHOŽELÁME!
POZVÁNKA
Spoločné posedenie a odmenenie žiakov sa uskutoční dňa
29.08.2011 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome Pažiť.
Srdečne Vás pozývame.
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406
137
133
406
9
397

Na záver môžem skonštatovať, že sčítanie obyvateľov domov a bytov
v našej obci, aj napriek negatívnej kampani v médiách, prebehlo veľmi dobre.
Chcem občanom poďakovať za ich prístup k sčítaniu a tiež aj k mojej osobe.
Verím že moja snaha, aktivita, vystupovanie a práca boli pre nich prínosom.
Sčítací komisár pre obec Pažiť Ing. Miloš Gendiar.
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Čerpanie rozpočtu k 30.06.2011
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
Refundácie
Dotácie – prenesený výkon ŠS
- oprava MŠ
UPSVaR 50i
bežné príjmy spolu
predaj pozemkov
kapitálové príjmy 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

Skutočnosť
6,01
37.829,49
3.113,45
2.088,83
218,99
4.355,03
622,62
436,51
200,51
216,00
1,52
75,50
1.095,81
11.000,00
1.337,59
62.667,35
23.900,00
23.900,00

SPOLU
128.328
86.491,85
VÝDAJE
Rozpočet
Skutočnosť
Administratíva
69.934
34.269,70
Mzdy
29.400
12.749,75
odstupné
5.000
5.000,00
Odvody do fondov
8.730
4.158,50
Cestovné
600
172,50
energie
4.842
4.525,71
vodné
300
225,91
telekomunikačné služby
1.032
559,06
všeobecný materiál-kancel.
612
351,07
reprezentačné výdavky
300
98,19
údržba výpočtovej techniky
400
303,97
všeobecný materiál
10.118
337,53
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školenie
inzercia, propagácia
auditor
poplatky banke
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
členské príspevky
nemocenské dávky
čerpanie dotácií
DR-energie
−voda
VO-energia
- údržba
kultúra
kalendáre z r. 2010, vš.mater.
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica - knihy
knižnica-odmena,odvody
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
vzdelávanie
mzdy
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby
vš.materiál-čistiace
knihy,školské
opravy (kotol2010) a r. 2011
stravovanie
7
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500
50
200
1.200
400
200
120
1.500
300
300
15
515
150
50
3.000

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

21,31
100,31
300,00
754,82
185,45
153,26
62,32
890,01
135,00
302,67

133,89
168,60
1,20
2.421,12
91,42
2.230,21
379,11
357,86
150,00
367,64
75,60
800,00
100,00
12.648,20
5.594,63
1.879,68
301,47
3.239,91
78,89
96,06
129,79
212,08
174,30
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dohody
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 30.06.2011
- Bankové účty:
− Pokladňa:
− úver
- sociálny fond
Záväzky – dodávatelia
Pohľadávky – daňovníci

800,00
50,39
91,00

100
100
100
6.988
230
6.158
600
105.328

4.646,97
224,40
3.974,71
447,86
53.795,08

8.075
14.925
23.000

8.276,82
6.666,00
14.942,82

128.328

68.737,90

17.247,37 €
512,59 €
31.112,00 €
154,38 €
112,00 €
3.148,45 €

UPOZORNENIE pre daňovníkov – do dnešného dňa všetci
daňovníci neuhradili daň za pozemky, stavby, psa a odpad.
Splatnosť dane z nehnuteľností je v dvoch splátkach a
žiadame o nápravu občanov, ktorí si nesplnili povinnosť.
Splatnosť: 50 % do 31.05. 2011
50 % do 31.10. 2011
8

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

Ako som Vás už v úvode informoval naša obec žije oslavami 660.
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Na 7. augusta 2011 sú pripravené
oslavy tohto výročia a opäť všetkých srdečne pozývame.
Program osláv začína v nedeľu o 9,30 hod. slávnostnou svätou omšou v
kostole sv. Dominika Sávia. Slávnostný ráz omše zvýrazní aj dychová
hudba Uherečanka, ktorá ukončí sv. omšu peknými melódiami.
Oslavy budú pokračovať o 15.00 hod. v areáli MŠ príhovorom
starostu obce.
Úvodné vystúpenie bude patriť tradične domácej speváckej skupine
Šípky, ktorá nám zaspieva pekné slovenské pesničky zo svojho bohatého
programu. O 16,00 hod. privítame na pódiu dychovú hudbu Uherečanka so
svojimi sólistami a ľudovým rozprávačom. Ich umenie budeme obdivovať
do 17,00 hod., kedy sa nám predstaví folklórny súbor Oslianka zo susednej
dediny Oslany. Ich pásmo ľudových piesní pod názvom „Spievajme si
vesele“ vyplní ďalších 30 minút nášho kultúrneho programu.
Súbežne s programom začne o 17,00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku
aj prvý majstrovský futbalový zápas s družstvom Malé Uherce.
Od 19,00 hod. program pokračuje zábavou s tanečnou skupinou Darina a
Ján z Veľkých Uheriec až do neskorých hodín.
Pre všetkých účastníkov osláv je pripravený guláš, zabíjačkové
špeciality a syrové výrobky z výrobne PDP Veľké Uherce.
Súčasťou podujatia je aj súťaž o najlepší „pažitský koláč“ alebo
zákusok. Pravidlá hodnotenia sme trošku pozmenili. O kvalite koláča či
zákusku bude rozhodovať porota zložená z pozvaných hostí. Starosta obce
verí, že porota bude mať ťažkú úlohu, ale rozhodne objektívne. Každá
gazdinka, ktorá sa zúčastní súťaže bude odmenená vecnou cenou. Pre
víťaza okrem vyhlásenia titulu najlepšia gazdinka, ktorým sa môže hrdiť
celý rok 2011 je pripravená aj hlavná výhra, ktorá určite poteší.
Veríme, že na spoločne prežité popoludnie nám zostanú len pekné
spomienky, čo je cieľom nás všetkých, ktorí túto akciu pripravujeme.
Na záver už zostáva veriť, že počasie bude pre nás priaznivé.
5
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Telovýchovné okienko
Rozpis zápasov JESEŇ 2011

07.08.2011 o 17,00 hod.
14.08.2011 o 17,00 hod.
21.08.2011 o 17,00 hod.
28.08.2011 o 17,00 hod.
04.09.2011 o 16,00 hod.
11.09.2011 o 16,00 hod.
18.09.2011 o 15,30 hod.
25.09.2011 o 15,30 hod.
02.10.2011 o 14,30 hod.
09.10.2011 o 14,30 hod.
16.10.2011 o 11,00 hod.

Pažiť - Malé Uherce
Horná Ves - Pažiť
Pažiť - Krásno
Malé Kršteňany - Pažiť
Pažiť - Ostratice
Kolačno - Pažiť
Pažiť - Brodzany
Veľké Kršteňany - Pažiť
Pažiť – Žabokreky n/Nitrou
Pažiť – Malé Bielice
Návojovce - Pažiť

Naši jubil
50

Dňa 7.8.2011 začína nový súťažný ročník futbalovej súťaže
Oblastného futbalového zväzu Prievidza 2011/2012 II. Trieda
Partizánske MUŽI. V našej skupine došlo k niektorým výrazným
zmenám. Do vyššej súťaže postúpili Hradište a Klátova Nová Ves,
vrátili s Kolačno, Brodzany, z okresu Prievidza Horná Ves.
Naše mužstvo skončilo na peknom 4. mieste, takže sme nerobili
zásadné zmeny v zostave. Z dorastu prišiel Martin Hrivnák, ktorý
má však predpoklady hrať aj ligu vo Veľkých Uherciach,
zo Zemianskych Kostolian prišli Jaroslav Sládok a Ivan Duda.
Hosťovanie ukončil Lukáš Preťo z Kostolian a na Kolačno sa
vracia Miroslav Belianský. Hráčom vedenie TJ ďakuje za predvedené
výkony a želá veľa zdravia, úspechov v ich ďalšej činnosti.
K veľkému úspechu nášho mužstva v predošlom ročníku patrí
že sme nastrieľali súperom najviac gólov o čo sa najviac pričinil
Ondrej Školka, ktorý nastrieľal súperom 26 gólov a stal sa najlepším
strelcom súťažného ročníka 2010/2011. Nášmu Ondrejovi srdečne
blahoželáme.
Prvý zápas na domácej pôde odohráme 7.8.2011 o 17,00 hod.
S mužstvom Malé Uherce a bude súčasťou osláv obce.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti-I.polrok
Ján Mitáš
Ľubomír Obert
Dagmar Šuflitová
Jana Žuchovská

60

Helena Belianská
Magdaléna Gašparovičová
Helena Pichalová
Štefan Riziky

70

Ján Pravda

80

Karol Pavlov
Emil Toma

85

Anastázia Paučeková

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí, želáme Vám všetci.

Spoločne životom
K Naš

Andrea Nováková
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Igor Tyuch

Mladomanželom blahoželáme, prajeme krásny život naplnený
láskou, šťastím a porozumením.
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