Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska.
Ihličie krásne vonia, zvončeky tíško zvonia.
Plamienok v srdci blkoce, prajeme krásne Vianoce.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.

PAŽITSKÉ ZVESTI

Pod stromkom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.

pre občanov

P A Ţ I Ť

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky

Krásne Vianoce Vám chceme priať, aby človek človeka mál rad,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby rok 2015 za to stál.
Ţelá starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Ročník XIV.

Číslo 3

December

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce
…

Paţitské zvesti, vydáva Obec Paţiť. Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli:MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Mgr. E.Toma

2014
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Milí spoluobčania,
V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného ţivota, sme sa ani nenazdali a je tu
mesiac december a s ním aj čarovný čas Vianoc. Rok 2014 bol poznamenaný
voľbami, ktoré sme absolvovali celkovo štyrikrát. Hneď v úvode Vám chcem
všetkým poďakovať za účasť na týchto voľbách. Aj účasť v posledných voľbách
o post starostu obce (aţ 72 % oprávnených voličov) svedčí o tom, ţe Vám nie je
ľahostajná naša obec a ani to, kto ju vedie a spravuje. Budem hovoriť aj za
novozvolených poslancov OZ, ţe urobíme všetko preto, aby naša obec naďalej
prekvitala, zveľaďovala sa tak, aby kaţdý občan bol pyšný na to, ţe je Paţiťanec.
Aj v týchto riadkoch chcem srdečne poďakovať všetkým občanom, ktorí mi
dali hlas a chcem ich ubezpečiť, že vynaložím všetok svoj um a úsilie na
dôstojné vedenie našej obce. Ďakujem.
Vianoce, ktorých čaro uţ cítime, prichádzajú aj do našich príbytkov.
Prinášajú nám prívetivosť, znášanlivosť, lásku a potešenie. Akosi viac cítime
vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť k svojím najbliţším, no hlavne cítime
vôňu domova, ktorá nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho
tam, kde sa cítime doma. Vianoce to sú predsa sviatky rodiny a domova.
V tomto čase nezabúdajme na svojich rodičov, priateľov i spoluobčanov, aby
v tomto vianočnom čase sa nikto necítil sám. Veď kaţdý z nás potrebuje k ţivotu
tak málo, potrebuje lásku, vľúdnosť a pochopenie.
Ţelám Vám milí spoluobčania príjemné vianočné sviatky, veľa lásky
a spokojnosti. Preţite ich v zdraví a v šťastí spolu so svojimi najbliţšími
a v Novom roku ţelám všetkým hlavne zdravie, vnútornú silu a radosť zo ţivota.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Oznamy a pozvánky:
27.12.2014 sa uskutoční stolno-tenisový turnaj občanov obce Paţiť v sále
kultúrneho domu. Prihlásenie súťaţiacich 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.
31.12.2014 o 11,00 hod. sa uskutoční sa miestnom futbalovom ihrisku za
kaţdého počasie Silvestrovský futbalový zápas pre všetkých priaznivcov
futbalu bez rozdielu veku. O občerstvenie bude postarané
31.12.2014 o 24,00 hod. sa uskutoční Silvestrovská noc.
Spoločne privítame príchod Nového roku 2015 ohňostrojom , po ktorom
bude nasledovať novoročný prípitok so starostom obce.
Sála kultúrneho domu bude otvorená pre všetkých od 22,00 hod. a verím, ţe
v rytme disko a iných hitov strávime príjemné chvíle starého aj nového
roka.
Občerstvenie si kaţdý prinesie podľa svojho gusta.
Obec Paţiť Vás pozýva na 25. reprezentačný ples obce Pažiť, ktorý sa
uskutoční 14.02.2015 v sále kultúrneho domu. Cena vstupenky je 25 eur.
V cene vstupenky je zahrnuté:
- welcome drink + prípitok
- skvelá večera + dezert
- 0,5 l vína + 0,5 l minerálky + káva
- bohaté švédske stoly + čokoládová fontána a iné
Do tanca bude hrať a spievať kapela Systém. O program je postarané a čaká
Vás bohatá tombola.
Vstupenky si môţete zakúpiť na Obecnom úrade v Paţiti.
11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Jubilanti 2014
K výročiu blahoţeláme týmto spoluobčanom
„50“

„70“

Dušan Samardţija
Soňa Hozáková
Mária Gendiarová
Lýdia Rajtíková
Milan Grman
Dana Straňáková

Margita Jančichová
Anton Marikovič

„60“
Helena Sluková
Marta Geletyová
Vlasta Tomová
Anna Balášková
Štefan Baláška
Marta Poliaková
Blaţena Filipová
Eugen Toma
Jozef Priadka

„80“
Augustín Gendiar
Eliáš Tyuch
Emília Gogorová
„ 85“
Anna Ţuchovská

Sú v ţivote vzácne chvíle,
ktorým treba úctu vzdať,
preto s veršom prichádzame,
zdravia, šťastia vám popriať chceme .

„93“
Paulína Gendiarová
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Významní rodáci našej obce
V roku 2014 si my, občania Paţite pripomíname 180. výročie narodenia
kňaza Jozefa Pauloviča, ktorý pôsobil ako kaplán vo Veľkých Uherciach,
v Banskej Bystrici, v Novej Bani, správca farnosti v Prievidzi, v Kláštore
pod Znievom. Jozef Paulovič zomrel v roku 1905 a jeho pochovaný
v Sučanoch.
Profesor Rudolf Uhlár sa narodil 23.10.1904 v Paţiti (110.výročie
narodenia) a zomrel v roku 1934. Tento náš rodák, ktorého detstvo bolo
poznamenané hrôzami 1.svetovej vojny, a nedostatok prostriedkov
spôsobili, ţe po absolvovaní povinnej školskej dochádzky ostáva doma na
gazdovskom dvore. Výborné študijné výsledky, ktoré dosahoval počas
štúdia piaristického gymnázia v PD, umoţňovali, ţe ako nadaný študent
postúpil do 5.ročníka v Nitre. Tu organizuje rôzne podujatia a vydáva rôzne
študentské časopisy. V roku 1927 odchádza študovať do Prahy na Karlovú
Univerzitu, odtiaľ do francúzskeho Nance.
V roku 1931 odišiel na 1.ročné štúdium na Sorbonnu do Paríţa. Toto veľké
študijné úsilie sa podpísalo na jeho zdraví. V roku 1932 sa sobášil
v katedrále Notre-Dame v Paríţi so svojou Máriou a odchádzajú študovať
do Talianska. Po návrate z Talianska začiatkom roku 1933 pôsobil ako
profesor slovenčiny a taliančiny. A v roku 1934 vyčerpaný náhle umrel.
Jeho predčasná smrť neumoţnila rozvinúť jeho talent, vzdelanie a pracovné
zaujatie a tak slovenská veda stratila veľkého človeka.
Medzi úspešných rodákov obce Paţiť sa zaradil aj akademický maliar
Miloš Vanko, ktorý v súčasnosti býva v Bratislave a reprezentuje nielen
našu obec, ale aj celú Slovenskú republiku svojou tvorbou ako štyroch
obrazov, ktoré získali zlatú medailu od talianského prezidenta a cenu poroty
Artista Segnalato v Taliansku. Aj svoju prvú monumentálnu prácu zhotovil
pre svojich rodákov (ţil v Malých Uherciach) a jeho kamenná mozaika
skrášľuje Dom smútku v Malých Uherciach. Rodák z našej obce sa
vypracoval na významnú osobnosť a je známy aj v Paríţi, Ţeneve, Toronte
a v New Yorku.
9 ———————————————————————————————

–––––––––––––––PAŢITSKÉ ZVESTI–––––––––––––

Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 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 sluţby a tovar
Poplatky za materskú školu
Za stravné lístky
Úroky
Príjmy z refundácie
Dotácie – zo ŠR
Dotácie na prenesený výkon ŠS
Dotácie – z úradu práce
bežné príjmy spolu
Dotácie na kapitálové výdavky
kapitálové príjmy spolu
príjmové finančné operácie
PRIJMY SPOLU
VÝDAJE Administratíva
Plat , odvody, energie – UPSVaR
Mzdy,odmeny
odvody do fondov
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné sluţby+kom.infraštr.
všeobecný materiál-kancel.
reprezentačné výdavky
údrţba výpočtovej techniky, Windovs
školenie, noviny, časopisy,iné
inzercia, propagácia

schválený rozpočet
32.337,94.000,4.586,2.860,330,6.100,320,2.600,994,1.060,716,135,10,2.400,551,1.972,118.634,0,0,32.337,150. 971,00
73.334,1.972,30.700,10.000,600,5.150,250,1.260,612,400,400,400,100,-

skutočnosť
46.412,92
84.867,28
3.499,89
2.672,49
281,00
5.959,34
2.407,28
1.715,52
402,32
804,00
425,88
28,07
710,23
4.891,35
514,15
4.176,60
113.355,40
13.500,00
13.500,00
46.412,92
173.268,32
79.406,56
5.066,20
27.379,87
8.953,29
308,47
3.753,15
279,75
912,31
622,48
294,27
829,97
124,28
28,80

auditor , geodet
–––––––––––––––––––––PAŢITSKÉ
poplatky banke
vybavenie
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
členské príspevky
nemocenské dávky,refundácie
čerpanie dotácií
vratky
čerpanie dotácie na cestu
cesta z vlastných
opravy a udrţiavanie
DR-energie
voda, iné
VO-energia,údrţba
KD vybavenie
Kultúra
videokronika
propagácia, reklama, vybavenie KD
kultúrne podujatia
kniţnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy, odmeny
mzda z dotácie 5 % nárast
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné sluţby + internet
všeobecný materiál
čerpanie dotácie na VaVz
oprava budov

400,-

486,00

ZVESTI–––––––––––––––
300,500,500,200,130,700,400,300,15,621,10.000,2.724,150,100,4.200,250,3.550,350,800,1.200,400,500,100,100,100,34.700,20.150,900,7.214,500,3.000,100,280,150,1.116,500,-

212,13
1.677,96
182,59
170,17
260,02
138,06
3.319,80
260,47
10.000,00
6.004,72
4.384,40
259,64
21,83
3.251,83
224,10
3.964,73
350,00
514,54
1.779,25
370,94
500,00
100,00
100,00
250,00
26.713,46
16.522,72
0,00
5.864,72
445,67
1.867,13
93,45
201,79
196,15
576,69

–––––––––––––––––––––PAŢITSKÉ
knihy, školské

ZVESTI–––––––––––––––
300,-

300,190,0,0,7.050,250,6.200,600,-

20,10

stravovanie
prídel do SF
náhrada pri PN
vybavenie kuchyne pultom
Odpady
všeob.materiál, odpadové nádoby
vývoz odpadu
údrţba zelene, materiál
Pracovné odevy, obuv
Opravy a údrţby
Bežné výdavky spolu
Kapitál
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia a modernizácia
Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu

118.634,32.337,14.437,15.900,2.000,32.337 ,-

153,67
138,52
62,85
570,00
8.614,64
277,56
7.045,72
615,47
57,29
618,60
118.699,39
24.327,54
2.471,37
21.356,17
500,00
24.327,54

Výdavkové finančné operácie
SPOLU

0,150.971,-

0,00
143.026,93

Zostatok k 30. 11. 2014 30.360,51 €
z toho sociálny fond
42,53 €
rezervný fond
362,65 €
V tom účelovoviazané financie - nevyčerpané štátne dotácie
k 30. 11. 2014 ..... 14.119,41 €
Občania, ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň z nehnuteľnosti
a poplatky za vývoz odpadu:
Bukay Roman
Dilong Patrik
Laubr sport
Gašparovič Marcel
Haberajter Miroslav
Kľačková Darina
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1. svetová vojna - pokračovanie
Medzi smutné okamţiky slovenských miest a obcí počas vojnových dní
patrila rekvirácia zvonov, ktoré potom boli pretavené na zbrane. Ani zvon,
ktorý bol umiestnený v drevenej zvoničke uprostred Paţite sa tomuto
smutnému osudu nevyhol. Zvonička bola v tom období umiestnená v strede
dediny, pri potoku oproti zemianskej kúrií Bossániovcov a Runajovcov
z roku 1622 v blízkosti domu dnes pána Igora Uhliara. Ponechali iba malý
zvon, ktorým saa zvonilo pri pohrebe detí. Aj tento bol neskôr ukradnutý.
Zvon, ktorý je dnes na cintoríne obstarali miestny urbárnici okolo roku
1920. Samotné vojnové besnenie a utrpenie skončilo aţ na jeseň v roku
1918, kedy začali na troskách rakúsko-uhorskej monarchie vznikať nové
štáty. Medzi nimi aj Československá republika vyhlásená v Prahe
28.10.1918.
Zaujímavosťou tohto obdobia, ţe náš občan Jozef Krajčeje, ktorý ţil 18731961 narukoval do vojny ako 41-ročný. Bojoval v Rumunsku a pri úprave
zákopov objavil akýsi drevený zablatený predmet. Po jeho očistení zistil, ţe
ide o drevenú sošku Madony s Jeţiškom v náručí. Dôkladne ho očistil
vsunul do batoha a keď útočili (bolo to veľmi nebezpečné) občas sa dotkol
tejto sošky a podľa jeho rozprávania mu táto soška zachránila ţivot.
Pán Emil Toma túto sošku dal opraviť a dodnes ju má doma ako spomienku
na starého otca a Boţie milosrdenstvo.
Bieda zapričinená vojnou nekončí, keď stíchnu zbrane, ba v porazených
štátoch sa jej bremeno znáša ešte ťaţšie. Následky 1. svetovej vojny niesli
aj naši občania ešte dlhé roky...
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Scenár vystúpení pápeţa Františka pripravuje rodák
a občan Paţite Ján Dubina, S.L.Dr.
Ako jeden z mála vyvolených sa pohybuje na miestach, kam sa beţný
smrteľník nikdy nedostane. „Dnes uţ môţem hovoriť predovšetkým o práci
a zvyku, ale občas ma to ešte vţdy prekvapí. Potom sa sám seba v duchu
pýtam, kam ma to Boh vlastne poslal,― priznáva Ján Dubina. Sympatický
a skromný duchovný to z dedinky Paţiť dotiahol aţ medzi najbliţších
pápeţových spolupracovníkov do Vatikánskeho paláca.
Po absolvovaní Kňazského seminára v Badíne sa Ján Dubina ohrial
na Slovensku iba rok. Z Banskej Bystrice, kde pôsobil ako kaplán,
ho vtedajší biskup Rudolf Baláţ poslal na štúdiá liturgie do Ríma.
Keď úspešne zvládol licenciát a potom doktorát z posvätnej liturgie, mal sa
podľa pôvodných plánov vrátiť vyučovať do badínskeho seminára. Všetko
však napokon dopadlo inak.
„Ešte ako študenti sme praxovali počas liturgických slávení, kde si ma všimlo
monsignor Guido Marini. Z pozície šéfa liturgických slávení poţiadal pána
biskupa Baláţa, či si ma môţe ponechať v Ríme. Ten z toho spočiatku veľmi
nadšený nebol, keďţe ma poslal študovať a potreboval ma v diecéze.
Nakoniec však skonštatoval, ţe práca pre pápeţa je veľké plus.
Od 11. júla 2011 teda pôsobím ako oficiál na Úrade liturgických slávení
Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne,― datuje začiatok novej cesty.
Okrem Guida Mariniho je Ján Dubina jedným z dvoch kňazov, ktorí tvoria
scenár všetkých liturgických slávení Svätého Otca. Pripravuje pre pápeţa
prevaţne latinské a talianske texty, tvorí broţúrky pre veriacich, ako zatiaľ
neoficiálny ceremoniár sprevádza hlavu katolíckej cirkvi aj na cestách mimo
Vatikánu.
Pápeţová návšteva Slovenska je zatiaľ nedohľadne, ale moţno pričinením nášho
spoluobčana, pápeţ František naštívi aj Slovensko.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Uzavreli manţelstvo

Katarína Gregorová

Marek Zima november 2014
Najväčší poklad je lásku mať.
Najväčší poklad ja lásku dať.

Blahoţeláme!
_______________________________________________________

Vitaj medzi nami
Hana Šuflitová
Dan Jahelka

september 2014
september 2014

Aj my im všetci z celej duše ţeláme, by strávili detstvo
pri otcovi svojom a v náručí matkinom.
_________________________________________________________________________

Opustili nás
Jozef Kňaze
Eleonóra Gendiarová
Jolana Preťová

august 2014
november 2014
november 2014

Neplačte moji milí, môj život skončil.

Prajeme Jankovi Dubinovi veľa zdravia, úspechov v tak náročnej práci mimo
Buď pokojné srdce vaše, idem tam, kam išli predkovia moji.
našej vlasti, a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nielen našej obci, ale
Rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť!
celého Slovenska.
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