Vianočné vinše.
Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,

PAŽITSKÉ ZVESTI

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

pre občanov

Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.

P A Ž I Ť

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.

Ročník XV.

Číslo 3

V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád.
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, hlavne nech sa v novom roku darí.
Nádherné sviatky vianočné, bezpečné cesty polnočné.
Pod stromčekom veľký dar, na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok, no a šťastný Nový rok,
zo srdca prajú poslanci OZ a zamestnanci obce.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová

Vôňa medu, ihličia, dobrôt
plný stôl, atmosféra vianočná,
liek na každý bôľ.
Zabudnite na starosti, buďte
stále šťastní, nech je pre Vás
nový rok krajší ako krásny.

December 2015
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Milí spoluobčania,
čas rýchlo uteká a pred nami sú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Všetci sa
určite zhodneme, že sú sviatkami pokoja a lásky. Prichádzajúca vianočná
atmosféra v každom z nás vynára najkrajšie spomienky z bezstarostného
detstva, vôňa vianočnej kapustnice a ryby, atmosféra sviatočného ticha, krása
vyzdobenej jedličky a chvíle s rodinou dávajú nášmu životu energiu a zmysel.
Srdcia napĺňajú láskou, myšlienky úprimnými túžbami a dušu harmóniou
pokory.
Verím, že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej
atmosfére Vianoc, pri stromčeku pod ktorým nebudú chýbať menšie či väčšie
prekvapenia. Aj ten najmenší darček darovaný s láskou a úprimnosťou vyvolá
veľké prekvapenie u detí i dospelých. V tomto vianočnom čase nezabúdajme
na svojich najbližších – rodičov, starých rodičov, priateľov, známych, ale aj
spoluobčanov, aby v tomto vianočnom čase sa nikto necítil sám alebo
opustený. Veď každý človek potrebuje k životu tak málo, potrebuje lásku,
dobrotivosť, vľúdnosť, pochopenie.

Vážení spoluobčania, želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a v šťastí
spolu so svojimi najbližšími a pri vstupe do Nového roku, Vám všetkým
želám pevné zdravie, pohodu, vnútornú silu a hlavne radosť zo života.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Vianoce by bez tradícií stratili svoje čaro. Len máloktorý našinec
si ich dokáže predstaviť bez oblátok.
Vo väčšine rodín sa podávajú s medom a s cesnakom. Oblátky sú
symbolom pokoja a radosti, cesnak má zabezpečiť zdravie pre
celú rodinu a med, ktorému sa odjakživa pripisovala magická
moc, má posilňovať lásku a dobré vzťahy v rodine.
Ponúkame Vám
Recept na Vianočné oblátky z dielne Obecného úradu Pažiť,
ktorými Vás každoročne poteší naša pani Gregorová.
1 kg múka polohrubá (výberová)
15 dkg (1/8) maslo
1 balík vanilkový cukor
9 dkg kryštálový cukor (3 polievkové lyžice)
2 ks žĺtka
1 balík škoricový cukor
1 ½ až 1 ¾ litra mlieka (1,5 %)
Postup:
Mlieko zohriať, nasypať cukor kryštálový, vanilkový, škoricový aby
sa rozpustil. Do múky postupne prilievať mlieko a zároveň miešať
aby sa netvorili hrčky, pritom sa môžu primiešať 2 žĺtka a cesto ešte
dobre premiešať. Cesto potom precediť cez sitko, roztopiť maslo a
premiešať ho s cestom a nechať ho stáť 1 až 2 hodiny.
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Starosta informuje:
Pozvánky
V mesiacia február 2016 by sa mala v našej obci mala začať
budovať splašková kanalizácia podľa projektu „SEVER“. Susedné
obce majú kanalizáciu vybudovanú. Veríme že v našej obci
prebehnú práce bez problémov a rýchlo, samozrejme s dodržaním
kvality. Prosíme Vás o trpezlivosť. Pred zahájením prác obec
vyvolá stretnutie s investorom.

29.12.2015 sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome stolnotenisový
turnaj občanov obce Pažiť. Prihlásenie do súťaže a vytvorenie
jednotlivých kategórií podľa počtu prihlásených bude prevedené
o 16,00 hod. Začiatok turnaja je po vylosovaní a víťazi budú
hodnotne odmenení. O občerstvenie je postarané.

Obec vydala stavebné povolenie na výstavbu nájomného bytového
domu, kde bude 18 bytov. V mesiaci marec budú zverejnené
výsledky o pridelení štátnej dotácie.

31.12.2015 o 11,00 hod. sa uskutoční na futbalovom ihrisku za
každého počasia silvestrovský futbalový zápas pre všetkých
priaznivcov futbalu bez rozdielu veku. Po ukončení zápasu je
pripravené občerstvenie.

Aj v tejto vianočnej atmosfére nedá mi upozorniť občanov na dva
problémy.
Jeden súvisí s komunálnym odpadom, kedy obec výrazne
prekročila poplatky za vývoz odpadu a zníženiu separovania surovín
ako sú plasty, sklo, kovy, papier.
Druhý problém je parkovanie motorových vozidiel na verejných
pristranstvách t.j. miestnych komunikáciach. Niektorí občania si
zvykli trvalo parkovať na uvedených miestach, čím zabraňujú
plynulému prechodu iných vozidiel. Povinnosťou majiteľov
vozidiel je parkovať vo vlastných dvoroch alebo nahlásiť to
v zmysle VZN obci a platiť za parkovanie.
V prípade nepochopenia zo strany občanov, bude obec riešiť
situáciu s dopravnými značkami – zákaz státia, čo bude stáť obec
finančné prostriedky.

31.12.2015 o 24,00 hod. Vás starosta obce pozýva na spoločné
privítanie Nového roku 2016 spojené s odpálením ohňostroja, po
ktorom bude nasledovať novoročný prípitok starostu obce. Sála
kultúrneho domu bude v tento deň otvorená pre všetkých občanov
obce a ich priateľov od 22. hodiny. Občerstvenie si prinesie každý
sám. O dobrú zábavu sa postará DJ Laco.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU V OBCI
26.12.2015 v ranných hodinách, t.j. od 6,00 hod.

bude

30.01.2016 sa bude konať 26. reprezentačný ples obce Pažiť.
Vstupenky v hodnote 25 €/ks si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
V cene vstupenky je zahrnuté:
- welcome drink
- slávnostná večera
- 0,7 l vína/osoba, káva, dezert
- švédske stoly
- tombola
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Rozpočet na rok 2016 bez programov
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Prenájom pôdy
Za prenajaté budovy
Administratívne poplatky
Poplatky za služby a tovar
Poplatky za materskú školu
Za stravné lístky
Úroky
Iné – mylné príjmy
Dotácie na prenesený výkon ŠS
Dotácie okrem preneseného výkonu ŠS
bežné príjmy spolu
kapitálové príjmy spolu
príjmové finančné operácie
PRIJMY SPOLU

VÝDAJE 0111-obec
Mzdy,odmeny
odvody do fondov
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
všeobecný materiál-kancel.
reprezentačné výdavky
údržba výpočtovej techniky
údržba budov, objektov
školenie, noviny, časopisy

Schválený rozpočet

115.235,00
3.685,00
3.680,00
300,00
6.400,00
3.000,00
1.200,00
500,00
804,00
620,00
30,00
600,00
4.360,00
140.414,00
24.388,00
0,00
164.802,00
65.568,00
33.270,00
10.460,00
700,00
5.150,00
250,00
1.104,00
1.232,00
400,00
550,00
7.417,00
400,00

inzercia, propagácia
špeciálny služby - auditor
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
príspevky CVČ
členské príspevky
Nemocenské dávky
Stavebný úrad
0112 Finančné poplatky
Poplatky bankám
0510 Nakladanie s odpadmi
Všeobecný materiál – smetné nádoby
Všeobecné služby – vývoz odpadu
0620 rozvoj obce
Všeobecný materiál
0640 verejné osvetlenie
Energie
Všeobecný materiál
0810 Športové služby
Dotácia orgranizácii
0820 kultúrne služby
Zariadenie, náradie, technika
Špeciálny materiál – videokronika
Knihy do knižnice
Všeobecný materiál-podujatia kultúrne
Propagácia, reklama – kalendáre
0840 náboženské a iné spoločenské služby
Energie DR
Vodné DR
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
mzdy, odmeny
odvody
cestovné
energie
vodné

100,00
500,00
900,00
200,00
130,00
1.200,00
725,00
100,00
300,00
100,00
380,00
200,00
200,00
7.280,00
280,00
7.000,00
600,00
600,00
4.200,00
4.000,00
200,00
1.000,00
1.000,00
2.308,00
250,00
350,00
100,00
1.408,00
200,00
300,00
270,00
30,00
37.890,00
21.150,00
7.214,00
500,00
3.000,00
100,00

telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál
čerpanie dotácie na VaVz
opravy
Knihy

stravovanie
prídel do SF
náhrada pri PN
1020 Staroba
Špeciálne služby
Dotácie organizácii JD
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
0111 obec
Nákup pozemkov
Nákup budov
Kapitálové výdavky spolu
012 finančné poplatky
Splácanie úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

280,00
1.316,00
1.116,00
500,00
100,00

3.200,00
150,00
80,00
150,00
50,00
100,00
119.496,00
1.619,00
40.000,00
41.619,00
3.687,00
3.687,00
164.802,00

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený na 7. zasadnutí
OZ dňa 16. 12. 2015
Počet poslancov 5, prítomných 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0
Ešte stále máme medzi sebou občanov, ktorí zabudli, že majú
povinnosť zaplatiť dane a poplatky za rok 2015 i keď im bola
doručená upomienka. Žiadame uvedených občanov o nápravu,
v inom prípade budú zverejnení v úradnej tabuli.
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V našej obci bol dňa 16 .12. 2015 prijatý Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Pažiť zameraný na ďalší rozvoj obce. Tento dôležitý
dokument je nevyhnutný pri všetkých žiadostiach o dotácie zo všetkých
ministerstiev a čerpaní eurofondov. Do tvorby tohto dokumentu obce sa
zapojili občania vypísaním dotazníkov a priamym pripomienkovaním pri
verejnom prejednávaní.
Z dotazníkov vyplýva, že občania sú v obci spokojní a žije sa im dobre, ale
trápi ich hlavne v letnom období nadmerný smrad. Tento problém je
v súčasnosti „vyriešený“ a veríme, že na stálo. Prebehli rokovania
s majiteľom bioplynovej stanice Veľké Uherce a problémy by sa už nemali
opakovať.

Avizovaný stacionár, ktorý mal byť v prevádzke od 01. 01. 2016
nebol zriadený z dôvodu neposkytnutia dotácie na jeho realizáciu.
Jedným z dôvodov je chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na budovu
postavenú v roku 1959 – budova školy. Obec musí dať vypracovať
pasport budovy a získať kolaudačné rozhodnutie k uvedenej stavbe
a opätovne požiadať o dotáciu.
ZSE oznamuje občanom, že budú vykonávať opiľovanie stromov
zasahujúcich do elektrického vedenia. Podrobný oznam je vyvesený
v úradnej tabuli.
V mesiaci január sa vykonávajú zmeny v daňových priznaniach
Oznam pre školákov a škôlkárov. Prevádzka školy vo Veľkých
Uherciach a Materskej školy v Pažiti bude v novom roku zahájená
11. januára 2016. Všetkým prajeme príjemné prežitie prázdnin
a bohatú nádielku pod vianočným stromčekom.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vitaj medzi nami

Telovýchovné okienko

Naše mužstvo v roku 2015/2016 odohralo jesennú časť majstrovskej súťaže
II. trieda mužov okr. Partizánske (8.liga) veľmi úspešne. Svoje účinkovanie
v jesennej časti sme ukončili 2.októbra 2015 a obsadili sme štvrté miesto. Po
veľmi vydarenom vstupe do súťaže, naše mužstvo obsadzovalo prvé miesta
v súťaži, a len pár posledných zápasov, kedy nebolo možné postaviť
kompletnú zostavu mužstva z pracovných dôvodov a zranení hráčov nás
odsunulo na štvrté miesto tabuľky, na ktorom aj prezimujeme. Táto sezóna je
špecifická tým, že do platnosti vstúpil nový prestupový poriadok, ktorý
spravil prievan v myslení
funkcionárov klubov z vyšších súťaží a nám
dedinským klubom otvoril možnosť posilnenia klubu novými hráčmi
s vyšších súťaží. Stalo sa skutočnosťou, že naša telovýchovná jednota kúpila
hráčov s FK Tempo Partizánske, ktorí sú už naši kmeňový hráči: J. Šimončič,
O. Školka, P. Kollár, R. Hantabál, M.Benca a T.Hrmo (Fk Chynorany).
Ostatní hráči sú na ročnom hosťovaní z Fk Veľké Uherce a Fk Šimonovany.
Tento nákup hráčov stál náš klub nemalé finančné prostriedky, ktoré boli
získané od sponzorov, ktorým sa chcem aj týmto spôsobom poďakovať. Naše
poďakovanie patrí firme Jasob, spoločnosti Josip, firme Pedersen,
spoločnosti 5S, p. J.Ševčíkovi. Taktiež chcem poďakovať ostatným
funkcionárom, ktorí svojou prácou prispeli k bezproblémovému chodu nášho
klubu. Najväčšia vďaka patrí samotným hráčom, ktorí svojím prístupom
a správaním na ihrisku vytvárajú prekrásne športové prostredie nielen pre
seba, ale aj fanúšikom a o to nám všetkým ide.

Oznamujeme všetkým priaznivcom a občanom, že môžu prispieť
2 % dane do našej TJ obce Pažiť. Bližšie informácie a potrebné
pokyny Vám budú poskytnuté priamo v TJ alebo na obecnom úrade.
Za Vašu podporu Vám srdečne ďakujeme.
Výbor TJ Pažiť V. Baláška, D.Samardžija
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Wanda Schwarcz
september 2015

Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú.

Jubilanti II. polrok 2015
K výročiu blahoželáme týmto spoluobčanom
„50“
Milan Glajsa
„60“
Peter Baláška
Elena Godálová
Peter Sány
„90“
Mária Tomová

„70“
Stanislav Filip
Irena Belianska

„94“
Paulína Gendiarová

Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky.
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