Pozvánky a poďakovanie
Telovýchovná jednota Pažiť poriada futbalový turnaj o pohár starostu
obce Pažiť dňa 10. 08. 2013 od 13.00hod. za účasti zmiešaných mužstiev:
- OK Pažiť
- TJ Veľké Bielice
- Bistro Feketo
- EWALS ŠK Bratislava
Vstupné: 1 €
Po turnaji sa bude konať disco zábava s DJ Višváder. O občerstvenie je
postarané.
___________________________________________________________
Obec Pažiť Vás pozýva dňa 17. 08. 2013 na tradičnú kultúrnu akciu
s názvom „Leto na Pažiti“ spojenú s prezentáciou koláčov a zákuskov
našich gazdiniek.
Program:
- Spevácka skupina Šípky
- Folklórny súbor
- Ľudový rozprávač
Po 19. hodine tanečná zábava.
Všetkých Vás srdečne pozývame. O guláš, pečené klobásy a iné špeciality
je postarané.
_________________________________________________________

Poďakovanie:
Aj touto cestou vyslovujeme veľkú vďaku pri hľadaní a nájdení nášho
syna a vnuka Dávidka, ktorý sa nám stratil 16.mája v podvečerných
hodinách. Hlavne p. Ing. Janke Filipovej, p. Jánovi Dubinovi a starostovi
p. MVDr. Vladimírovi Baláškovi a tiež ostatným spoluobčanom.
Ďakujeme.
Rodičia a starí rodičia.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli:MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová
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Teplé slnko svieti,
lúkou bežia deti.
Pri veselej pesničke
skáču v mäkkej trávičke.
Bosé nôžky majú,
radostne sa hrajú.
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Milí spoluobčania,

Pri vstupe do obce Pažiť je osadené nové bezpečnostné zvodidlo,
ktoré bolo osadené na požiadanie obecného zastupiteľstva
a požiadavky našich občanov. Obvodný úrad pre cestné komunikácie
našej žiadosti vyhovel a Cestná správa TSK v Trenčíne veľmi rýchlo
zvodidlo namontovala. Verím, že aj toto opatrenie prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky najmä pri odbočovaní
v nočných
hodinách
do
obce
Pažiť.

prinášame Vám toto letné vydanie Pažitských zvestí v období,
keď začína dovolenkové obdobie a väčšina z Vás si už asi
vybrala miesto trávenia svojej dovolenky, či už je to doma, na
Slovensku alebo v zahraničí. Tohtoročné počasie stále ukazuje
svoju rôznorodú tvár aj v lete vo forme nárazových dažďov
a lokálnych povodní.
Leto pre samosprávu prináša aj príjemné starosti, je to čas
rôznych tradičných, kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí, ktoré pripravujeme aj v našej obci a píšeme o nich aj
v našich zvestiach. V tomto období si pripomíname aj veľmi
významné 1150. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda
a takmer sto obcí si pripomína 900 rokov od prvej písomnej
zmienky o ich sídle, ktoré sa zachovali na tzv. zoborskej listine
spísanej v roku 1113.
Prajem všetkým občanom, aby toto letné obdobie využili nielen na
načerpanie nových síl a spoznávanie nových častí Slovenska či
sveta, ale aj veľa zážitkov pri návšteve kultúrnych a spoločenských
akcií, ktoré sú pre Vás pripravované takmer v každej obci.
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2. júla prebehlo jednanie so zástupcami ŽSR odbor oznamovacej
a zabezpečovacej techniky Bratislava o zmene spôsobu zabezpečenia
železničného priecestia pri vjazde do obce Pažiť. Bolo vyrokované,
že toto priecestie bude v roku 2014 zabezpečené bielou svetelnou
signalizáciou a polovičnými závorami. Verím, že aj táto investícia
prispeje k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti občanov pri prechádzaní
tohto priecestia.
OZNAM:
Na základe rozhodnutia ORP Trenčín Vám oznamujeme dočasné
zatvorenie podávacej pošty Partizánske 3 od 12. 8. - 31. 8. 2013.
Pošta Partizánske1 zabezpečí dodávanie zásielok do poštových
priečinkov a výdaj oznámených zásielok pre adresátov z obvodu
Partizánske 3. Podaj zásielok počas vyššie uvedeného obdobia
bude zabezpečovať pošta Partizánske 1 resp. ktorákoľvek pošta.
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1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda
Dňa 7. júla 2013 sa uskutočnili v Bojnej cyrilo-metodské
slávnosti
v starobylom
hradisku
Valy,
ktoré
patrí
k najvýznamnejším náleziskám histórie Veľkej Moravy. Zároveň
bolo vysvätené súsošie svätého Cyrila a Metoda vyrezané
z dreva. Veľmi vzácne a zaujímavé exponáty sú umiestnené
v Archeologickom múzeu, ktoré patria medzi najstaršie na
Slovensku, pokiaľ sa týka začiatkov kresťanskej kultúry na
Slovensku.
Región stredné Ponitrie bol významnou súčasťou Pribinovho
nitrianskeho kniežactva a neskôr i Veľkomoravskej ríše.
Konštantín a Metod pochádzali z urodzenej byzantskej rodiny.
Historici sa nevedia zhodnúť, či to boli Gréci, ktorí sa naučili
slovanský jazyk v Solúne, alebo po slovansky hovorili už od
narodenia. Bratia mali na cisárskom dvore vplyvné postavenie,
Konštantín vyučoval na kňazskej škole a Metodovi dokonca cisár
ponúkol funkciu arcibiskupa. V roku 862 prišli do
Konštantínopolu (Carihrad) poslovia od moravského kniežaťa
Rastislava, ktorý žiadal učiteľa viery v slovanskom jazyku. Cisár
poveril úlohou práve Konštantína a Metoda.
Podľa tradície prišli na Veľkú Moravu 5. júla 863 - už vtedy mali
pripravenú pre Slovanov abecedu - hlaholiku a do ich jazyka
preložili aj niekoľko náboženských textov. Ich misia narážala na
tvrdý odpor franských kňazov, formujúca sa slovanská cirkev
totiž ohrozovala ich mocenské postavenie.
Roku 867 sa vybrali do Ríma, aby získali súhlas pápeža na
používanie staroslovienčiny ako liturgického jazyka.
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Telovýchovné okienko

Určite väčšina z Vás už vie, že náš futbalový klub, ktorý hrával pod
hlavičkou TJ Veľké Uherce „B“ sa neprihlásil do súťažného ročníka
II.trieda PE muži 2013/2014. Bolo to pre výbor ťažké rozhodnutie,
nakoľko náš futbalový klub fungoval 13 rokov a vždy sme sa
pohybovali na popredných miestach tabuľky. Výbor TJ sa vždy
snažil vytvoriť hráčom tie najlepšie podmienky, či už na tréningovú
činnosť alebo majstrovské zápasy. No v ročníku 2012/2013 aj keď
sme mužstvo posilnili o nových hráčov, ktorých sme vybavili na
hosťovanie za nie malé peniaze z iných klubov, akosi nám začal
dochádzať dych. Účasť hráčov na tréningoch bola slabá, často až
nulová a na zápasy sme hráčov hľadali a prosili aj po rôznych
inštitúciach.
Chápem, že väčšina mala pracovné povinnosti, no napriek tomu si
vedeli účasť na zápasy zariadiť, tak je nepochopiteľne prečo práve
mladší hráči na zápas nenastúpili. Boli sme nútení v posledných
kolách odohrať zápasy s hráčmi aj 52 ročnými, ktorá boli ochotní
hájiť farby nášho klubu. Táto situácia nás donútila k tomu, že bude
asi potrebné spraviť poriadok nielen v TJ,ale aj v hlavách niektorých
hráčov.
Na to všetko potrebujeme čas a hlavne nových ľudí či už do mužstva,
ale aj práce v TJ. Po ročnej prestávke plánujeme ukončiť spoluprácu
s TJ Veľké Uherce a reprezentovať našu obec v novom ročníku
súťaže
ako
TJ
Obce
Pažiť.
Chcem poďakovať všetkým obetavým ľuďom, spoluobčanom, ako aj
hráčom, ktorí si poctivo plnili svoje povinnosti a verím, že po ročnej
odmlke znova pripravíme kvalitné mužstvo a pekný športový zážitok
pre našich fanúšikov.
MVDr. Vladimír Baláška
predseda TJ
9 ________________________________________________________________________
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Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013
PRÍJMY

upravený rozpočet
skutočnosť
Počiatočný stav
5.375,5.374,66
Výnos dane z príjmov
92.000,46.295,57
Daň z pozemkov
4.586,2.877,31
Daň zo stavieb
2.860,1.972,57
Daň za psa
330,318,00
Vývoz odpadu
6.050,4.796,34
Za prenajaté pozemky
320,319,36
Za prenajaté budovy
2.540,1.611,03
Administratívne poplatky
800,445,00
Poplatky za služby a tovar
1.060,190,85
Poplatky za materskú školu
600,380,00
Úroky
3,2,69
Dotácie – prenesený výkon ŠS
3.159,2.172,91
Dotácie – z úradu práce
5.926,2.962,88
Refundácia nákladov
360,272,33
bežné príjmy spolu
120.594,64.616,84
Predaj pozemkov
4.860,4.860,00
kapitálové príjmy spolu
4.860,4.860,00
príjmové finančné operácie
5.375,5.374,66
PRIJMY SPOLU
130.829,74.851,50
VÝDAJE Administratíva
71.933,29.175,24
Plat a odvody CHD
5.926,2.469,06
Mzdy,odmeny
25.150,12.239,85
odvody do fondov
9.000,3.899,72
cestovné
600,298,83
energie
5.150,4.547,93
vodné
250,140,04
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
1.290,652,01
všeobecný materiál-kancel.
612,468,29
reprezentačné výdavky
400,67,88
údržba výpočtovej techniky
550,451,05
školenie, noviny, časopisy
400,58,12
inzercia, propagácia
100,auditor, špec.služby
1.030,607,00
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poplatky banke
interiérové vybavenie
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
všeobecný materiál
videokronika
propagácia, reklama
kultúrne podujatia
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy, odmeny, 5% nárast
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby + internet
interiérové vybavenie
všeobecný materiál
čerpanie dotácie – vš. materiál
oprava budov

ZVESTI–––––––––––––––
800,500,500,550,120,700,400,900,300,15,945,-

11.045,150,100,4.200,250,4.214,164,350,1.000,1.000,400,1.000,100,100,100,34.394,21.050,7.214,500,3.000,100,280,700,150,200,500,-

316,57

228,59
153,26
40,25

257,12
143,85
135,40
163,05
199,96
3,30
1.634,11
1.226,20
3,49
350,00
336,00
232,81
203,90
100,00
15.764,87
9.123,04
3.182,87
294,42
2.327,26
40,15
150,91
186,70
90,26
210,74
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upravený 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

7.122,250,6.200,672,117.663,2.052,2.052,11.114,11.114,130.829 ,-

Stav k 30. 06. 2013
- bežný účet + pokladňa 18.178,93 €
- sociálny fond

104,06
54,46
3.914,08
246,00
3.451,53
216,55
50.080,39
6.666,00
6.666,00
56.746,39
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V živote Konštantína sa spomínajú jeho argumenty, ktorými odrážal
kritikov, podľa ktorých sa bohoslužby mali slúžiť iba po latinsky, grécky
a hebrejsky. „Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či
slnko nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu
všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky
ostatné národy a kmene boli slepé a hluché?“ reagoval Konštantín.

V roku 868 pápež Hadrián II. povolil staroslovienčinu ako štvrtý
liturgický jazyk západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine.
V Ríme Konštantín prijal meno Cyril, v r. 869 zomrel a v moravskej
misii pokračoval už iba Metod, z ktorého sa stal arcibiskup. Stále
však musel odrážať útoky Frankov - na čas sa dokonca ocitol aj v ich
zajatí. V roku 885 Metod na Veľkej Morave zomrel. Po jeho smrti sa
moci v cirkvi chopili Frankovia a Metodovi žiaci boli následne
vyhnaní.

Úver 4.448,- €

Dúfam, že týmto príspevkom posilníme národné a regionálne
povedomie našich obyvateľov, protože:
„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nevie si vytvoriť svoju
šťastnú budúcnosť.“

216,58 €

Stále sú medzi nami občania, ktorí akože zabúdajú plniť si svoje
občianske povinnosti a do dnešného dňa nevykonali úhradu za daň
z pozemkov, stavieb, psa a za vývoz odpadu. Veríme, že čo najskôr
si splatia dlh voči obci a vlastne voči všetkým spoluobčanom.
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Starosta informuje:
Začiatkom júna som absolvoval

návštevu europarlamentu vo
francúzskom meste Strassbourgu
na pozvanie europoslankyne
p. Moniky Smolkovej. Toto
pracovné stretnutie bolo pripravené
pre vybraných starostov
Trenčianského kraja. Priamo na vlastnej
koži sme pocítili
atmosféru a priebeh rokovania europarlamentu,
v ktorom zasadá
750 poslancov. V čase našej prítomnosti sa
prejednávala otázka
prijatia Chorvátska za ďalšieho člena EÚ.
Hlavným
problémom bola výška odvodov, ktoré má Chorvátsko
zaplatiť
do spoločnej kasy EÚ. Celá budova europarlamentu pôsobí
veľkolepo.
Celkový môj dojem z návštevy je radšej sa raz _
zúčastniť a vidieť ako dvakrát počuť.
Mesiac jún patril aj dvom zasadnutiam všetkých starostov obcí
okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.
Prednostne sme riešili katastrofálny stav ciest v týchto okresoch,
hlavne cesta Žabokreky - Partizánske a Handlová. Po neustálych
výhovorkách zástupcov Slovenskej správy ciest, starostovia obcí
a primátori miest spísali petíciu o urýchlenej náprave a oprave
katastrofálneho stavu týchto komunikácií priamo ministrovi
dopravy.
Myslím, že naša snaha nebola márna a včase písania týchto riadkov
sú
spomínané
úseky
ciest
perfektné
opravené.
Na záver sa natíska otázka čo robili kompetentné inštitúcie
zodpovedné za stav ciest v mesiacoch apríl, máj kedy tieto cesty
mohli byť opravené a naše aktivity smerované na iné dôležité úlohy,
ktoré obecná samospráva
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Uzavreli manželstvo
Michal Král
Dorota Gendiarová

Lenka Jankulová
Ondřej Pelán

jún 2013
júl 2013

Nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vás blaží kŕdeľ detí...
_______________________________________________________

Vitaj medzi nami
Karin Šimanská

júl 2013

Blahoželáme a prajeme šťastný život celej rodine

___________________________________________________
Opustili nás

Anna Naštická
Mária Sluková
Valéria Žuchovská
Blažena Marikovičová
Cecília Gregorová

máj 2013
máj 2013
máj 2013
máj 2013
jún 2013

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal…
Zostanú iba spomienky a v srdci velký žiaľ

8.ŠPORTOVÁ

OLYMPIÁDA DÔCHODCOV

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Jednota dôchodcov Slovenska organizovala dňa 29. júna 2013
pravidelné podujatie - Olympiádu dôchodcov. Na hrách sa zúčastnili
nielen seniori z okresu, ale prišli aj zástupcovia z Dolných Vesteníc i
ďalekej Myjavy.
Veľkolepé otvorenie sa konalo za prítomnosti primátora mesta
Partizánske a starostov obcí okresu Partizánske. V 10. športových
disciplínach si zmeralo sily až rekordné množstvo súťažiacich v
počte 229 športovcov.
Našu JD a obec reprezentovali traja zástupcovia.: Pán Imrich Hudák,
pán Július Rybár a pán Viliam Beliansky. Na oplympiáde ich
sprevádzala predsedkyňa MO JD Pažiť pani Oľga Rechtoríková .
Naši dôchodci nielen že sa zúčastnili, ale aj vybojovali prvenstvo.
Pán Július Rybár získal zlatú medailu v disciplíne HOD
GRANÁTOM na cieľ.
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce vyslovuje veľké poďakovanie
nielen víťazovi, ale i všetkým zúčastneným a organizátorke pani
Rechtoríkovej za vzornú prípravu a reprezentáciu.
Želáme im veľa zdravia a úspechov.

ĎAKUJEME.

