Biela sobota - v tento deň ležal Ježiš Kristus v hrobe. Svoj názov
získala zrejme od bieleho rúcha novo pokrstených, ktorí prijali krst
na veľkonočnej vigílii. Názov môže pochádzať aj zo zvykov
veľkého upratovania a bielenia, ktoré sa konali v tento deň pred
nedeľou zmŕtvychvstania. Zvyky - ľudia sa starali o úrodu svojich
polí. Na pole kládli krížiky z ohorených drievok a sypali na lúky
popol z posväteného ohňa. Niekde sa za trámy domov dávali uhlíky,
aby chránili pred požiarom. Doma sa nielen upratovalo, ale aj sa
piekli mazance a baránky, plietli sa korbáče a zdobili vajíčka.
Veľkonočná nedeľa - je najväčšia slávnosť kresťanského
cirkevného roku, pri ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie. Cirkev
rozhodla, že to bude vždy prvá nedeľa po prvom jarnom splne.
Preto je tiež každý rok Veľká noc inokedy. V tento deň sa všetci
ponáhľali do kostola, kde sa svätili veľkonočné pokrmy (baránok,
mazance, vajcia, víno). Zvyky - každá návšteva dostala kúsok
posväteného jedla, trochu dali na pole, do studne a do záhrady - aby
bola dobrá úroda aj voda. Spoločne sa jedlo vajce uvarené na Veľký
piatok s vŕbovým a jaseňovým prútom. Ak by niekto počas
nasledujúceho roka zablúdil, mal si spomenúť, s kým jedol na Boží
hod vajce a spomenul by si na cestu späť.
Veľkonočný pondelok -bolo zvykom, že po významných sviatkoch
sa deň nepracovalo. Preto je aj dnes Veľkonočný pondelok dňom
pracovného pokoja, hoci sa cirkevné sviatky končia v nedeľu.
Zvyky - chodí sa šibať korbáčom, najlepšie z čerstvých vŕbových
prútov. Tradícia káže dávať maľované vajíčka alebo kraslice, ktoré
vedeli ženy zdobiť samy podľa krajových zvykov. Červený
pondelok sa zvykol nazývať podľa najčastejšej farby kraslíc.
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, M. Kopálová
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Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík
ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc, skrátka
krásnu Veľkú noc.
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Milí spoluobčania,
v úvode chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na
voľbách do NR SR a tým prejavili, svoju vyspelosť a postoj, že im osud
Slovenska nie je ľahostajný.
Podľa kalendára pomaly, ale isto prichádza ďalšie veľmi pekné ročné
obdobie – jar. Dlho očakávaná, prinášajúca nekonečnú krásu kvitnúcich
kvetov, kvitnúcich stromov a širokú paletu omamných vôní, ktoré sa šíria
z našich záhrad. Usmievavé jarné slnko ešte jako si nesmelo do nás vlieva
nový príval energie, ktorý nám vie dať iba príroda. Pomaly, ale isto
prichádza najkrajšie obdobie roka. Svieža zeleň jarnej trávy je ešte semtam potlačená rannými mrázikmi, no prví poslovia jari – snežienky, už
dávno rozkvitli na stráňach i v záhradkách. Ranný štebot drozdov
v korunách stromov hlása, že prichádza jar. Toto obdobie je spájané so
zvykmi Veľkej noci. Tieto zvyky sa pomaly vytrácajú z nášho života, ale
verím, že v našich srdciach ostáva najkrajší odkaz Veľkej noci.
Zázračné znovuzrodenie prírody a tým aj života, ktoré sledujeme rok čo
rok – aj to sú Veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia, pohoda, veselosť
a vedomie, že máme okolo seba ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť,
umocňuje čaro týchto sviatkov.

Kresťanská Veľká noc . Svätý alebo Pašiový týždeň je obdobie,
keď si kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života na
zemi. Aj napriek tomu, že sa hovorí týždeň, ide o 9 dní s týmito
prívlastkami: Kvetná nedeľa, Modrý pondelok, Sivý utorok, Škaredá
streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná
nedeľa, Veľkonočný pondelok. Veľkou nocou sa myslí tá zo soboty
na nedeľu, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Svätým týždňom sa
končí 40-dňový pôst, keď človek pracoval na svojom vnútornom
obrodení. Pôstne obdobie pre našich predkov znamenalo, že sa jedlo
iba jedno jedlo denne, nekonzumovali sa mäso, ryby, vajcia a mlieko.

Milí spoluobčania, prajem Vám, aby ste Veľkonočné sviatky
prežili v zdraví, v pohode a v nádeji, že i ďalšie dni prichádzajúcej
jari a Veľkej noci budú Vám prinášať radosť a elán do života.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Zelený štvrtok - Názov vznikol skomolením nemeckého
Greindonnerstag (plačlivý štvrtok) na Gründonnerstag. V tento deň
sa naposledy rozoznejú kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej
noci. Naši predkovia jedli v tento deň najmä zelenú stravu ako špenát
či kapustu, aby boli po celý rok zdraví. Zvyky - Podľa ľudových
zvykov ľudia museli skoro vstať a umyť sa rosou - neboli preto chorí.
Gazdiné museli pozametať dom ešte pred východom slnka a smetie
odniesť na križovatku - aby nemali v dome blchy. Na Zelený štvrtok
sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície budete
držať, vyhnete sa sporom a budete mať peňaženku plnú peňazí.
Veľký piatok -je dňom Kristovho ukrižovania. V ľudových poverách
sa spája s magickými silami. V tento deň sa mali otvárať hory, ktoré
vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná vec
by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou (ryť,
kopať) ani prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou krvou.
Zvyky Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do
potoka, aby sa im vyhýbali choroby.
11 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Starosta informuje:
Odpady
Rok 2016 prináša významné zmeny v legislatíve odpadového
hospodárstva. Tou najvyznamnejšou je nový zákon č.79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom
nového zákona je priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom
EÚ, čo znamená viac odpad separovať, recyklovať a účinnejšie
bojovať proti čierným skládkam. Zmyslom zákona je výrazne znížiť
množstvo odpadov zneškodňovaných skládkovaním a to najmä
zavedením zodpovednosti výrobcov, tak ako je to obvyklé v štátoch
EÚ. Nový zákon zavádza princíp zodpovednosti výrobcov, to
znamená, že veľká časť komunálnych odpadov bude riešená práve
týmto spôsobom. Výrobcovia budú mať povinnosť postarať sa
v obciach o všetok vyzbieraný odpad spadajúci do týchto kategórií,
čo bude mať za následok zníženie množstva zmesového
komunálneho odpadu, za ktorý v obci platí každý občan.
Pre zaujímavosť Slovensko vyprodukuje za rok 324 kilogramov
komunálneho odpadu na jedného obyvateľa a 77% tohto odpadu
končí na skládkach. V štátoch EÚ sa recykluje podstatne viac a len
33% končí na skládkach, ostatné množstvo je recyklované.
Jedným z najvýznamnejších prínosov nového zákona je
financovanie triedeného zberu v obciach formou rozšírenej
zodpovednosti výrobcov (RZV). To znamená povinnosť
jednotlivých výrobcov postarať sa o svoj výrobok počas celého
životného cyklu, teda aj o jeho odpad a zneškodnenie. Veľmi
dôležitý je fakt, že výrobca výrobkov, ktoré sa separujú je povinný
znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou,
recykláciou a separovaním jednotlivých výrobkov.
Okrem zákazu skládkovania pneumatík a biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO) sa zakazuje skládkovanie vytriedeného BRO, ďalej
zákaz zneškodňovať BRO spaľovaním ako aj spaľovať rôzny
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Starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozýva všetkých občanov na
sadenie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla (sobota) o 19,00
hodine pred obecným úradom. O chutný guláš a dobrú zábavu v štýle
retro hitov bude postarané.
________________________________________________________
Dňa 8. mája (nedeľa) o 15,00 hodine pozývame všetky matky do sály
kultúrneho domu na oslavy Dňa matiek spojený s kultúrnym program
detí materskej a základnej školy.
________________________________________________________
Dňa 4. júna (sobota) pozývame všetky detí a rodičov na oslavy MDD,
ktoré sa uskutočnia v areáli materskej školy. Pre deti bude pripravený
program, súťaže i chutné občerstvenie. Čas konania MDD bude
upresnený v miestnom rozhlase.
________________________________________________________
Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že podávanie
žiadostí do MŠ v našej obci na školský rok 2016/2017 sa uskutoční
od 02. 05. 2016 – 06. 05. 2016 v čase od 7,30 hod do 15,00 hod.
Uprednostnené budú deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou
dochádzkou a deti zamestnaných rodičov.
Vážení rodičia,
Chcem Vás požiadať o spoluprácu pri riešení problémov, ktoré sa
vyskytli na dvore našej MŠ. S deťmi sme zhotovili 2 kŕmidlá pre
vtákov a viedli sme deti k starostlivosti o ne. Každý deň cez zimu
sypali semienka do kŕmidiel a radostne sledovali, ako priletovali
sýkorky. Lenže radosť nám niekto pokazil – kŕmidlá ukradol . Preto
toho, kto tak urobil, v mene našich detí prosím o ich vrátenie,
aby sa mohli znova tešiť z užitočnej činnosti. Ďalej prosím, aby
ste deti poučili(predpokladám, že to neurobili dospelí), že nemajú
ničiť náš majetok. V areáli
vytrhali kvety, do pieskoviska
nanosili veľké skaly a pod.
Riaditeľka MŠ
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Čerpanie rozpočtu k 29. 02. 2016
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Za prenajaté budovy
Administratívne poplatky
Poplatky za služby a tovar
Poplatky za materskú školu
Za stravné lístky
Úroky
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.
poštové služby z dotácie
všeobecný materiál-kancel.
všeobecný materiál z dotácie
reprezentačné výdavky
údržba výpočtovej techniky, licencie
údržba budov, objektov
školenie, noviny, časopisy
inzercia, propagácia

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
1.060,00
44,00
612,00
620,00
400,00
550,00
7.417,00
400,00
100,00

skutočnosť
24.255,00
3,08
9,46
3,00
110,19
657,53
94,50
34,56
264,00
105,69
1,16
186,35
1.254,44
26.978,96
13.897,50
40.876,46
11.353,68
5.345,02
1.700,75
41,73
2.620,39
178,61
15,30
58,79
6,12
127,75
276,36
20,00
120,00
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špeciálny služby - auditor
500,00
stravovanie
900,00
504,00
poistenie
200,00
prídel do SF
130,00
poslanci
1.200,00
dohody
725,00
príspevky CVČ
100,00
členské príspevky, poplatky
300,00
149,24
Nemocenské dávky
100,00
Stavebný úrad z vlastných
0,00
187,28
Stavebný úrad z dotácie
380,00
Čerpanie dotácií
2,34
0112 Finančné poplatky
200,00
31,81
Poplatky bankám
200,00
31,81
0510 Nakladanie s odpadmi
7.280,00
913,37
Všeobecný materiál – smetné nádoby
280,00
Všeobecné služby – vývoz odpadu
7.000,00
913,37
0620 rozvoj obce
600,00
143,51
Všeobecný materiál
600,00
143,51
0640 verejné osvetlenie
4.200,00
621,66
Energie
4.000,00
621,66
Všeobecný materiál
200,00
0810 Športové služby
1.000,00
0,00
Dotácia orgranizácii
1.000,00
0820 kultúrne služby
2.308,00
402,00
Zariadenie, náradie, technika
250,00
Špeciálny materiál – videokronika
350,00
350,00
Knihy do knižnice
100,00
Všeobecný materiál-podujatia kultúrne
1.408,00
52,00
Propagácia, reklama – kalendáre
200,00
0840 náboženské a iné spoločenské služby 300,00
64,11
Energie DR
270,00
64,11
Vodné DR
30,00
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
37.890,00
7.656,32
mzdy, odmeny
21.150,00
3.516,07
odvody
7.214,00
1.161,43

cestovné
energie, voda
špeciálne služby
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál, int.vybavenie
čerpanie dotácií v MŠ
opravy
Knihy

500,00
3.100,00
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83,80
1.712,97
180,00
29,00
420,82
113,62

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

stravovanie
3.200,00
438,61
prídel do SF
150,00
náhrada pri PN
80,00
1020 Staroba
150,00
Špeciálne služby
50,00
25,00
Dotácie organizácii JD
100,00
Bežné výdavky spolu
119.496,00
21.211,46
0111 obec
Nákup pozemkov
1.619,00
Nákup budov
40.000,00
Budovanie cesty
256,50
Kapitálové výdavky spolu
41.619,00
256,50
012 finančné poplatky
Splácanie úveru
3.687,00
Výdavkové finančné operácie
3.687,00
SPOLU
164.802,00
21.467,96
Čerpanie SF
5,98
Zostatok finančných prostriedkov k 29. 02. 2016 41.096,94. FP z roku 2015
BÚ 21.694,42 € (prevedie sa do RF 100% zostatku), SF 119,81 € a RF 1.095,43.

ŠTATISTIKA SŤAHOVANIA v roku 2015

ženy muži

spolu

211

227

438

1

1

2

10

14

24

Úmrtie

1

2

3

Odhlásenie

2

3

5

219

237

456

Stav občanov k 01. 01. 2015
Narodenie
Prihlásenie

Stav občanov k 31. 12. 2015
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komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo aj vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach. Významnou novinkou zákona je, že
občania sú povinný oznámiť čiernu skládku orgánu štátnej správy
(príslušný okresný úrad odbor ŽP) alebo obci. Vlastník, správca alebo
nájomca je povinný hneď po zistení nezákonne uloženého odpadu
oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy. Ak obec
alebo orgán štátnej správy zistí vinníka zodpovedného za nezákonne
uložený odpad , musí vinník zabezpečiť zneškodnenie tohto odpadu
na vlastné náklady. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať
o súčinnosť pri zisťovaní vinníka orgány policajného zboru.
Nový zákon o odpadoch zásadným spôsobom mení systém
financovania a nakladania s komunálnym odpadom. Celý „triedený
zber“ t.j. papier, sklo, plasty a kovové obaly budú financovať
výrobcovia, čo sa výrazným spôsobom premietne do hospodárenia
obce. No súčasne treba pripomenúť, že komunálny odpad nesmie
obsahovať viac ako 50% týchto komodít, ktoré sa v obci separujú, to
znamená, že pri kontrole komunálneho odpadu v popolnici
zneškodňovateľ (výrobca) nemusí tento odpad odobrať.
Naďalej platí, že obec je povinná minimálne 2-krát do roka
zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery, do ktorých občania
umiestňujú komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý sa
nedá umiestniť do popolníc. V našej obci tieto kontajnery budú
vystavené začiatkom apríla 2016.
OZNAM - vážení daňovníci, na obecnom úrade sú pripravené
rozhodnutia k dani z pozemkov, zo stavieb, za psa a vývoz odpadu.
V mesiaci apríl, od 10.04.2016 do 30.04.2016 ich môžete zaplatiť
v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce.
ĎAKUJEME.
5_________________________________________________________________________
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Telovýchovné okienko

20. marca 2016 začína letná časť súťaže II. triedy okr. Partizánske.
Naše mužstvo prešlo niekoľkými zmenami, ktoré myslím si posilnia
naše mužstvo v obrannej i útočnej aktivite. Do mužstva sa po
niekoľkých rokoch vracia stredopoliar Lukáš Preťo zo Zemianskych
Kostolian, útočné ambície posilní Matúš Staňo z Veľkých Uheriec a do
obrany Martin Jakubík, ktorý k nám prichádza na hosťovanie z Malých
Uheriec. Ostatné posty ostávajú nezmenené a verím, že hráči v tejto
jarnej časti udržia postavenie v tabuľke a budú hrať atraktívny futbal.
Verím, že diváci zachovajú priazeň nielen na zápasoch na domácej
pôde, ale prídu povzbudiť naše mužstvo na vonkajšie zápasy, ako sa to
stalo zvykom v minulých ročníkoch. Hráči si to nielen zaslúžia, ale
i veľmi vážia.
Znovu upozorňujeme všetkých priaznivcov, že môžu darovať 2%
dane našej telovýchovnej jednote. Potvrdenie prosím prineste na
obecný úrad. Všetkým srdečne ĎAKUJEME!
20.03. o 15,00
Livinské Opatovce – Pažiť
26.03. o 15,00
Pažiť – Nedanovce
02.04. o 15,30
Malé Bielice – Pažiť
10.04. o 15,30
voľno
16.04. o 16,00
Pažiť – Krásno
24.04. o 11,00
Návojovce – Pažiť
30.04. o 16,30
Pažiť – Klátová Nová Ves
08.05. o 16,30
Veľké Kršteňany – Pažiť
14.05. o 16,30
Pažiť – Hradište
22.05. o 17,00
Malé Kršteňany – Pažiť
28.05. o 17,00
Pažiť – Brodzany
04.06. o 17,00
Malé Uherce – Pažiť
11.06. o 17,00
Pažiť - Radobica
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vitaj medzi nami - február 2016

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

december 2015

Július Hozák
Ing. Veronika Ľahká
Veľa lásky a šťastných krokov
prajeme.
Opustili nás – marec 2016
Anastázia
Paučeková

Pohaslo slnko,
na večnosť išlo spať ...

Úprimnú sústrasť.
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