Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáča.
Kto rozum má – pochopí,
slabúčko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc,
tak veselú Veľkú noc!

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

P A Ž I Ť
Ročník XV.

Číslo 1

Prvé kvietky voňajú,
vtáčiky už spievajú.
Prišla jar a vôňa vzduchu,
pripomína kvetov lúku.
Zelená už všade srší,
miesto snehu, dáždik prší.
Dni sú dlhšie, dá sa hrať,
vonku psinu vystrájať.
Počítače vypínajte,
a slniečko privítajte.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová

Marec 2015
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Milí spoluobčania,
prichádzame s jarným číslom Pažitských zvestí v období, kedy sa už
takmer všetci pripravujeme na veľkonočné sviatky. Po zime, ktorá trvala
pomerne dlho a priniesla nám aj bohatú snehovú nádielku sa príroda
začína prebúdzať. Nevadí nám sychravé počasie ani zima, ktorá ešte semtam pretrváva, vadí nám všednosť daného obdobia kedy je všetko šedé.
Šedé sú stromy, šedá je záhrada, šedé sú polia, šedý je dokonca aj čierny
asfalt. Preto my všetci netrpezlivo čakáme na krásne farby – zelená, žltá,
červená, ktorú vie vyčariť jedine prichádzajúce ročné obdobie – jar. Všetci
sa tešíme, že sa znovu rozzelenajú lúky, rozkvitnú stromy a kvety na
našich poliach a záhradách. S príchodom tohto obdobia aj človek akosi
pookreje, začína si viac všímať svoje okolie, ľudí okolo seba i svojich
spoluobčanov. Teplé slnečné lúče nás vyťahujú do našich záhrad i pred
naše domy, chodníky i cesty. Dúfam, že je to aj u Vás tak, že si
spoločnými silami vyčistíme chodníky a okolie svojich rodinných domov,
tak aby sme privítali jar s čistotou a upratanými priestormi.
A keďže sú veľkonočné sviatky pred dvermi, želám všetkým občanom
pokojné prežitie týchto sviatkov a hlavne aby mladí spoluobčania
nezabúdali na tradičné zvyky, ktoré sa v našej obci stále udržiavajú a sú
prejavom váženia si tradícií a dobrých vzťahov medzi občanmi.

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc
veľa vody, spokojnosti a pohody zo srdca praje
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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OZNAMY
Dňa 8. apríla budú v našej obci vyložené veľkoobjemové kontajnery
pre zber komunálneho odpadu na obvyklom mieste pri pekárni.
Kontajnery budú označené nápisom „stavebný odpad“, do ktorého
už nespočetný krát opakujem, že sem patrí iba stavebný odpad t.j.
tehly, murivo, kamene, cement a iné stavebné materiály.
Druhý kontajner slúži na iné materiály, ktoré nie je možné odovzdať
formou komunálneho odpadu, ktorý sa pravidelne zbiera.
Prosím občanov aby rešpektovali, že tieto kontajnery slúžia všetkým
občanom a bol by som nerád, keby sa opakovala situácia, že jeden
resp. dvaja občania zaplnia celý kontajner. Opätovne žiadam o
disciplínu a poriadok okolo týchto kontajnerov.
30. apríla obecné zastupiteľstvo pripravuje sadenie mája s
kultúrnym programom a následnou disco zábavou. V prípade
priaznivého počasia zabezpečíme kvalitný divinový guláš a
občerstvenie priamo pred obecným úradom.
Všetkých Vás srdečne pozývame.
10. mája o 15.00 hod. obec Pažiť poriada oslavu Dňa matiek, ktorý
sa uskutoční v kultúrnom dome. Pripravený je bohatý kultúrny
program, v ktorom potešia prítomné matky deti z MŠ, ZŠ a
umeleckej školy. Všetky mamičky a babičky i prababičky srdečne
pozývame. Tešíme sa na Vás.
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Jubilanti I. štvrťrok 2015

K výročiu blahoželáme týmto spoluobčanom
„60“

„70“

Ján Dubina
Jozefína Zeleníková
Ján Podskalka

Anna Hrivnáková

V práci, v žití svojom, boli ste vždy vzorom.
Každému poradiť viete dobrým slovom.
Preto keď svoje jubileum slávite,
najkrajšie vinše od nás Vy prijmite.
Zdravie, láska, nech Vám nechýbajú,
v ďalších rokoch žitia nech Vás sprevádzajú.
A teplo šťastia ľudského nech Vás hreje,
nech splnia sa Vám túžby, sny a nádeje.

Štatistika za rok 2014
Obyvatelia
Stav k 1. 1. 2014
Narodenie
Prihlásenie
Úmrtie
Odhlásenie
Stav k 31. 12. 2014

ženy
207
4
12
5
7
211

muži spolu
215 422
3
7
13
25
1
6
3
10
227 438

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
Na 3. zasadnutí OZ bol schválený všeobecný plán práce na roky
2015-2018.
Stavebná časť:
- zabezpečiť dopravné značenie v obci
- zabezpečiť výmenu pozemkov za pekárňou s PDP Veľké Uherce
- pripraviť návrh na parcelizáciu pôdy v priemyselnej zóne pri dodržaní
najefektívnejšej cestnej komunikácie a vypracovanie príslušnej projektovej
dokumentácie na ďalšiu výstavbu
- pripraviť predbežný rozpočet na dokončenie cesty od pani Lancíkovej po
pána Solíka
- preveriť podklady na stavbu obecnej bytovky
- riešenie problematiky kanalizácie pri hlavnej ceste od pána Bujnu po pána
Súlovského
- pripraviť predbežné podklady na dokončenie komunikácie od kostola po
kultúrny dom (tzv. námestie obce)
- návrhy a predbežné rozpočty na opravy miestnych chodníkov
- konkrétne doriešenie otázky čerpanie žúmp podľa VZN z roku 2014
- riešenie problematiky biologicky rozložiteľného odpadu
- overenie technického stavu kultúrneho domu (elektroinštalácia a iné
stavebné opravy)
- riešenie opravy miestnej komunikácie na hornom konci
Ekonomická časť:
- doriešenie a stanovenie trvalého minimálneho finančného zostatku na
obecnom účte ako aj jeho pravidelný nárast
- na každé mesačné zasadnutie poslancov OZ zabezpečí starosta obce
podklady k výdavkom obce nad 200 eur, ak neboli predmetom rozpočtu na
príslušný rok
- v prípade nových projektových plánov, rozpočtových dokumentov a iných
finančných operácií v sume nad 500 eur, tieto prejednať v dostatočnom
predstihu s OZ pred ich realizáciou
- v prípadoch dotácií kultúrnych podujatí v sume nad 200 eur tieto vopred
prejednať na OZ
V Pažiti dňa 27.3.2015
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Čerpanie rozpočtu k 28. 02. 2015
PRÍJMY

schválený rozpočet
skutočnosť
Počiatočný stav
7.381,07
Výnos dane z príjmov
95.000,21.578,00
Daň z pozemkov
3.555,14,66
Daň zo stavieb
3.600,26,72
Daň za psa
300,39,00
Vývoz odpadu
6.200,255,00
Za prenajaté budovy
2.560,853,31
Administratívne poplatky
800,106,00
Poplatky za služby a tovar
500,28,56
Poplatky za materskú školu
804,180,00
Za stravné lístky
620,102,06
Úroky
30,0,05
Dotácie – zo ŠR
1.560,708,08
Dotácie na prenesený výkon ŠS
600,39,70
Dotácie – UPSVaR CHD
2.364,Dotácia –UPSVaR – dohoda 2014
444,80
bežné príjmy spolu
118.493,24375,94
kapitálové príjmy spolu
0,0,00
príjmové finančné operácie
0,7.381,07
PRIJMY SPOLU
118.493,31.757,01
Sociálny fond –nerozočtované prostriedky
54,38
VÝDAJE Administratíva
72.768,11.912,75
Mzdy,odmeny
31.200,5.586,47
odvody do fondov
10.460,1.764,85
cestovné
600,24,00
energie
5.150,1.414,68
vodné
250,telekomunikačné služby+kom.infraštr.
1.060,159,04
všeobecný materiál-kancel.
612,43,26
reprezentačné výdavky
400,102,62
údržba výpočtovej techniky
550,266,40
údržba budov, objektov
10.417,školenie, noviny, časopisy
400,22,50
inzercia, propagácia
100,auditor
500,6___________________________________________________________
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Poplatky
stravovanie
poistenie
prídel do SF
refundácie
poslanci
dohody
členské príspevky
príspevky CVČ
Nemocenské dávky
čerpanie dotácií 111, 11T2, 1AC2
- CHD
- 50j - energie
- ŽP, register obyv,stavebný u.
- Referendum
Poplatky bankám
DR-energie
voda, iné
VO-energia,údržba
KD vybavenie
Kultúra
videokronika
propagácia
kultúrne podujatia, vš.materiál
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy, odmeny
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál
čerpanie dotácie na VaVz
opravy

ZVESTI–––––––––––––––
900,200,130,700,725,300,100,100,1.920,0,1.044,0,200,270,30,4.200,250,3.658,350,200,1.408,400,1.000,100,100,100,34.890,21.150,7.214,500,3.000,100,280,200,1.116,500,-

12,61
378,00
26,53
108,79
199,96

444,80
384,15
26,90
67,16
880,03
519,20
350,00
144,00
25,20

5.699,13
3.232,32
1.070,48
69,58
1.156,06
37,18
39,94
4,78
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Interierové vybavenie

300,-

Knihy

100,-

stravovanie
200,Čerpanie dotácie – HN
prídel do SF
150,náhrada pri PN
80,Odpady
7.177,všeob.materiál, odpadové nádoby
280,vývoz odpadu
6.297,údržba zelene, materiál
600,Bežné výdavky spolu
118.493,Kapitál
Realizácia nových stavieb
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
0,SPOLU
118.493,Sociálny fond - nerozpočtované prostriedky

–––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
Starosta informuje:

30,25
30,69
27,85
897,22
0,00
897,22
0,00
19.028,30
865,20
865,20
865,20
0,00
19.893,50
22,31

Zostatok finančných prostriedkov
K 28. 02. 2015
11.895,58
Z toho SF
89,05
RF
362,65

OZNAM:

Obec – správca dane vyrúbil ROZHODNUTIAMI pre daňovníkov daň
z nehnuteľností, poplatok za psa a poplatok za vývoz odpadu na rok 2015.
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za psa sú splatné do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Poplatok za vývoz odpadu je v zmysle VZN 7/2012 splatný
v dvoch termínoch do 30.04.2015 – 50 % a do 30. 09. 2015 – 50 %.
Daň na obecnom úrade sa začne vyberať v utorok 7. 4. 2015 do stredy
15. 4. 2015bez doručenia rozhodnutí. Dňa 16. 04. 2015 daňovníkom,
ktorí sa nedostavia na obecný úrad bude rozhodnutie doručené
pracovníčkou obce domov. Tiež je možné uhradiť dane a poplatky na
účet obce.
8__________________________________________________________

V mesiaci marec som sa zúčastnil spoločného stretnutia starostov združenia
Šípok (Kolačno, V. Uherce, Pažiť, M. Kršteňany, V. Kršteňany,
M. Uherce, Brodzany, Krásno), kde sme opätovne rozobrali a následne
pripravili koncepciu spracovania biologicky rozložiteľného odpadu a
pripravili žiadosť na dotáciu hradenú Ministerstvom ŽP. Verím, že táto naša
už tretia žiadosť bude kladné vybavená a problematika odpadu bude v našej
obci riešená.
Dňa 27. marca prebehla zbierka Deň narcisov. Občania boli obdarovaní
žltým kvietkom – narcisom a letákmi o boji proti rakovine. V našej obci
oslovovali občanov deti z našej MŠ, ktorí nielen vyčarili pre našich občanov
pekný úsmev a obdarovali ho pekným vinšíkom.
V našej obci bolo vyzbieraných 100,77 eur.
Starosta obce srdečne ďakuje všetkým občanom, deťom a zamestnancom
materskej školy.
ĎAKUJEME!
TVAROHOVO-LEKVÁROVÝ KOLÁČ.
CESTO: 30 dkg hl. múka špeciál, 10 dkg rozpustenej masti, ½ ML sóda
bikarbóna, kvások: 1 dcl mlieko, 1 PL kryštálový cukor, 1 kocka droždia
TVAROHOVÁ PLNKA: 2 ks tvaroh (250 g), 1 žĺtok, 2 vanilkový cukor
BIELKOVÝ SNEH: 4 bielka, 150 g kryštálový cukor.
Vypracovať cesto, ktoré bez kysnutia hneď rozdelíme na 3 časti. Rozvaľkať
do tvaru obdĺžnika. Kraje obdĺžnika, každý do 1/3-tiny natrieť slivkovým
lekvárom. Zrolujeme do stredu, aby zostala v strede voľná 1/3-tina, na ktorú
po preložení na plech vystlaný papierom na pečenie, rozotrieme tvarohovú
plnku. Zrolované časti cesta potrieť olejom. Dať piecť na 170 stupňov cca
30 minút. Asi 10 minút pred dopečením na tvarohovú časť natrieť
vyšľahaný bielkový sneh.
Ďakujeme víťazke GAZDINKA ROKA 2014 pani Helene Tyuchovej za
poskytnutie receptu.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Telovýchovné okienko
Rozpis zápasov II. trieda PE
21.3. o 15,00 Pažiť -Hradište
28.3. o 15,00 Pažiť – Klátova Nová Ves
5.4. o 15,30 Radobica – Pažiť
11.4. o 15,30 Pažiť – Malé Bielice
19.4. o 16,00 Malé Uherce – Pažiť
25.4. o 16,00 Pažiť – Krásno
3.5. o 11,00 Návojovce – Pažiť
9.5. o 16,30 Pažiť – Malé Kršteňany
16.5. o 17,00 Kolačno – Pažiť
23.5. o 17,00 Pažiť -Livinské Opatovce
31.5. o 17,00 Veľké Kršteňany – Pažiť
6.6. o 17,00 Pažiť – Brodzany
14.6.
Voľno
Dňa 21.3.2015 začala druhá časť súťaže II. triedy PE a naše mužstvo
do nej vstúpilo domácim majstrovským zápasom s mužstvom z Hradišťa
víťazstvom 2:1.
Dňa 28.3. 2015 sme odohrali druhý zápas s lídrom súťaže s mužstvom Klátova
Nová Ves víťazstvom 4:0.
Naše mužstvo sa predstavilo veľmi dobrou kombinačnou hrou a verím, že
potešila aj početnú kulisu divákov, ktorá bola na oboch zápasoch. Naše
mužstvo v jarnej časti nastúpilo v nezmenenej zostave. Posilnili sme útočnú
formáciu rýchlym útočníkom Tomášom Rybanským. Ostatné posty zostali
nezmenené. Mužstvo naďalej zostáva trénovať Karol Jaďuďa a Juraj
Šimončič. Samotní hráči prejavili chuť trénovať 2-krát týždenne - v stredu
a v piatok. Myslím si, že táto snaha sa už začala prejavovať na dosiahnutých
výsledkoch. I keď futbalový klub vynaložil nemalé finančné prostriedky na
kúpu hráčov nášho mužstva, trénerská dvojica p. Jaďuďa a p. Šimončič
trénujú naše mužstvo bez nároku na finančnú odmenu.
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Vitaj medzi nami
Sebastián Vlčko
Adam Uhliar

december 2014
február2015

Najkrajšie sú detské očká,
dve studničky belasé,
celý svet sa vždy v nich točí,
je v nich dobro, neha, sen.

____________________________________________________________________

Opustili nás
Igor Uhliar Ing.
Milan Žiak
Anna Žuchovská

január 2015
február 2015
marec 2015

Dostal som povolenie na odchod,
dajte mi zbohom priatelia moji.
Klaniam sa Vám všetkým a dávam sa na cestu,
tu vraciam kľúče od svojich dverí ...
Rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť!
3 __________________________________________________________________

