Vianočné vinše:

Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac čo v sebe
skrýva, ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a
v detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre každého má
pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič
krajšieho niet!

PAŽITSKÉ ZVESTI

Morka, kačka, hus aj kura, na vianoce ťažká kúra. pivko, vínko,
slivovička, hneď je dobrá náladička. V novom roku šťastne žiť a zdravie si
ochrániť. veselé vianoce a šťastný nový rok
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí. A keď
rozžiaria sa Vaše tváre, by hojnosti ste mali stále.Nový rok nech
pomaličky vsunie šťastie do kapsičky, aby nespravili ste chybný krok, pre
celučičký ďalší rok.Radostné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia,
zdravia v novom roku.

pre občanov

P A Ž I Ť
Ročník XIII.

Číslo 3

Poďakovanie

Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim občanom, ktorým nie je
ľahostajný život v našej obci, ktorí sa vzorne starajú o svoje domy a
záhrady, ktorí udržujú čistotu aj na verejných priestranstvách (okolie
kostola,autobusovej zastávky), ktorí sú ochotní očistiť sneh z obecných
chodníkov bez nároku na odmenu, ktorí upozornia na veci, ktoré by sa
diať nemali, ktorí upozornia aj na veci, ktoré si mnohí z nás ani nevšimnú.
Všetkým občanom srdečne ďakujem!
Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, nech z ďaleka obchádza Vás
nešťastie a smola. Nech pohoda vládne za vianočným stolom, nech
láska prevláda nad nemilým slovom. Teraz, keď sa ticho mihoce a
šťastie je len na krok prajeme Vám a celej rodine krásne Vianoce a
šťastný Nový rok.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Ing. Miloš Gendiar

Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Na Nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

December 2013
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Pozvánky

Milí spoluobčania,
V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prišiel čas Vianoc.
Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so
všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.
Mal by nám priniesť prívetivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené
vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti
ľudských citov.
Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť k svojich najbližším, no hlavne
cítime vôňu domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom,
jednoducho tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny
a domova, kde by sme sa mali stretnúť pri prestretom stole preplnenom
sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku. No nielen to. Verím,
že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej atmosfére
a pohode, pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme,
že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domova iste
budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i
ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spomienka na
tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné pochopenia, radosti
a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku na celý život.
Milí spoluobčania,
želám vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a v šťastí v kruhu svojich najbližších.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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V mesiaci december sa uskutoční stolno-tenisový turnaj občanov obce
Pažiť, ktorý sa bude konať dňa 27.12.2013 v sále Kultúrneho domu Pažiť.
Turnaj začína o 15,00 hod. Prihlásenie súťažiacich a vytvorenie
jednotlivých kategórii podľa počtu prihlásených bude prevedené do 15,00
hod. Zápis začne od 14,00 hod. Kultúrny dom bude pripravený na tréning
od 10,00 hodiny. Víťazi jednotlivých kategórii budú odmenení a pre
všetkých účastníkov bude pripravený kvalitný jelení guláš.
Dňa 31.12.2013 SILVESTER
- o 11,00 hod. sa odohrá na miestnom futbalovom ihrisku Silvestrovský
futbalový zápas registrovaných aj neregistrovaných hráčov za každého
počasia.
- o 24,00 hod. spoločne privítajme príchod NOVÉHO ROKU 2014
ohňostrojom, po ktorom bude nasledovať novoročný pozdrav a prípitok
starostu obce. Všetkých Vás srdečne pozývame na novoročnú čašu vína.
Od 22,00 hod. bude otvorený aj kultúrny dom pre všetkých našich občanov,
ktorí chcú posledné hodiny starého a prvé hodiny nového roka stráviť
spoločne pri tónoch disco hudby, ktorú zabezpečí DJ pán Milan Glajsa 
Vstup voľný pod heslom: „niečo prines a niečo zjedz“
Dňa 1. 2. 2014
sa koná 23. reprezentačný ples obce Pažiť, ktorý poriada Obecný úrad a
Obecné zastupiteľstvo obce Pažiť v kultúrnom dome. Vstupenky v hodnote
22,50 € je možné zakúpiť na obecnom úrade alebo u p. Mgr. Slavky
Súlovskej. Do tanca hrá už tradične hudobná skupina Systém s bohatým
kultúrnym programom a tombolou.
Tešíme sa na Vás.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

- Jubilanti

VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE
Vianoce boli a sú poznačené mnohými poverami a zvykmi. Týkali sa správania
ľudí i štedrovečernej večere. Niektoré sa zachovali, iné vymizli.
Na Štedrý deň muselo byť napečené do východu slnka. Naši predkovia potom
celý deň držali pôst – jedli iba buchty alebo ovocie. Aj dnes sa traduje, že kto
vydrží nejesť do západu slnka, uvidí zlaté prasiatko.

Sú v živote vzácne chvíle,
ktorým treba úctu vzdať,
preto s veršom prichádzame,
zdravia, šťastia Vám prajeme.
50
Miloš Gendiar Ing.
Marta Hollá
Ján Rajtík
Mária Šipická
Pavel Šipický
60
Jolana Aradiová
Cyril Dubina
Kamil Duchovič
Viera Dzianová
Jozef Kopál
Marta Sliepková
Helena Uhliarová
Rastislav Uhliar

70
Emil Hrivnák
Jozef Petrík
Oľga Rechtoríková
Jaroslav Rechtorík
Vladimír Sluka
Milan Žiak
80
Ján Dobiaš
Emília Šiandorová
85
Marta Marková
Emília Valachová
92
Paulína Gendiarová
94
Jozef Kňaze
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VIANOČNÝ STROMČEK
Doobeda ľudia zdobili vianočný stromček. Ten je nemeckého pôvodu a najprv
sa ujal v mestách, až potom na vidieku. Prvý raz ho spomína brémska kronika v
roku 1570. Slováci stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk.
Súčasťou Vianoc sa stal až v druhej polovici 19. storočia
ZVYKY PRED VEČEROU
Štedrovečernú večeru predchádzali mnohé zvyky. Hviezda z jadierok v
rozkrojenom jablku dodnes znamená zdravie. Práve tak rybie šupiny vraj
zabezpečia bohatstvo a chren dodá odvahu. Cesnak sa jedol pre zdravie a aby
zahnal zlé sily. Stôl opásali reťazou, aby rodina bola súdržná. Ak plameň
sviečky na stole horí rovno, rodina bude zdravá. Ak zhasne, niekto umrie. Veľa
sa dá vraj vyčítať aj z nočnej oblohy. Tmavé nebo znamená plnú stodolu a veľa
ovocia. Veľký svetlý mesiac neúrodu, veľa hviezd však veľa kureniec a hrozna.
Ak hory zahalí hmla, zomrie veľa starých ľudí. Ak je hmla v dolinách, budú
mrieť mladí.
ŠTEDROVEČERNÁ VEČERA
Bola skromná a jednoduchá. Na začiatku sa jedla oblátka s medom pre sladký a
dobrý život. Polievka bola paradajková, vínová alebo rybacia. Až neskôr sa
začala variť kapustnica, hríbová či šošovicová polievka. Dnes je samozrejmou
súčasťou večere vyprážaná ryba (niekde dokonca rezne) so zemiakovým
šalátom. Kedysi sa nejedlo nič vyprážané a ryby mali iba bohatší
ľudia. Chudobnejší mali perky s lekvárom alebo pupáky s mliekom a
makom. Obdarúvali sa najmä deti: dievčatá handrovými bábikami, chlapci
drevenými vyrezávanými koníkmi či vozíkmi. Maškrtou boli sušené plánky a
slivky.
9
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Schválený rozpočet na rok 2014
PRÍJMY
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
Za stravné lístky
Úroky
Dotácie – zo ŠR
Dotácie na prenesený výkon ŠS
Dotácie – z úradu práce
bežné príjmy spolu
kapitálové príjmy spolu
príjmové finančné operácie
PRIJMY SPOLU

VÝDAJE

schválený

rozpočet

32.337,94.000,4.586,2.860,330,6.100,320,2.600,994,1.060,716,135,10,2.400,551,1.972,118.634,0,32.337,150.971,-

Administratíva
73.648,Plat a odvody CHD
1.972,Mzdy,odmeny
30.200,odvody do fondov
10.000,cestovné
600,energie
5.150,vodné
250,telekomunikačné služby+kom.infraštr.
1.260,všeobecný materiál-kancel.
612,reprezentačné výdavky
400,údržba výpočtovej techniky
400,školenie, noviny, časopisy
300,inzercia, propagácia
100,auditor
400,6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––
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poplatky banke
vybavenie
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
členské príspevky
nemocenské dávky,refundácie
čerpanie dotácií
čerpanie dotácie na cestu
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
mzda z dotácie 5 % nárast
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál
čerpanie dotácie na VaVz
oprava budov
knihy, školské
7
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300,500,500,200,130,700,400,300,100,559,10.000,3.500,150,100,4.315,250,3.550,350,800,1.200,400,500,100,100,100,34.386,20.150,900,6.900,500,3.000,100,280,150,1.116,500,300,-

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
upravený rozpočet

stravovanie
prídel do SF

300,190,-

Odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene, materiál, dohoda
Bežné výdavky spolu
Kapitál
Opravy a modernizácie
Realizácia nových stavieb
Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu

7.050,250,6.200,600,118.634,32.337,14.437,15.900,2.000,32.337 ,-

Výdavkové finančné operácie
SPOLU

0,150.971,-

Rozpočet obce bol schválený na 17. zasadnutí OZ obce
Pažiť dňa 16.12.2013 uznesením č. B/4
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Starosta informuje
V mesiaci november a december som absolvoval niekoľko pracovných
stretnutí spolu so starostami okresu Partizánske. Zaujímavé stretnutie bolo
v Klátovej Novej Vsi, kde sme prejednávali povinnosti obcí po novele
zákona č.28/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 25/2006 o verejnom
obstarávaní.
Ďalšou dobrou správou bola informácia Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Nitra o ďalšom osude projektu čistenia odpadových vôd, do
ktorého je zahrnutá aj naša obec. Jedná sa o megaprojekt v hodnote
102 000 000 €.
Základnou podmienkou začatia stavebných prác je vysúťaženie dodávateľa
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Každá etapa tejto činnosti
podlieha schváleniu ministerstva ŽP SR, ktoré nad týmto projektom bude
vykonávať trvalý dozor. Keďže vyhodnocovanie ponúk zhotoviteľov podľa
zistenia Európskej komisie nebolo podľa v súlade s platnou legislatívou,
bolo odporučené samotné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové výberové
konanie a stavebný dozor. Nové súťažné podmienky pre verejnú súťaž boli
zverejnené vo vestníku VO v máji 2013 a samotné vyhodnotenie prebieha
v súčasnom období a bude ukončené koncom januára 2014, to znamená, že
firma, ktorá tento projekt bude vykonávať by mala byť známa koncom
januára 2014, čo dáva predpoklad začatia stavebných prác v máji resp.
v júni 2014. Ako prvé by sa mali začať budovať kanalizačné rozvody , na
ktoré už ZsVS má vydané aj právoplatné stavebné povolenia. Na
pripomienky starostov o drobných zmenách v budovaní tejto kanalizácie sa
už neprihliada, pretože ako bol projekt schválený Európskou komisiou sa
musí dodržať.
11.decembra som jednal so zástupcami technických služieb o cenách
vývozu komunálneho odpadu v obci Pažiť. I napriek tomu, že iné obce sú
voči Technickým službám zadĺžené naša obec aj vďaka zodpovednému
prístupu našich občanov pri separovaní odpadu nemá žiadne pohľadávky,
takže v roku 2014 nemusíme pristúpiť k úprave cien za vývoz komunálneho
odpadu.
5

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––––
Pažiťanci v Európskom parlamente.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Uzavreli manželstvo

V dňoch 10. a 11. septembra skupina ľudí z okresu Partizánske, v ktorej
bolo aj deväť občanov našej obce, navštívila Európsky parlament v Štrasburgu.
Mária Trebichalská
Pavel Šipický november 2013
Návšteva sa konala na základe pozvania poslanca Európskeho parlamentu Eduarda
Kukana.
V pondelok pred polnocou sme autobusom odchádzali z Bratislavy,
na obed sme boli v
Život je ako rieka, búrlivo sa valí,
Štrasburgu, poobede sme si krátko pozreli mesto
ak
si v ňom sám, si slabý a malý.
z vyhliadkovej lode, v reštaurácii "Au Cannon" večerali s pánom Kukanom
No druh Tvoj má srdce a vôľu.
a prespali v hoteli Campanile Strasbourg . V stredu sme mali viac času na
_
opri sa oň a kráčajte spolu.
prehliadku mesta. Mesto Štrasburg sa nachádza na ľavom brehu Rýna.
Je nielen centrom európskej politiky, ale aj nádherným mestom s dlhou
históriou – raz bol súčasťou Nemecka, potom Francúzska. Teraz patrí celej Európe.
Je sídlom Rady Európy a Európskeho parlamentu. V centre mesta dominuje
Vitaj medzi nami
rímsko-katolícka katedrála Notre-Dame-de-Strasbourg, postavená
z červeného pieskovca. Až do roku 1880 bola najvyššou stavbou na svete.
Dominik Kopál
august 2013
Jej jediná veža je vysoká 142 metrov. Typický kolorit mesta tvoria uličky
Marián
Neubauer
október
2013
lemované hrazdenými domami. Najmalebnejšie sú v štvrti nad ramenom
Nina Hrmová
november 2013
rieky I´ll a priľahlými kanálmi, nazvanej Malé Francúzsko - Petite France.
Boli to v minulosti domy remeselníkov a rybárov. Prechádzka po tejto štvrti,
ako aj po Námestí Kléber, ktoré patrí medzi najkrajšie historické námestia v Európe, bola aj napriek dažďu
Vitaj malá, vitaj malý,
nezabudnuteľná.
vítame Ťa medzi nami.
Popoludní sme niekoľko hodín strávili v EP. Besedovali sme s pánom
___________________________________________________
Kukanom. Je to veľmi milý, príjemný a inteligentný človek. Len pre
zaujímavosť – dokáže sa dohovoriť v deviatich jazykoch. Potom sme
Opustili nás
mali možnosť sledovať rokovanie poslancov počas plenárneho zasadnutia EP.
Práve prebiehalo rokovanie o bezpečnostnej stratégii Európy. Bolo to
celkom zaujímavé. Perlička: Posilnenie obranyschopnosti a zvýšenie
Magdaléna Pravdová
august 2013
bojaschopnosti ozbrojených síl členských štátov EU žiadali ženy.
Chlapi ich za to kritizovali. Človek by čakal, že to bude naopak.
Po fotení pri vlajkách členských štátov a večeri v parlamentnej jedálni sme
Tak mi je smutno, až to pravda nie je.
okolo 20-tej hodiny odchádzali zo Štrasburgu a ráno sme boli v Bratislave.
Zostal som sám. Sám bez nej.

A na líca mi spŕchla spŕška beznádeje.
10 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3______________________________________________________________

