Poďakovania
A na záver tohto čísla chceme vysloviť opätovné poďakovanie
Nášmu záchranárovi Stankovi Ševcovi, ktorý spolu s bratom Ľubomírom
odborne a rýchlo pomohli pri nešťastnom páde z bicykla nášmu malému
spoluobčanovi Samkovi Gašparovičovi. Za poskytnutú pomoc ďakujeme
aj v mene rodiny P. Gašparoviča

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

P A Ž I Ť
Dňa 13.apríla 2012 sa konal 16.ročník Dňa narcisov. V našej obci
bolo vyzbieraných 151,37 €. Všetkým prispievajúcim sa chcem
úprimne poďakovať.

Ročník XII.
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Jún 2012

Naša zem je krásna zjari. Lastovičky letia z diali
a deti si vijú vienok, zlatý vienok z púpavienok.
Naša zem je krásna v lete, krajšiu v svete nenájdete.
Na oblohe slnko žiari, kombajn spieva na chotári.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 170 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Ing.M.Gendiar
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Milí spoluobčania,

Telovýchovné okienko

dostáva sa Vám do rúk 2.tohtoročné číslo Pažitských zvestí, ktoré vychádza práve
v období končiacej sa jari a začínajúceho sa leta. Pre tých mladších je to obdobie
maturít a prijímacích pohovorov na stredné a vysoké školy, pre nás starších je to
obdobie blížiacich sa dovoleniek. Preto aj toto číslo obsahuje veľa rôznych
informácií, nielen zo života našej obce, ale aj zo širšieho okolia. Po veľmi suchej
jari prišlo mokré obdobie, ktoré dúfam zabezpečí bohatú úrodu a prinesie pekné
a teplé leto. Prajem všetkým spoluobčanom príjemné čítanie a všetkým hlavne
peknú dovolenku či už doma na Slovensku alebo v prímorských destináciach.
Dovolenkové chvíle chce aj obecné zastupiteľstvo spestriť kultúrnym
programom, ktorý by sme chceli zorganizovať v mesiaci august pod názvom
„Leto na Pažiti“.
Dovoľte mi, aby som Vám ešte raz zaželal veľa pekných, slnečných dní
a príjemnú dovolenku strávenú v kruhu svojich najbližších.

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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20.kolom skončila dňa 3.júna 2012 futbalová súťaž II.trieda PE keď
sme vyhrali na domácej pôde s mužstvom Návojoviec 5:2. O góly sa
postarali R.Hantabal, T.Dubina, M.Nechala 2,J.Baláška. V konečnom
poradí sme obsadili 8.miesto, čo nepovažujeme za priaznivé
umiestnenie. Po stručnom zhodnotení ročníka 2011/2012 nemôže byť
vo vedení telovýchovnej jednoty spokojnosť. Myslím si, že hráčov,
ktorých momentálne máme sú schopní dosahovať aj lepšie výsledky.
Som sklamaný z výkonov niektorých hlavne mladých hráčov, ktorí
nie vždy zodpovedne pristupovali k jednotlivým zápasom a tým aj
k reprezentácií našej obce v tejto súťaži.
Tabuľka:
1. Kolačno
2. V.Kršteňany
3. Partizánske B
4. Krásno
5. Žabokreky
6. M.Uherce
7. Ostratice
8. Pažiť
9. M.Kršteňany
10. Horná Ves
11. Návojovce

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
13
14
9
10
7
6
4
5
3
3

1
4
1
6
1
3
3
6
2
6
5

2
3
5
5
9
10
11
10
13
11
12

66:20
47:29
75:44
48:29
41:44
39:44
35:51
44:55
43:69
32:47
25:63

52
43
43
33
31
24
21
18
17
15
11

FK Malé Bielice boli vylúčené zo súťaže. Do nového súťažného ročníka
plánujeme posilniť naše mužstvo o jedného max. dvoch hráčov.
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11) Návrh Uznesenia zo 8. OcZ Pažiť.

12) Záver.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčania,
podľa zákona
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zvolávam na deň
20. 06. 2012 (streda) o 18,00 hod.
do sály kultúrneho domu
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pažiť, na ktoré vás srdečne
pozývam.
Program 8. Zasadania OcZ obce Pažiť:
1) Otvorenie.
2) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
3) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
4) Schválenie prenájmu časti budovy školy.
5) Čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2012.
6) Schválenie záverečného účtu za rok 2011.
7) Správa auditora za rok 2011.
8) Vystúpenie starostu obce.

9) Interpelácia poslancov.
10) Diskusia.

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Sto rokov rodu Gendiar v Pažiti

„Ak padli kultúry, spoločnosti či civilizácie,
vždy to malo jeden spoločný znak.
Zabudli, odkiaľ prišli.“
Carle Sandburg
Vážení priatelia,
chcel by som vám pripomenúť jedno výročie. Možno nie je dôležité
z hľadiska histórie našej obce, to nechám na posúdenie vám, ale určite je hodné
povšimnutia aspoň ako zaujímavosť.
V roku 1912 (presný dátum som
nezistil a v podstate ani nie je dôležitý), sa Ján
Gendiar (1891- 1970) z Kolačna, zosobášil
s Anastáziou Gašparovičovou (1896 – 1975)
a prisťahoval sa za zaťa do Pažite. Týmto
rokom sa začala písať história rodu Gendiar
v obci Pažiť.
Starý otec pracoval ako robotník na
veľkostatku u Thoneta, potom v jeho fabrike
na ohýbaný nábytok a neskôr v skladoch dreva
na železničnej stanici. Prvej svetovej vojny sa
zúčastnil ako „lapiduch“ vo vojenskej
nemocnici.
Stará mama sa starala o domácnosť, pracovala na poli. Po založení JRD
pracovala v „slepečiarni“. Nechýbala medzi ženami, ktoré zabránili prvej rekvirácii
zvonu z drevenej zvonice uprostred obce počas prvej svetovej vojny (zvony vtedy
pretavovali na kanóny).
Z manželstva sa narodilo 8 detí, z ktorých sa dospelosti dožili:

Štefan (1920 - 1988) oženil sa s Pavlínou Šútorovou z Veľkých
Uheriec. Celý život prežil v Pažiti. Vychoval dvoch synov. Štefan, ktorý sa
oženil s Martou, dňa 13.6.2012 nečakane zomrel. Milan sa oženil s Máriou a
žije v Pažiti. Dcéra Mária sa vydala za Františka Mikleho, zomrela však v roku
1976 vo veku 21 rokov. Pochovaná je na miestnom cintoríne. Ostali po nej dve
dcéry Martina a Soňa, ktoré vychovali starí rodičia.
9
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Čerpanie rozpočtu k 31.5.2012
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
Dotácie – z úradu práce
bežné príjmy spolu
Predaj pozemkov
kapitálové príjmy spolu
PRIJMY SPOLU

VÝDAJE

Administratíva
Mzdy,odmeny
odvody do fondov
cestovné
energie

90.020,4.500,2.800,330,6.050,320,1.240,830,930,400,3,1.315,108.738,4.430,4.430,113.168,60.146,25.150,9.000,600,5.000,-

skutočnosť
1.921,76
41.564,87
2.867,49
1.913,26
303,00
4.632,36
319,36
575,62
356,03
232,08
304,00
0,76
1.391,16
25,90
54.485,89
4.431,00
4.431,00
60.838,65
27.643,29
10.864,60
3.467,18
114,51
3.054,82

vodné
telekomunikačné služby
všeobecný materiál-kancel.
reprezentačné výdavky
údržba výpočtovej techniky
školenie, noviny, časopisy
inzercia, propagácia
auditor, špec.služby
poplatky

300,1.040,600,300,400,300,50,300,0,-

––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ
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, stoly
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy
odvody
cestovné
energie

47,45
691,26
259,26
76,43
318,25
90,10
259,96
26,52
48,50

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,-

751,55
127,40
156,51
50,60
76,21

4.340,69
116,00
927,15
119,01
10,86
1.631,18
17,24
2.291,08
959,47
350,00
85,00
230,31
166,30
500,00

12.664,62
7.079,90
2.453,37
235,01
2.223,86

vodné
telekomunikačné služby
interiérové vybavenie, stoly
vš.materiál-čistiace
knihy,školské
stravovanie
prídel do SF

150,160,-

12,72
118,80
306,00
41,58
7,63
113,10
60,15

100,50,300,100,-
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schválený rozpočet
čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie
100
údržba
50,Odpady
7.030,odpadové nádoby,vš.materiál
vývoz odpadu
údržba zelene
Bežné výdavky spolu
Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu
splátka úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

Stav k 31. 05. 2012
- bežný účet
9.846,29 €
- pokladňa
205,94 €
- sociálny fond
169,47 €

230,6.200,600,98.836,1.000,1.000,13.332,13.332,113.168,-

Úver

12,50
2.632,43
4,80
2.512,73
114,90
45.231,42
5.555,00
5.555,00
50.786,42

18.891,00 €

Keďže k dnešnému dňu evidujeme daňovníkov, ktorí si
nesplnili svoju povinnosť, t.j. nezaplatili daň z nehnuteľností,
poplatok za vývoz komunálného odpadu a daň za psa žiadame
ich o nápravu, aby obec nemusela pristúpiť k nútenému
vymáhaniu.

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
Starosta informuje

V mesiaci máj som sa zúčastnil na stretnutí starostov okresov
PE,BN,PD v zasadačke SAD PD s poslancami Trenčianskeho
samosprav. kraja a správy ciest, kde sme jednali o údržbe a opravách
ciest v správe TSK. Bolo nám prisľúbené zlepšenie kvality
udržiavania ciest v správe kraja, hlavne dôslednejšia oprava výtlkov
a pravidelné vykosenie a údržba krajníc vozoviek. S potešením
môžem konštatovať, že stretnutie splnilo svoj účel, pretože už aj
v našej obci sa začalo z vyčistením krajníc.
Obvodný pozemkový úrad v PD sa obracia na nás s výzvou na
ochranu a využívanie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona
č.220/2004 v znení zákona 219/2008 ako aj zákona 193/2005
o rastlino-lekárskej starostlivosti. Z týchto zákonov vyplýva pre
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych
i nepoľnohospodárskych pozemkov povinnosť realizovať opatrenia
proti rozširovaniu burín, pravidelné udržiavanie trávnatých plôch ich
kosením čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Obvodný
pozemkový úrad v PD má právo kontrolovať plnenie citovaných
povinností a podľa § 25a 26 môže uložiť aj finančné sankcie.
Dňa 14.6.2012 som sa zúčastnil na pracovnej porade s primátorom
mesta Partizánske p. Jozefom Božíkom, kde okrem iných pracovných
povinností sme jednali o oprave kruhového objazdu pri hypermarkete
TESCO, ktorý do konca roka prejde výraznou zmenou , čím verím, že

konečne sa vyrieši komplikovaná dopravná situácia v tejto časti
mesta.
V mesiaci august plánujeme usporiadať kultúrnu akciu „Leto na
Pažiti“, na ktorej bude znova prebiehať súťaž o najlepší koláč.
5
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Magdaléna (1926) bola vydatá za Štefana Balášku z Malých Krštenian. Aj
ona žije celý život v rodnej obci a tiež vychovala tri deti. Dve žijú v Pažiti.
Gabriela vydatá za Štefana Bujnu a Štefan s manželkou Annou. Lýdia vydatá za
Jaroslava Kopála z Veľkých Krštenian, žije v obci Priechod pri Banskej
Bystrici.
Augustín (1934) s manželkou Eleonórou z Ostratíc ( v tomto roku oslávili
50. výročie uzavretia manželstva) tiež žije celý život v Pažiti. Syn Miloš - teda
ja s manželkou Máriou, žije s rodičmi, syn Peter s manželkou Zuzanou žije
v Partizánskom.
Marta (1937) je vydatá za Pavla Belana z Veľkých Uheriec, kde aj žije.
Porodila tri deti. Eva s manželom Milanom, býva v Bánovciach nad Bebravou.
Pavol s manželkou Vlastou žije v Partizánskom a Peter s manželkou žije
vo Vrútkach.
Z rodu Gendiar v Pažiti žijú 2 deti, 4 vnuci, 6 pravnukov a 4 prapravnuci.
Priezvisko Gendiar je v obci najrozšírenejšie.
Zatiaľ najmladším členom nášho rodu je Michal, pravnuk Magdalény
Baláškovej, ktorý sa narodil práve v
týchto dňoch Veronike a Martinovi Šurianským z Partizánskeho.
Blahoželáme.
V súčasnosti žije v Pažiti už piata generácia potomkov Jána a Anastázie
Gendiarových. Ľubomír a Juraj, pravnuci Štefana, synovia Ľubomíra Gendiara,
Matej a Jakub, pravnuci Magdalény, synovia Tomáša Balášku. Pevne verím, že
táto generácia nie je posledná a že príslušníci našej rodiny budú pre obec vždy
prínosom, bez ohľadu na to, aké priezvisko budú v budúcnosti používať.
Ing. Miloš Gendiar, vnuk
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Naši jubilanti za I. polrok 2012
50

80
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85

Anastázia Gašparovičová
Ľudmila Jarinová

Emília Podskalková
Ľubica Gregorová

Jozefína Hoffmannová

Zdenka Jurišová
Milan Rybár

70

Štefan Bujna
Želáme Vám všetko krásne, veľa zdravia,
šťastíčka, sladké bozky na líčka.

Spoločne životom
Petra Birková

&

Vladimír Ševc

máj 2012

K svadbe iba prianie jedno: Kráčajte vždy v láske vedno!

Opustili nás
Ivan Rybár
7.6.2012
Štefan Gendiar 13.6.2012
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
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