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Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite
ich spoločne. Nie sú dôležité dary ale v novom roku nech sa darí.
Na okno nám mrázik kreslí, Vianoce k nám pokoj vniesli, pod
stromčekom darček malý, nech Ti úsmev stále žiari.

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

Za oknom vločka padá a zvonček cinká, zapáľte sviečku zľahka,
zľahulinka, v tú chvíľu láska a šťastie blikoce a my Vám prajeme
šťastné Vianoce.
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra vianočná, liek na
každý bôľ. Zabudnite na starosti, buďte stále šťasní, nech je pre Vás
Nový rok krajší ako krásny!

P A Ž I Ť
Ročník XII.

Číslo 4

Tak ako starý rok padá, nech do Tvojho srdiečka šťastie sadá,
zabudni na bolesť a starosti a preži ďalší rok v láske a radosti.
Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria.

Všetkým, ktorí si myslia, že som im ublížila – prepáčte,
všetkým, ktorí si myslia, že im prekážam – vydržte,
všetkým, o ktorých si myslím, že som im pomohla – nemáte za čo,
všetkým, ktorých mám rada – stálo to za to.
Krásne vianočné sviatky
a nech je rok 2013 lepší ako ten predošlý.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 170 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Mgr. E. Toma

Keď budete sadať
k štedrovečernému stolu,
nech láska, radosť
a porozumenie
naplní Vaše srdcia.
Hojnosť zdravia a pokoja
v novom roku
Vám zo srdca prajeme.

December 2012
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Milí spoluobčania,
v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prišiel mesiac december a s ním
aj čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam čarovný. Vchádza do
našich príbytkov so všetkým, s čím sa spájajú najkrajšie sviatky roka. Prinášajú
nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa na Vianoce
prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Akosi viac cítime
vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť k svojim najbližším, no hlavne cítime vôňu
domova, ktorá nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam,
kde sa cítime doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
Verím, že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej
atmosfére a v pohode pri vyzdobenom stromčeku, pod ktorým nebudú chýbať
menšie či väčšie prekvapenia. V tomto čase nezabúdajme na svojich rodičov,
starých rodičov, priateľov, známych i spoluobčanov, aby v tomto vianočnom čase
sa nikto necítil sám. Veď človek potrebuje k životu tak málo, potrebuje lásku,
dobrotivosť, vľúdnosť a pochopenie.
Želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a v šťastí spolu so svojimi najbližšími a pri vstupe do Nového
roka, želám všetkým pevné zdravie, vnútornú silu a hlavne radosť zo života.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, nádherné Vianoce a pokoj v duši
nech sa udrží po celý rok.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Ďalším bodom programu bolo stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR v Partizánskom.
Informovali o novom projekte realizácie zvýšenia zamestnanosti hlavne mladých
ľudí vo veku do 29 rokov formou nenavrátneho finančného príspevku na vytvorenie
pracovných miest. Dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať
najmenej 12 mesiacov, z čoho 6 mesiacov mzdové náklady prepláca ÚPSVaR alebo
najviac 18 mesiacov s preplácaním 9 mesiacov od ÚPSVaR.
Posledným bodom rokovania bolo jednanie so zástupcami Technických služieb
mesta Partizánske, kde aj na základe dobrých výsledkov v separovanom zbere
odpadov v našej obci sa podarilo vyrokovať pre našu obec ceny pre likvidáciu
komunálneho odpadu a drobný separovaný odpad na úrovni roku 2012. Dúfam, že
správnym pochopením problematiky komunálneho odpadu a najmä separácie
odpadu budeme aj v roku 2013 patriť medzi najlepších v okrese Partizánske a ceny
za odvoz odpadu sa nebudú musieť v ďalšom období zvyšovať.
Na záver roka chcem poďakovať všetkým občanom, ktorým nie je chod našej obce
ľahostajný a aktívne sa zapájali do verejného života a svojím dielom prispeli
k tomu, aby aj naďalej pretrvával krásny pocit spolupatričnosti ku všetkým
občanom ako aj k našej obci Pažiť.

Rieknime pekné slová dnes, čo dávno sme neriekli,
a zobrať skúsme späť tie zlé, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
tak žime dnes i každý deň v roku.
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Oznamy

Tichá noc – svätá noc nesie sa svetom
Sotva iná pieseň prešla víťazoslávnejšie svetom, ako táto
prekrásna pieseň so svojim rýdzo vianočným obsahom.
Celkom jednoduchá je história tejto piesne, preloženej už do 73
rečí. Text zložil kaplán Jozef Mohr na Vianoce 1818 na ceste k
učiteľovi ako vianočný dar. Učiteľ hudobne nadaný, bol nesmierne
dojatý jednoduchými veršami básne Stille Nacht Heilige Nacht. V
čase kratšom ako jedna hodina skomponoval na kaplánove slová
nesmrteľnú melódiu. Gruber bol učiteľom v Arnsdorfe. Obaja v
svätej noci roku 1818 vydali sa na cestu do Oberndortu, kde
spomenutý kaplán mal slúžiť v kostole sv. Michala polnočnú svätú
omšu. Učiteľ vzal so sebou gitaru s tým, že po sv. omši pieseň s
veriacimi nacvičia. Gitaru vzal preto, lebo pri posledných rorátoch
organ vypovedal. Po sv. omši bas spieval Grúber, tenor Mohr so
sprievodom gitary, na konci každej slohy sa pripojil ľud. Hlboko
dojatí, nadšení a uspokojení odchádzali veriaci domov. Nikto vtedy
ešte netušil, že ich nová vianočná pieseň Stille nacht – heilige nacht
stane sa takou známou. Pokazený organ pomohol, že sa spomenutá
pieseň začala šíriť. Naučil sa ju i organársky majster a ten vo svojej
dedine ju naučil spievať istého obuvníka, ktorý ju spieval na trhoch.
Melódia sa ľuďom veľmi páčila a tak sa šírila stále ďalej a ďalej. V
tlači sa objavila až v roku 1848. Právom dostala titul najkrajšia
pieseň sveta. V jej nevýslovnej lahodnosti leží jej hĺbka a sila.
Kaplán Jozef Mohr nar. v r. 1792 v Salzburgu a zomrel 5. 12.
1848, odpočíva vo Wagraime. Učiteľ a organista Franz Xaver
Cruber sa nar. 21.11.1787 v dedinke Unterweitzburg a zomrel v
mestečku Hallein v r. 1863. Gruber zložil ešte asi 90 cirkevných
kompozícií.
Na oboch autorov sa stále spomína. Na škole v Arnosdorfe je
pamätná tabuľa, že tam je rodisko piesne Tichá noc – svätá noc.
Dom v ktorom umrel komponista, zdobí jeho reliéf.
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.12.2012 sa uskutoční stolno-tenisový turnaj občanov obce Pažiť
v sále kultúrneho domu. Prihlásenie súťažiacich a vytvorenie jednotlivých
kategórií podľa počtu prihlásených bude prevedené o 16,00 hod. Potom
hneď začína turnaj.
Víťazi jednotlivých kategórií budú odmenení a všetkých čaká
občerstvenie.
31.12.2012 o 11,00 hod. sa uskutoční za
každého počasia
Silvestrovský futbalový zápas pre všetkých priaznivcov futbalu bez rozdielu
veku. O občerstvenie je postarané.
31.12.2012 o 24,00 hod. spoločne privítajme príchod Nového roku
2013 ohňostrojom, po ktorom bude nasledovať novoročný prípitok starostu
obce. Sála KD bude otvorená pre všetkých záujemcov od 22,00 hod.
Občerstvenie si každý prinesie sám.
2. 2. 2013 sa koná 22. reprezentačný ples obce.
2 % dane – oznamujeme občanom, že môžu prispieť zo svojich
daní aj našej TJ obce Pažiť. Bližšie informácie a potrebné tlačivá Vám budú
poskytnuté na Obecnom úrade Pažiť. Veríme že svojim postojom podporíte
činnosť TJ a futbalu v našej obci. Ďakujeme.
KOVOŠROT RYBANY,
oznamuje občanom, že vykupuje motorové vozidlá bez technického
preukazu na recykláciu, motorové vozidlá, ktoré majú technický preukaz
vydajú protokol na trvalé odhlásenie motorových vozidiel na dopravnom
inšpektoráte. Odvoz nepojazdných vozidiel zabezpečujú vlastnou dopravou
zdarma.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905/44 76 97
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Schválený rozpočet na rok 2013
PRÍJMY

schválený
rozpočet

Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
92.000
Daň z pozemkov
4.586
Daň zo stavieb
2.860
Daň za psa
330
Vývoz odpadu
6.050
Za prenajaté pozemky
320
Za prenajaté budovy
2.540
Za hrobové miesta
100
Administratívne poplatky
800
Poplatky-vyhlásenie,kopírovanie.
960
Poplatky za materskú školu
600
Úroky
3
Dotácie – prenesený výkon ŠS
1.559
UPSVaR
5.926
bežné príjmy spolu
118.634
predaj pozemkov
1.500
kapitálové príjmy spolu
1.500
SPOLU
120.134
VÝDAJE
Rozpočet
Administratíva
60.370
Mzdy z dotácie
4.560
Odvody z dotácie
1.366
Mzdy, odmeny
25.150
Odvody do fondov
9.000
Cestovné
600
energie
5.100
vodné
300
telekomunikačné služby
1.290
všeobecný materiál-kancel.
512
reprezentačné výdavky
400
údržba výpočtovej techniky
400
Daň z príjmu
900
Vybavenie KD
250
6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––

–––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ
Opravy – chodníky, budovy
školenia,kurzy, semináre
inzercia, propagácia
auditor
poplatky banke, úroky
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
členské príspevky
nemocenské dávky
čerpanie dotácií
DR-energie
−voda
VO-energia
- údržba
kultúra
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica - knihy
knižnica-odmena,odvody
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
vzdelávanie
mzdy, odmeny
odvody
cestovné
energie
vodné
internet
telefón
vš.materiál
knihy, časopisy, učebné p.
opravy
7
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1.600
400
100
300
800
500
450
120
700
400
300
15
559
150
100
4.000
200
4.050
350
1.000
1.000
100
300
1.000
100
100
100
33.280
20.250
6.900
500
3.000
100
160
120
150
300
500
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stravovanie
interierové vybavenie
prídel do SF
čerpanie-výchova a vzd.
odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene
bežné výdavky spolu
kapitálové výdavky, MŠ modernizácia
splátka úveru
SPOLU

300
700
100
200
7.050
250
6.200
600
104.750
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A tak táto pieseň obohatila všetky kresťanské spevníky sveta a
veriaci ju všade pri polnočnej sv. omši veľmi radi spievajú, lebo ona
dotvára opravdivú vianočnú náladu v srdciach všetkých ľudí.

2.052
13.332
120.134

Výpis uznesenia z 12. zasadania OZ Pažiť konaného dňa
12. 12. 2012.
Schvaľuje:

B/3 Rozpočet obce na rok 2013.
B/4 VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti obci Pažiť.
B/5 VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Pažiť.
B/6 VZN č. 8/2012 – ostatné miestne dane v obci Pažiť.

Prameň: Pútnik svätovojtešský – kalendár na r. 1987
Pripravil: Mgr. Emil Toma

Pútnické miesto Veľké Uherce - 160 ročné.
V katastri obce Veľké Uherce, v hore nazvanej Šípok, sa nachádza
kaplnka zasvätená Nanebovzatej Panne Márii, ktorú okolo roku 1850
dala postaviť barónka Kristína Hellenbachová – Rudnaiová z Pažite
na znak vďaky za uzdravenie svojho manžela Petra. Kaplnku v roku
1852 teda pred 160 rokmi posvätil banskobystrický biskuup Dr.
Štefan Moyzes. Odvtedy sa tu schádzajú veriaci nielen z farnosti, ale
i zo širokého okolia, hlavne 15. augusta na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie, aby si tu vyprosovali potrebné milosti pre seba a svoje
rodiny.
Pripravil: Mgr. Emil Toma
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti-II. polrok
50
91

Starosta informuje:
V mesiaci november, ktorý bol pre nás významný tvorbou nového rozpočtu a štrajkom
50
učiteľov, do kterého sa naša materská škola nezapojila, som sa zúčastnil na zasadnutí
starostov obcí okresu PE v Chynoranoch. Hlavnou témou boli informácie ako
postupovať a správne zostaviť rozpočet na rok 2013.
V memorande o spoluprácií pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou
SR a ZMOS, obce prijali záväzok, že rozpočet na rok 2013 v oblasti výdavkov
bude schválený maximálne na úrovni schválených rozpočtov na rok 2012, čo znamená
úsporu v rozpočte verejnej správy 137 895 €. V zmysle tohoto memoranda majú obce
dosiahnúť úspory hlavne v oblasti bežných výdavkov. V nevyhnutnom prípade môžu
obce dosiahnúť potrebnú úroveň konsolidácie aj prostredníctvom zvýšenia
rozpočtovaných príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu v našej obci sa nám podarilo
vypracovať rozpočet na rok 2013 bez zvýšenia príjmov od občanov, takže všetky
poplatky pre rok 2013 zostávajú nezmenené.

Paulína Gendiarová

60

93

Valéria Paučeková

Jozef Kňaze

Ján Chlúpik
Mária Chlúpiková
Eva Žuchovská

70
Mária Lancíková

80
Mária Tomová
Cecília Gregorová
Emília Uhliarová

Osobitnú úlohu musia obce věnovat dopadu projektov a prijímaniu nových úloh na
rozpočtové hospodárenie. Zvýšenie objemu osobných výdavkov pre zamestnancov
školstva bude posudzované nad rámec záväzkov vyplývajúcich z Memoranda
o spolupráci. ZMOS bude zároveň požadovať, aby aj ďalšie úlohy nad rámec
dohodnutých záväzkov boli posudzované osobitne.
Návrhy na dosiahnutie efektívneho využívania verejných prostriedkov obcí
a dosiahnutie požadovaných úspor v roku 2013 sú:
- opatrenia a odstránenie korupcie a zvýšenie transparentnosti pri využívaní verejných
financií
- riadenie pohybu financií podľa reálnej potreby obce, zvýšenie efektívnosti výberu daní
a poplatkov…

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

Spoločne životom
Tatiana Uhráková
Ľubomír Schwarcz
Mladomanželom blahoželáme,
prajeme krásny život naplnený láskou, šťastím a porozumením.
Rozlúčili sme sa

Myslím si, že tieto opatrenia sú v práci nášho obecného úradu samozrejmosťou.
Ďalším bodom stretnutia bol štrajk učiteľov, ktorý práve v čase nášho zasadnutia
prebiehal. O výsledkoch a rokovaniach s vládou a dopade na náš rozpočet Vás budem
včas informovať.
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Pavol Šuflita

Paulína Kopálová

30.11.2012
Odpočívaj v pokoji.
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