Veľkonočné sviatky sú jedným z najobľúbenejších tradičných
kresťanských sviatkov, ktoré si udržali svoju popularitu aj v dnešnej
dobe. Podľa tradície si kresťania na Veľkú noc pripomínajú
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Deti milujú Veľkú noc najmä preto, že je spojená s množstvom zvykov
a tradícií, ktoré sa im páčia. Oblievanie dievčat, maľovanie kraslíc,
šibanie a navštevovanie susedov. Práve na to sa tešia celý rok.

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

Veľká noc a oblievačka
prišla ku nám zas,
šťastie, zdravie, láska veľká,
nech je v každom z nás.
K radu ďalších vinšovníkov aj my podľa dobrých zvykov pripojiť sa
chceme – keď nie inšie – aspoň tieto skromné vinše:
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Ročník XII.

Číslo 1

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež
nech sladko je, nech si prídu na svoje.
Želá Vaša redakcia.

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová
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Milí spoluobčania!
Prihovárame sa Vám formou Pažitských zvestí aj v roku 2012. V
tomto aprílovom čísle sa chcem poďakovať všetkým občanom za účasť vo
voľbách do Národnej rady SR. Svojou účasťou ste vyjadrili, že nám nie je
ľahostajný osud Slovenskej republiky a vláda, ktorá bude našu republiku
spravovať do ďalšieho volebného obdobia. Toto číslo bude spestrené
veľkonočnými vinšami, nakoľko vychádzajú pred Veľkou nocou. Po tuhej
zime, ktorá prekvapila aj tých skôr narodených, začínajú sa rozmrazovať
zamrznuté vodovodné potrubia a vodovodné šachty a okolitá príroda sa
prebúdza pod dotykom teplých slnečných lúčov. Stále viac a viac nás láka
teplé jarné slnko na prácu do záhrad, kde netrpezlivo čakáme na uloženie
prvých semienok do pripravenej pôdy. No nezabúdajme aj na čistotu
v našom okolí ako aj pred svojími rodinnými domami. Privítajme jar aj
blížiace sa veľkonočné sviatky s úsmevom a pokojom dobre vykonanej
práce.

Veľká noc jar nesie v batôžku od slnka, budí sa príroda, potôčik
zažblnká. Maľuj, že dievčička farebné vajíčka, aby si mala čím
obdariť Janíčka.
MVDr.Vladimír Baláška
starosta obce
OBSAH :

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
Vinše k Veľkej noci
Na Veľkú noc veľa vody, vôbec ti to neuškodí, aj na teba čaká
nepríjemná mláka. Na Veľkú noc veľa vody, vôbec ti to neuškodí,
zo spodu, aj z vrchu, čakaj chladnú sprchu…
Krásne a pohodové prežitie Veľkej noci, nech Vás všetkých radosť
a veselosť má vo svojej moci, nech sa u Vás voda aj vodka točí,
nech baby poriadny prúd vody zmočí...
Želám Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu. V pondelok
veľký zhon a ženám kúpačov plný dom. Veľa vody z potoka, budete
svieži do roka.
Malý zajko ráno vstal, vajíčka si pohladkal, korbáčik si vyleštil
a veľmi sa potešil. Hurááá, hurááá je tu Veľká noc práce bude moc
a moc!
Pekný bozk na líčko, netvár sa tak hrdo, do vrecka vajíčko najradšej
na tvrdo. Ak má byť Veľká noc naozaj štedrá, namiesto striekačiek
musia byť vedrá.
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Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára
vínečka, všetkým veľa zdravíčka. Tým čo nosia sukničky, prajem
veľa vodičky. Tým čo nosia nohavice, prajem veľa slivovice...
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Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc.
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Pozvánky na kultúrne podujatia
Sadenie mája
Dňa 30. apríla 2012 Vás pozývame o 18,30 hod. na sadenie mája
pred obecný úrad.
Výzdobu mája zabezpečia deti miestnej MŠ a samotné postavenie mája
mládenci a muži našej obce. Sadenie mája spríjemní spevácka skupina
Šípky. Obecný úrad Vás ponúkne dobrým vínkom, najmladších účastníkov
sladkou maškrtou. Počas celého podujatia bude postarané o občerstvenie
a pripravený bude aj chutný guláš.
Po 19-tej hodine nám blížiace sa májové chvíle spríjemní hudobná skupina
„Darina a Ján“ s bohatým repertoárom pesničiek.

Deň Matiek
Dňa 13.mája o 14,30 sa uskutoční v kultúrnom dome oslava
DŇA MATIEK.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozýva všetky matky na spoločenské
posedenie spríjemnené kultúrnym programom detí z MŠ Pažiť a detí zo ZŠ
Veľké Uherce. Podujatie už tradične spestrí svojim programom aj domáca
spevácka skupina Šípky.
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Záchranár z Pažite
Absolvent školy v Novákoch a občan našej obce Stanislav Ševc je
dlhoročným hráčom vodného póla, vďaka ktorému sa dostal aj k
pomoci druhým.
Stanislav Ševc zachraňoval ľudský život už dvakrát. Najskôr počas
vodnopólového turnaja žien, kedy jedna hráčka utrpela silný úder do
hrudníka. Stanislav neváhal a zranenej hráčke pomohol. Prvou
pomocou odvrátil možné následné komplikácie.
Druhýkrát zasahoval pri nehode na priecestí v našej obci, kde sa
zrazilo auto s vlakom.
Mladému záchranárovi obecné zastupiteľstvo obce Pažiť a verím, že
aj všetci spoluobčania želajú všetko dobre, veľa úspechov a čím
menej práce pri zachraňovaní ľudských životov.

Stanko ďakujeme.

Deň detí
Dňa 2. júna 2012 plánujeme uskutočniť v areáli MŠ oslavu
Medzinárodného dňa detí. Pripravujeme rôzne zaujímavosti
a kultúrny program nielen pre detí, ale i pre všetkých zúčastnených.
Podrobnejšie informácie budú poskytnuté včas miestnym rozhlasom.
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Čerpanie rozpočtu k 29.2.2012
PRÍJMY
schválený rozpočet
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,sudy
Poplatky za materskú školu
Úroky
Dotácie – prenesený výkon ŠS
bežné príjmy spolu
Predaj pozemkov
kapitálové príjmy spolu
PRIJMY SPOLU

90.020,4.500,2.800,330,6.050,320,1.240,600,1.160,400,3,1.315,108.738,4.430,4.430,113.168,-

skutočnosť
1.921,76
18.390,00
273,62
279,03
270,00
1.654,00
0,00
226,36
95,53
64,60
176,00
0,23
940,40
22.369,77
0,00
0,00
24.291,53

VÝDAJE
Administratíva
60.146,9.339,69
Mzdy,odmeny
25.150,4.382,02
odvody do fondov
9.000,1.399,03
cestovné
600,65,93
energie
5.000,1.659,53
vodné
300,25,34
telekomunikačné služby
1.040,222,96
všeobecný materiál-kancel.
600,80,53
reprezentačné výdavky
300,50,03
údržba výpočtovej techniky
400,48,60
školenie, noviny, časopisy
300,inzercia, propagácia
50,auditor
300,8 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––
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poplatky banke
stravovanie
poistenie
prídel do SF
refundácie
poslanci
dohody
Daň z príjmu-za predané poz.
členské príspevky
nemocenské dávky,refundácie
čerpanie dotácií
DR-energie
voda, iné
VO-energia,údržba
opravy ciest
oprava miestneho rozhlasu
údržba
Kultúra
všeobecný materiál
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby
vš.materiál-čistiace
knihy,školské
stravovanie
prídel do SF

ZVESTI–––––––––––––––
1.100,400,200,120,0,00
650,400,4.541,300,15,515,150,50,4.000,2.600,500,1.565,3.650,350,600,1.000,400,1.000,100,100,100,28.010,17.650,6.100,400,2.850,150,160,100,50,300,100,-

268,44
65,00
16,34
76,21

116,00
59,50
59,51
9,60
735,12

251,96
42,47
85,00
74,09
50,40

5.556,93
2.870,57
1.003,17
96,80
1.432,94
7,06
26,57
24,40
7,63
63,70
24,09
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schválený rozpočet

čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie
údržba
Odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene
Bežné výdavky spolu

230,6.200,600,98.836,-

Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu
splátka úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

Stav k 29.02.2012
- bežný účet
- pokladňa
- sociálny fond

100
50,7.030,-

1.000,1.000,13.332,13.332,113.168,-

655,52
0,00
655,52
0,00
15.804,10

2.222,00
2.222,00
18.026,10

5.118,59 €
1.146,84 €
101,73 €

Upozornenie:
Podľa VZN 4 /2011 a 5/2011 správca dane od roku 2012 určuje, že
vyrúbená daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho
odpadu sú splatné
v dvoch splátkach:
- do 30. apríla 50%
- do 30. septembra 50%

Žiadame občanov o dodržanie uvedených termínov.
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29. marca som sa zúčastnil na pracovnom stretnutí predstaviteľov
miestnej samosprávy Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde
okrem energetickej efektívnosti v Trenčianskom samosprávnom
kraji a informáciach o novom programovacom období Európskej
únie ma hlavne zaujímal plán údržby a opráv ciest II. a III. triedy na
území TSK pre rok 2012. Boli sme informovaní, že v okrese PE
pribudne len pár kilometrov nových asfaltových povrchov na cestách
II. a III. triedy. Ostatné komunikácie ako aj naša budú len
opravované podľa potreby.
V mesiaci apríl plánujeme vyložiť na obvyklé miesto
veľkokapacitné kontajnery na komunálny a stavebný odpad.
Kontajner na stavbený odpad bude označený nápisom.
Prosím všetkých občanov, aby rešpektovali to, že kontajnery slúžia
pre všetkých občanov našej obce na odpad, ktorý sa nedá zúžitkovať
iným spôsobom.
Nerád by som tam videl veľké kusy dreveného nábytku, staré postele
a skrine, ktoré zaberú takmer celý kontajner a dajú sa zneškodniť
iným spôsobom. Pevne verím, že okolie kontajnerov bude
udržiavané v čistote.
A nedá mi nespomenúť dôsledné triedenie domového odpadu, ktoré
ušetrí veľa finančných prostriedkov nielen pre samotných občanov,
ale i pre obec. S údivom zisťujem, že ešte aj dnes sú občania, ktorý
nevedia, že obaly z trvanlivého mlieka patria do plastov a kontajner
slúžiaci na zber skla je zaplnený fóliou.

Zároveň žiadame občanov, ktorí nezaplatili za psov aby tak
vykonali do 15.04.2012.

Koncom mesiaca apríl je naplánovaný aj zber nebezpečného odpadu,
ktorý budú zabezpečovať TSM Partizánske podľa dohody
o likvidácií nebezpečného odpadu. Termíny zberu odpadu budú včas
oznámené v miestnom rozhlase.
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ROZPIS ZÁPASOV „JAR 2012“

25.03.2012 o 15.00
01.04.2012 o 15.30
08.04.2012 o 15.30
15.04.2012 o 15.30
22.04.2012 o 11.00
29.04.2012 o 16.00
05.05.2012 o 16.30
13.05.2012 o 16.30
19.05.2012 o 17.00
27.05.2012 o 17.00
03.06.2012 o 17.00

Malé Uherce – Pažiť
Pažiť – Horná Ves
Krásno – Pažiť
Pažiť – Malé Kršteňany
Ostratice – Pažiť
Pažiť – Kolačno
Brodzany – Pažiť
Pažiť – Veľké Kršteňany
Žabokreky n.N. – Pažiť
Malé Bielice – Pažiť
Pažiť – Návojovce

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vitaj medzi nami

kkkkkk

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

Nathaniel Gabriel Kišac

december 2011

Sofia Chalupová

december 2011

Drobnučké tielko, úprimných očí jas,
nástojčivosť hlasu, silný pľúca hlas
a prosba , ktorou všetkých obvíjaš,
že lásku hľadáš, s tým vchádzaš medzi nás.

____________________________________________
Opustili nás
Mária Kňazeová
Peter Hozák

7.1.2012
14.3.2012
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz
naveky nespoja.

Rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
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Starosta informuje:
Chcem upozorniť občanov, že obec má vlastnú internetovú stránku,
takže okrem informácií publikovaných v Pažitských zvestiach
a oznamov zverejnených vo vývesnej tabuli v obci si môžete
prečítať všetky aktuálne a dôležité informácie tykajúce sa našej
obce na internetovej stránke www.pazit.eu
Povinnosťou obce je zverejňovať všetky uznesenie, zápisnice
z obecného zastupiteľstva,dohody a zmluvy uzavreté s obecným
úradom ako aj faktúry.
V mesiaci marec sa starostovia okresu PE zúčastnili na porade na
ÚPSVaR PE, kde nás pani riaditeľka a jej pracovníci informovali
o možnostiach zamestnania nezamestnaných občanov. Jedna
z možností je aj príspevok na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec, ktorá slúži na podporu udržiavania
pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov. Pre našu
obec sme vybavili tzv. dobrovoľnícku aktivačnú činnosť na
vykonávanie menších služieb pre obec ako forma aktivačnej činnosti
nezamestnaného občana vykonávaním rôznych prác v obci. Tento
pracovník bude pracovať v rozsahu 20 hodín týždenne počas 6
mesiacov a mzda bude hradená z ÚPSVaR.
Ďalším pracovníkom, ktorého zamestnávame od 1.4.2012 je občan
so zníženou pracovnou schopnosťou, pre ktorého ÚPSVaR priznal
postavenie chráneného pracoviska. Jedná sa o pomocného
pracovníka, ktorého mesačná mzda bude vyplácaná z dotácie
z ÚPSVaR a Európskych fondov. Dĺžka tohto pracoviska je
minimálne 24 mesiacov.
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Oznamy:
Otváracie hodiny COOP Jednota Pažiť počas veľkonočných
sviatkov:
Štvrtok 5.4.2012
6.00 – 12.00
Piatok 6.4.2012
6.00 – 10.00
Sobota 7.4.2012
6.00 – 10.00
Nedeľa
ZATVORENÉ
Pondelok
ZATVORENÉ
Utorok 10.4.2012
6.00 – 12.00

13.00 – 16.00

13.00 – 16.00

_______________________________________________________
Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky ako najväčší spracovateľ
starých vozidiel na Strednom Slovensku Vám ponúka bezplatnú
službu týkajúcu sa odberu a ekologického spracovania autovraku.
Majiteľ autovraku dostane doklad o prevzatí autovraku na
odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Zbierame
a spracovávame staré vozidlá všetkých značiek. Staré vozidla môžu
byť poškodené, havarované alebo nepojazdné. Na požiadanie
zákazníka zabezpečíme odvoz kompletného nepojazdného vozidla
zdarma.
Kontakt: 0915 823 251, 0905 205 732
0905 687 776, 0905 567 749
Internet: www.zos-eko.sk
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Telovýchovné okienko

13. apríl 2012 DEŇ NARCISOV

Aktuálna tabuľka
1. Kolačno
2. Veľké Kršteňany
3. Partizánske „B“
4. Malé Uherce
5. Krásno
6. Žabokreky n/N
7. Návojovce
8. Malé Bielice
9. Pažiť
10.Ostratice
11.Malé Kršteňany
12.Horná Ves

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
8
6
6
4
4
3
2
2
0

1
2
1
2
3
1
3
2
4
2
2
5

1
2
3
3
4
6
6
7
6
9
9
8
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45:14
32:16
45:31
36:18
29:17
23:31
20:33
18:27
31:31
23:42
28:50
17:37

34
29
28
26
21
19
15
14
13
8
8
5

25.marca začala jarná časť majstrovskej súťaže ročníka 2011/2012,
kde naše mužstvo odohralo zápas na pôde Malých Uheriec
s výsledkom 1:1. Prvý domáci zápas sa odohral 1.4.2012
s mužstvom Horná Ves s výsledkom 1:1.
Do jarnej časti sme nastúpili s posilneným kádrom o Róberta
Hantabala, ktorý prišiel na ročné hosťovanie z Tempa Partizánske
a podarilo sa nám obnoviť jednoročné hosťovanie Ondrejovi
Školkovi z Tempa Partizánske a Karolovi Jaďuďovi z FK Veľké
Bielice. Veľké zmeny kádra sa neudiali, ale prvé dva zápasy
naznačili, že v jarnej časti súťaže by sme mohli získať viac bodov
ako v jesennej časti.
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I tento rok Liga proti rakovine pripravuje jedinečnú, jedno-dňovú a
jedinú finančnú zbierku Deň narcisov .
Dátum jej konania pripadá na 13. apríla 2012, a hoci je to „piatok
trinásteho“, veríme, že to bude ako po minulé roky deň plný
pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí.
Narcis nás vrtkých spojil v myšlienke nádeje. Tento kvietok jari
symbolizuje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom.
V našej obci budú vykonávať zbierku deti a pani učiteľky
z materskej školy. Každého prispievateľa odmenia básničkou:
Prišli sme vám zaspievať,
zdravia, šťastna vinšovať.
Nech sa vám vždy dobre darí,
a aby ste neboli nikdy chorí.
Za chorých vám ďakujeme,
že im bolesť utišíte
a na liečbu prispejete.
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