Pranostiky o Veľkej noci
Keď je Veľká noc mokrá, všetky nedele do Ducha budú také.
Ak je Zelený štvrtok biely, tak je leto teplé.
Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.
Na Veľký piatok keď popŕcha, to nám požehnaný, dobrý rok sľubuje.
Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
Keď prší v noci na Bielu sobotu, bude málo čerešní.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého
leta.
Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 170 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli:MVDr. V. Baláška, M. Gendiarová,E.Toma, D. Gendiarová
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Malý zajko v tráve čupí,
sleduje jak jar sa budí,
všetko živé raduje sa,
na Veľkú noc hotuje sa.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre darí.

Marec 2013
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Milí spoluobčania,
Po tuhej a dlhej zime, ktorá nás prekvapila a stále ešte prekvapuje, nielen
veľkým množstvom snehu a častými kalamitami, ale aj malým počtom
slnečných dní, prichádza váhavými krokmi, nesmelo, ale určite JAR.
Dlho očakávaná, prinášajúca neopakovateľnú krásu kvitnúcich kvetov
a širokú paletu omamných vôní. Usmievavé jarné, aj keď ešte stále zubaté
slnko, vlieva do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa prírody. Aj
keď to dnes tak nevyzerá, určite prichádza najkrajšie obdobie roka – jar.
Svieža zeleň jarnej trávy je ešte potlačená studeným počasím, no prvý
poslovia jari – snežienky už dávno rozkvitli na stráňach i záhradách.
Toto obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Tieto staré
a dobré zvyky sa pomaly vytrácajú z nášho života, ale v našich srdciach
ostáva najkrajší kresťanský odkaz Veľkej noci. Zázračné znovuzrodenie
prírody a tým aj života, ktoré sledujeme rok čo rok, optimizmus, radosť
a pestrá paleta farieb jari – to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia,
pohoda, veselosť a vedomie, že máme okolo seba ľudí, na ktorých sa
môžeme vždy spoľahnúť umocňuje čaro týchto veľkonočných sviatkov aj
v dnešnej uponáhľanej dobe. Pozdravme jar, pozdravme život.
Milí spoluobčania, prajem Vám, aby ste sviatky prežili v pohode, v zdraví
a v nádeji, že i ďalšie dni veľkonočného obdobia budeme obdarovaní
elánom a ľudskou spolupatričnosťou.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Prečo čítať knihy?
Dnešná doba je hektická a mimoriadne náročná na čas. Ľudia sú zavalení
prácou. Málokto sa zamyslí a nájde aspoň trocha umenia, ako balzam na svoju
dušu. Ľudia v dnešnej dobe už zabúdajú čítať knihy a tak sa vlastne ochudobňujú o
prekrásne umelecké zážitky.
Čítanie kníh už pre mnohých vyšlo z módy. Áno, presne tak. Čítanie kníh
v dnešnej dobe nahradili filmy. Ľudia považujú čítanie za čosi nudné, nezaujímavé
a prehistorické. Veď načo čítať knihy, mňa to nebaví, radšej si pozriem film. To je
jednoduchšie.
Avšak porovnávať film a knihu je podľa mňa absolútne nemožné. Kniha je
dobrý priateľ človeka. Len kniha vám môže poskytnúť jedinečný a nezabudnuteľný
zážitok, na ktorý si môžete vyčleniť neobmedzené množstvo času. Nie ste
limitovaný žiadnou minutážou, ako pri filme.
Čítanie kníh pomáha rozširovať si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné
schopnosti človeka. Tieto vlastnosti nie sú zanedbateľné. Sú veľmi dôležité. V
každodennom živote ich potrebuje snáď každý človek. Ak by sme ich nemali, tak
by to bola obrovská strata. Kniha nám stále ponúka veľmi veľa. Súčasný knižný trh
je takmer neobmedzený. Každý si môže niečo vybrať. Kniha nám poskytuje úžasný
spôsob ako sa odreagovať od denno-denného stresu a napätia.
Nechcem tu však nejako poúčať a nabádať ľudí, aby sa stali knihomoľmi.
Čítanie knihy neznamená, že musíme čítať každý deň niekoľko hodín. Stačí, ak
prečítame jednu knihu za niekoľko mesiacov. Pričom samozrejme čítať sa dá
čokoľvek, dôležité je, aby nás to bavilo a nerobili by sme to nasilu.
Kniha by mala byť dôležitou súčasťou nášho života. Storočia jej existencie
jednoznačne dokazujú, že kto nečíta ľahko pozabudne na niektoré veci a udalosti.
Pevne verím, že som vám teraz poskytla aspoň maličkú motiváciu, aby ste sa
rozhodli siahnuť po nejakej knihe a vydať sa do sveta, pre ktorý občas neplatia naše
pravidlá. Ak sa tak stalo navštívte Obecnú knižnicu Pažiť. Je otvorená
každý piatok od 15,00 do 17,00 hod. Určite si tam každý nájde knihu,
ktorá ho zaujme.
„ S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh ale nebýva nikto učený ani v škole.“
Ján Amos Komenský.
D.Gendiarová
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Naše Slovensko

Samostatné Slovensko oslavuje tento rok 20. narodeniny (1993-2013).
Dvadsať rokov od vzniku Slovenskej republiky je vďačným podnetom na
zamyslenie, a to nielen o tých posledných dvoch desaťročí, ale celkove
o otázke Slovenskej štátnosti. Za ten čas prešlo rôznymi vývojovými
štádiami, striedali sa úspechy a tak isto aj neúspechy.
Príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu v r.863 na pozvanie
kniežaťa Rastislava si pripomíname 1150 výročie ich misie na našom
území a hlavne slovenského písma i slovenskej bohoslužby, ako nástroje
pre šírenie kresťanstva v Rastislavovej ríši a vôbec u Slovanov.
V 8.storočí si Slovani vybudovali vlastné Nitrianske kniežactvo a neskôr
sa stali súčasťou Veľkej Moravy.
Po príchode staromaďarských kmeňov koncom 9.storočia nastala nová
situácia, vytvoriť nové štátne orgány, ktorá naviazala na tú osvedčenú, čo
trvalo tisíc rokov.
V 19.storočí sa ideálom národov stali vlastné štáty v zmysle národ tvorí
štát a štát tvorí národ. Slováci nemali takmer žiadnu inteligenciu
a zachraňovalo ich zopár obetavých idealistov často kňazov. Národ bez
histórie a perspektívy. Slováci vyšli z Uhorska v roku 1918 oslabení a stali
sa súčasťou Československej republiky, ale aj tak museli zápasiť
o vlastnú, kresťanskú a národnú identitu i sociálne podmienky. Toto
všetko vyústilo ku vzniku autonomistického hnutia na čele s Andrejom
Hlinkom, ktorý už v Uhorsku bol za obhajobu Slovákov väznený. Slováci
autonómiu dosiahli až vtedy, keď bol štát oslabený, čo však trvalo len
krátko. Nástupom fašizmu sme nemali na výber. Buď Slovenský štát
alebo rozdelenie Slovenska medzi agresívnych susedov. Prišiel teda
nečakane a príliš krátko na naplnenie snov, ale Slováci dokázali viesť svoj
štát i za takýchto sťažených podmienok. Dochádzalo však
k prenasledovaniu určitých skupín obyvateľov, nik nevedel ako skončí
vojna a čo prinesie blízka budúcnosť.
Víťazné mocnosti nepočítali s existenciou Slovenského štátu a vojnový
Slovenský štát považovali za kolaboráciu a zradu.
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Starosta informuje:
V mesiaci február som sa zúčastnil na rokovaní starostov okresu
Partizánske s pracovníkmi ÚPSVaR Partizánske, kde sme boli informovaní
o pripravovaných novinkách a možnostiach zamestnania našich občanov, či
už formou aktivačných činností alebo menších obecných služieb. Nakoľko
neboli ešte známe finančné prostriedky uvoľnené na túto činnosť, konkrétne
dohody neboli ešte doriešené.
14. marca sa uskutočnilo v Klátovej Novej Vsi regionálne združenie miest
a obcí, regiónu Stredné Ponitrie. Na stretnutí sa zúčastnil aj výkonný
podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Hlavnou témou jednania bolo zvýšené
financovanie školstva a úprava výnosu dane obciam na činnosť školských
klubov detí podľa počtu všetkých žiakov základných škôl na území obce.
A tiež poskytnutie prostriedkov na záujmovú činnosť priamo obciam podľa
počtu detí s trvalým pobytom v obci.
Opäť sa preberal spoločný projekt združenia obcí Šípok o spracovaní
biologicky rozložiteľného odpadu formou kompostovania v každej obci
samostatne. Snem riešil aj činnosť školského i stavebného úradu a pripravil
v spolupráci s vydavateľstvom Tempo projekt na vydanie stolového
kalendára na rok 2014 na tému štyri ročné obdobia.
19. marca som sa zúčastnil na projekte programu cezhraničnej spolupráce
medzi SR a Českou republikou, kde som navštívil spolu so starostami
okresu Partizánske, niektoré obce Českej republiky – Modra a Velehrad.
V mesiaci apríl plánujeme vyložiť na obvyklé miesto veľkokapacitné
kontajnery na komunálny a stavebný odpad.
Prosím všetkých občanov, aby rešpektovali to, že kontajnery slúžia všetkým
na odpad, ktorý sa nedá zúžitkovať iným spôsobom. Ďakujem.
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Čerpanie rozpočtu k 28.02.2013
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 za služby a tovar
Poplatky za materskú školu
Úroky
Dotácie – prenesený výkon ŠS
Dotácie – z úradu práce

92.000,4.586,2.860,330,6.050,320,2.540,800,1.060,600,3,1.559,5.926,-

bežné príjmy spolu
Predaj pozemkov
kapitálové príjmy spolu
PRIJMY SPOLU

118.634,1500,1.500,120.134,-

skutočnosť
5.374,66
19.965,00
53,50
58,75
195,00
1.142,25
0,00
589,94
85,00
43,55
240,00
0,38
548,00
987,63
29.283,66
29.283,66

VÝDAJE
Administratíva
60.370,10.689,18
Plat a odvody CHD
5.926,493,82
Mzdy,odmeny
25.150,4.293,06
odvody do fondov
9.000,1.363,87
cestovné
600,99,21
energie
5.150,2.277,99
vodné
250,14,14
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
1.288,219,48
všeobecný materiál-kancel.
612,168,80
reprezentačné výdavky
400,43,88
údržba výpočtovej techniky
400,97,20
školenie, noviny, časopisy
400,53,78
inzercia, propagácia
100,auditor, špec.služby
300,6 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––
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poplatky banke
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
Daň z príjmu-za predané poz.
členské príspevky
nemocenské dávky,refundácie
čerpanie dotácií
refundácie
opravy a udržiavanie
DR-energie
voda, iné
VO-energia,údržba
KD vybavenie
Kultúra
videokronika
propagácia, reklama
kultúrne podujatia
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy, odmeny
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby + internet
interiérové vybavenie
všeobecný materiál
čerpanie dotácie – vš. materiál
oprava budov

ZVESTI–––––––––––––––
800,500,200,120,700,400,900,300,15,559,1.600,150,100,4.200,250,4.050,350,1.000,1.000,400,1.000,100,100,100,33.280,20.250,6.900,500,3.000,100,280,700,150,200,500,-

155,64
90,75
19,78

130,00
135,40
103,30
132,91
3,30
790,87
435,80
350,00
35,40
50,40

5.973,21
2.967,06
1.036,86
87,99
1.524,11
3,53
52,96
186,70
34,23
5,00
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schválený rozpočet

knihy,školské
stravovanie
prídel do SF

300,300,100,-

Odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene, ciest
Bežné výdavky spolu
Opravy a modernizácie
Kapitálové výdavky spolu
splátka úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

Stav k 28. 02. 2013
- bežný účet
- pokladňa
- sociálny fond

7.050,250,6.200,600,104.750,2.052,2.052,13.332,13.332,120.134,-

8.105,60 €
909,88 €

49,61
25,16
947,99
870,41
77,58
18.046,18
2.222,00
2.222,00
20.268,18

Úver 8.892,- €

117,85 €

Daň z nehnuteľnosti – výpis z VZN 6/2012
Správca dane na rok 2013 určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná do
sumy 3000 € naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ,
t. j. do 30. apríla 2013.
Daň za psa – do 30. apríla 2013
Poplatok za komunálne odpady – výpis z VZN 7/2012
Poplatok je každý pôvodca odpadu povinný zaplatiť: v dvoch rovnakých
splátkach, ktoré budú určené v rozhodnutí. V našej obci sú určené splátky:
50 % do 30. 04. 2013
50 % do 30. 09. 2013
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Namiesto vecného posúdenia zodpovednosti a viny, nová moc útočila
na všetko, čo pripomínalo myšlienku samostatného Slovenska. Tento
stav trval až do pádu komunizmu. Bol prísny zákaz používania
národných symbolov ako aj Cyrilo-metódskeho dvojkríža.
Príprava federalizácie v roku 1968 sa nakoniec zmenila na
centralizačný model.
Skutočná slovenská štátnosť sa utvorila až po páde komunizmu.
Došlo k vzniku dvoch samostatných a rovnoprávnych štátov
Slovenskej republiky a Českej republiky. Toto rozdelenie slúži svetu
ako príklad pokojného riešenia sporov medzi národmi.
Slovenská republika sa stala samostatným európskym štátom a začala
s integráciou do európskych štruktúr.
Buďme preto hrdí na našu minulosť a dívajme sa do budúcna
s hrdosťou a láskou k našej vlasti.
V roku 2013 si pripomenieme:
1993 – rok vzniku samostatnej Slovenskej republiky – 1.januára sme
si pripomenuli 20.výročie
863 – 1150 rokov od príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu
1918 – 95 rokov od vzniku Československej republiky
1938 – 75 rokov od mníchovského diktátu a vyhlásenie autonómie
Slovenska
1943 – 70.výročie holokaustu, ktorý si pripomíname 27.januára

Žiadame občanov o dodržanie termínov splatností.
5
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Rozpis zápasov
14.kolo (24.3.2013) o 15.00hod.
15.kolo (31.3.2013) o 15.00hod.
16.kolo (07.4.2013) o 15.00hod.
17.kolo (14.4.2013) o 15.30hod.
18.kolo (21.4.2013) o 16.00hod.
19.kolo (28.4.2013) o 16.00hod.
20.kolo (05.5.2013) o 16.30hod.
21.kolo (12.5.2013) o 16.30hod.
22.kolo (19.5.2013) o 17.00hod.
23.kolo (26.5.2013) o 17.00hod.
24.kolo (02.6.2013) o 17.00hod.
25.kolo (09.6.2013) o 17.00hod.
26.kolo (16.6.2013) o 17.00hod.

Pažiť - Veľké Kršteňany
Pažiť – Návojovce
Krásno – Pažiť
Pažiť – Malé Bielice
voľno
Pažiť – Klátová N.Ves
Horná Ves – Pažiť
Pažiť – Malé Kršteňany
Malé Uherce – Pažiť
Pažiť – Brodzany
Nedanovce – Pažiť
Pažiť – Ostratice
Žabokreky – Pažiť

Vitajte medzi nami

Lenka Kollárová
Linda Schwarcz

Jarná sezóna ročníka 2013 mala začať zápasom 24.3.2013. Toto 14. kolo bolo
zrušené v celom okrese z dôvodu nepriaznivých podmienok a bude odohraté
1.5.2013 o 16.30h. Do jarnej sezóny náš klub prichádza s niekoľkými zmenami.
Z klubu odišiel na hosťovanie na Kolačno Martin Gubka, hosťovanie pre
pracovnú zaneprázdnenosť ukončil aj Ondrej Školka. Veľmi dobrou správou
pre našich priaznivcov je návrat Rastislava Šebestu, ktorý posilní zadné rady
našej obrany. Podarilo sa nám z klubu FK Tempo Partizánske pritiahnúť Róberta
Hantabala a Ľubomíra Birku na polročné hosťovanie. Z Veľkých Bielic prišiel
na hosťovanie stabilný stredopoliar Karol Jaďuďa a poslednou posilou je Mário
Šebesta, ktorý ukončil hosťovanie v Šimonovanoch.
Dúfam, že tieto zmeny prispejú k lepším výsledkom nášho mužstva v jarnej
časti, pretože umiestnenie v tabuľke v súčasnom období nie je uspokojivé.
V závere chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí či už svojou finančnou
pomocou alebo vlastnou obetavosťou pomáhajú zlepšiť podmienky fungovania
futbalového klubu našej obce.
Verím, že zachováte priazeň a prídete podporiť našich hráčov, nielen v domácich
stretnutiach, ale i v stretnutiach hrajúcich v blízkom okolí.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

–––

január 2013
február 2013

Na svet prišla trochu hlasná - z Vašej lásky vzácny kvet.
Nech je zdravá, šťastná, krásna, to Vám želá celý svet.

ŠTATISTIKA ZA ROK 2012 – POČET OBYVATEĽOV
ženy
muži
spolu

stav k 1.1.2012
narodenie
prihlásenie
úmrtie

odhlásenie
stav k 31.12.2012

199
0
8

204
1
7

403
1
15

2
3
202

4
4
204

6
7
406

–––––––
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