U nás sa na Vianoce až do polnoci postí, takže nejeme žiadne mäso
a aj kapustnica je teda pôstna. Toto je recept - jednoducho,
tradičný recept. Recept uvádzam z 1 kg. Podľa počtu osôb dávku
zvýšiť.
Suroviny: 1kg kapusta kvasená, 100 g sušené hríby, 250 g maslo,
30 g hladká múka, 1 l mlieko, 1 lyžička rasca, 6 ks bobkový list,
trocha mleté čierne korenie, soľ podľa potreby.
 Večer namočíme hríby. Ráno prilejeme vodu, aby toho bolo asi
tak 1 liter, trochu osolíme a dáme variť. Kapustu vyžmýkame. Do
druhého hrnca dáme zovrieť asi 1l vody a 1 lyžicu masla. Do toho
dáme variť kapustu s rascou, bobkovým listom a korením. Pripravíme si svetlú zápražku z masla a hladkej múky. Zalejeme studenou
vodou a za stáleho miešania rozvaríme. Keď sú hríby a kapusta
uvarené, zmiešame to vo veľkom hrnci a vlejeme tam rozvarenú
zápražku. Za miešania necháme spolu prevrieť. Ochutnáme a ak je
to potrebné, prilejeme trochu vody z kapusty, ale nemá to byť veľmi kyslé. Za stáleho miešania opatrne vlievame do vriacej kapusty
mlieko, stále miešame aby sa nezrazilo a ešte necháme prevrieť.
Ochutnáme a prípadne prisolíme. Ak to chce niekto mať kyslejšie, je
treba dať zvlášť variť kapustnú vodu, potom do nej opatrne
primiešať časť uvarenej kapustnice a až tak vliať do ostatnej. Inak by
sa mohla zraziť a všetka tá námaha by vyšla nazmar. Výsledná kapustnica má farbu bielej kávy.
Nech vôňa ihličia zavonia Vašim bytom, nech láska a šťastie
preniká Vašim srdcom. Nech Vám Vianoce prinesú mnoho radosti
a v novom roku žiadne starosti. Krásne Vianoce a šťastný nový rok
želajú 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, Milan Rybár
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Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas,
vianočná sviečka nevyhasne
kým bude láska v každom z nás.
Krásne Vianoce
a šťastný nový rok.

December 2017
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Vážení spoluobčania,
každá zapálená sviečka na adventnom venci nám v uponáhľanom období
napovedá, že najkrajšie sviatky v roku sa pomaly blížia. Prichádzame do obdobia,
v ktorom si veľmi radi spomenieme na zážitky z detstva, na zvedavosť a
bezhraničné predstavy o kúzle Vianoc.
Práve teraz si viac ako inokedy uvedomíme rýchlosť doby, uponáhľanosť života.
Život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách,
sile pomáhať a schopnosti motivovať. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri
pohľade do minulosti sme mali radosť. Všetko to si vo vianočnom období
uvedomujeme omnoho viac ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro sviatkov,
ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou.
Pri štedrovečernom stole si spomenieme na najbližších, ktorí už nie sú medzi
nami, ale navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. V každom z nás sa
miešajú pocity radosti a pokory, nádeje aj nedočkavosti. Tešíme sa na chvíle
strávené v harmonickej rodinnej nálade s najbližšími a tešíme sa z toho, ako naši
blízki, deti a vnúčatá prežívajú vianočné napätie pri otváraní darčekov.
Výnimočná atmosféra spájaná s ligotom adventných sviečok a vôňou čečiny,
k tomu čarovné ticho, v ktorom pod nohami počujeme vŕzgajúci sneh cestou na
polnočnú omšu, a na oblohe hviezdy, ktoré nám ukazujú skutočné ľudské hodnoty.
To všetko si treba vychutnať s rodinou, s blízkymi.
S Vianocami a následne so vstupom do nového roku sa spájajú predsavzatia,
odhodlanie a osobné ciele pre nadchádzajúci rok.
Želám Vám, aby úspechy sprevádzali na každom kroku ,pri všetkých
rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie , nech je pre Vás pevné
zdravie a rodina oporou počas celého roku 2018.
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Zábava pre deti. Vymaľovaný obrázok môžete priniesť
dňa 27. 12. 2017 na turnaj v stolnom tenise, kde budú
všetky obrázky vystavené a odmenené. Veríme, že súťaž
deti zaujme a prejavia svoje výtvarné umenie.

MVDr.Vladimír Baláška
starosta obce
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VITAJ MEDZI NAMI
Matej Šuflita
8/2017
Mateo Belianský 9/2017
Nech dieťatku sudičky všetko dobré dajú,
nech pre neho veľa lásky, zdravia, šťastia majú.
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POZVÁNKY
27. 12. 2017 pozývame občanov na stolno-tenisový turnaj starostu
obce. Kultúrny dom bude otvorený od 11,00 hod. pre tréning
a o 13,00 hod. začne súťaž pre deti a o 16,00 hod. turnaj dospelých.
31. 12. 2017
pozývame priaznivcov futbalu na futbalové ihrisko,
kde sa odohrá silvestrovský futbalový zápas za každého počasia
o 11,00 hodine. O občerstvenie je postarané.
31. 12. 2017 v nočných hodinách, t. j. o 24,00 hodine Vás pozývame
na ohňostroj a prípitok starostu obce.

JUBILANTI II. polrok 2017
„50“
Miroslav Dubina

„70“
Július Rybár

„60“
Zuzana Bočkayová
Pavol Kňaze
Vladimír Král
Mária Sányová

„80“
Mária Dobiašová
Imrich Hudák
„85“
Emília Uhliarová

Veľa šťastia, žiadne vrásky, ďalšie roky plné lásky
a s úsmevom na tvári nech sa všetko vydarí.

27. 01. 2018 sa uskutoční 28. Reprezentačný ples obce, na ktorý Vás
srdečne pozývam. Záujemcovia si lístky môžu zakúpiť na Obecnom
úrade Pažiť. Cena vstupenky 25,- €. V cene vstupenky je zahrnuté vstup, kultúrny program, prípitok, večera, švédske stoly, hudobná
skupina Systém, tombola.
09. 02. 2018 Základná škola Veľké Uherce Vás pozýva
na 19. Reprezentačný ples do sály Kultúrneho domu Veľké Uherce.
Lístky si môžete zakúpiť v kancelárii Základnej školy.
Oznam TJ Pažiť
Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% z dane pre našu TJ. Bližšie
informácie u starostu obce. Ďakujeme za Vašu priazeň.
OZNAMY
Obecný úrad Pažiť – dovolenka od 22. 12. 2017 do 02. 01. 2018.
Materská škola Pažiť – prázdniny od 23.12.2017 do 07.01.2018.
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Schválený rozpočet na rok 2018

- schválený na OZ dňa 13. 12. 2017
Suma v €
Výnos dane z príjmov
140.000,00
Daň z pozemkov
3.685,00
Daň zo stavieb
3.680,00
Daň za psa
296,00
Vývoz odpadu
6.600,00
Prijmy z prenajatých pozemkov
319,36
Za prenajaté budovy
2.000,00
Administratívne poplatky +znečisťovanie
1.500,00
Poplatky za služby a tovar
500,00
Poplatky za materskú školu
900,00
Za stravné
900,00
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
38,50
Úroky
30,00
Dotácie na prenesený výkon ŠS
642,68
Dotácie okrem preneseného výkonu ŠS
4.171,77
bežné príjmy spolu
165.263,31
kapitálové príjmy spolu
67.201,00
Príjem z predaja pozemkov
67.201,00
príjmové finančné operácie
0,00
PRIJMY SPOLU
232.464,31
Bežné výdavky
0111
83.096,33
Mzdy,odmeny z vlastných
35.500,00
Mzdy a odmeny z dotácií
3.184,47
odvody do fondov
12.315,00
cestovné
700,00
energie + vodné
5.400,00
Komunikačná infraštruktúra
260,00
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
800,00
všeobecný materiál-kancel.
700,00
reprezentačné výdavky
700,00
údržba výpočtovej techniky, licencie
970,00
školenie, noviny, časopisy
50,00
inzercia, propagácia
250,00
všeobecné a špeciálne služby
800,00
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stravovanie
2.500,00
údržba budov
14.236,86
poistenie
200,00
prídel do SF
200,00
poslanci
2.000,00
dohody
900,00
príspevky CVČ
100,00
členské príspevky, poplatky
800,00
nemocenské dávky
100,00
Stavebný úrad z vlastných
0,00
Stavebný úrad z dotácie
430,00
Čerpanie z iných dotácií
0112 Finančné poplatky
200,00
Poplatky bankám
200,00
0510 Nakladanie s odpadmi
7.310,00
Všeobecný materiál
310,00
Všeobecné služby – vývoz odpadu
7.000,00
0620 rozvoj obce
250,00
Všeobecný materiál , údržba
250,00
0640 verejné osvetlenie
4.600,00
Energie
4.000,00
Všeobecný materiál
600,00
0810 Športové služby
1.000,00
Dotácia orgranizácii
1.000,00
0820 kultúrne služby
2.450,00
Zariadenie, náradie, technika
250,00
Špeciálny materiál – videokronika
350,00
Knihy do knižnice
100,00
Všeobecný materiál, podujatia kultúrne
1.550,00
Propagácia, reklama – kalendáre
200,00
0840 náboženské a iné spoločenské služby 5.300,00
Energie DR
270,00
Vodné DR
30,00
Opravy v DR
5.000,00
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
43.940,00
mzdy, odmeny
25.150,00
odvody
8.060,00

–––––––––––––––––
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cestovné
energie, voda
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál, int.vybavenie
všeobecné služby
opravy budov a servis počítača
Knihy

stravovanie
prídel do SF
náhrada pri PN
čerpanie dotácie VaVz
1020 Staroba
Špeciálne služby
Dotácie organizácii JD
Bežné výdavky spolu
0111 obec
Nákup pozemkov
Nákup budov
Budovanie cesty
0620 rozvoj obce
Budovanie cesty v priemyselnej zóne
Kapitálové výdavky spolu
012 finančné poplatky
Splácanie úveru ŠFRB
Výdavkové finančné operácie
SPOLU
OZNAMY
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500,00
4.140,00
250,00
700,00
40,00
550,00
50,00

3.000,00
200,00
100,00
1.200,00
550,00
50,00
500,00
148.696,33
1.619,00
40.000,00

41.619,00
14.748,00
14.748,00
205.263,33

.
.

Stále máme medzi sebou občanov, ktorí zabudli zaplatiť dane
a poplatky za vývoz odpadu. Veríme v rýchlu nápravu.
Dňa 31. 12. 2017 končia platnosť nájomné zmluvy na hrobové
miesto. Z toho dôvodu v roku 2018 sa budú uzatvárať zmluvy
na hrobové miesto, v zmysle VZN č. 1/2017. Informovať o čase
uzatvárania zmlúv Vás budeme informovať miestnym rozhlasom.
8______________________________________________

Priatelia obce Pažiť
Podnetom na vznik organizácie Priatelia obce Pažiť bolo dobrovoľníctvo. Víziou
nášho programu je vytvoriť priestor pre všetkých aktívnych ľudí dobrej vôle
spolupracujúcich na dohodnutých projektoch.
Tieto projekty umožnia mnohým ľuďom angažovať sa formou dobrovoľníctva,
kde budú môcť využiť svoje schopnosti, zručnosti a prejaviť skutkami konanie
dobra pre pomoc iných ľudí.Tešíme sa na mnohoraké spolupráce s inštitúciami ,
organizáciami a veríme, že kreatívni a iniciatívni dobrovoľníci s množstvom
nápadov pomôžu na jednej strane tým, ktorí pomoc potrebujú a na druhej strane
sami budú mať príležitosť byť obohatení o množstvo príležitostí pre rozvoj svojej
osobnosti. Tešíme sa na každého, kto je ochotný pomôcť nám v tejto činnosti.
Za pomoc pri realizácii spoločného Mikulášskeho darčeka pre JDS Pažiť
ďakujeme týmto priateľom :
Andrej a Branislav Filipoví, Pažiť - fotografické práce
Július Hozák, Pažiť - ovocie
Viktória a Peter Bartoňoví, Nové Zámky - vecné dary, grafika
Kovotex s.r.o.,Nové Zámky - vecné dary
Martin a Terezka Hlavatí, Kysucké Nové Mesto - hudobné vystúpenie
Slávka Gendiarová Hačková, Partizánske - ručné práce technikou Kanzashi
Vladka Rybárová, Nitra - háčkované ručné práce
Radim Rafaj, Partizánske - organizačné práce
Marian Dzian, Pažiť - bezplatné pohostenie
Edita Stanczová, Pažiť - fotobrožúra z Olympiády seniorov, sladkosti
Marcela Košíková Čangelová, Kolačno - vianočné perníčky, voňavé mydielka
Monika Pintérová, Praha - grafika
Andraj Baláška, Pažiť - vecné dary, sladkosti
Luboš Bíreš, Bojnice - vecné dary
Iveta Borchová Belianska, Veľké Uherce – zákusky
Jozef Čangel, Kolačno – vecné dary
Milan Rybár, Pažiť – vecné dary, ovocie
Ivan Husár, Ostratice – ovocie
Kartoma s.r.o., Nové Zámky – kartónové krabice na darčeky

Zvláštne poďakovanie patrí organizácii Jednote dôchodcov Pažiť
za motiváciu
k dobrovoľníckej činnosti a za pozvanie na Mikulášske
posedenie, ktoré sa konalo 3.12.2017 v klube seniorov.
priatelia-obce-pazit@centrum.sk
Milan Rybár
5_______________________________________________________________________
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Oznamy k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a k vývozu odpadu.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ustanovuje miestne dane a miestny poplatok. Obec Pažiť
má prijaté VZN 6/2012, 7/2012, 8/2012 ktorými upravuje uvedené
na podmienky obce.
Vyberáme:
Daň z nehnuteľnosti
Daňovník u ktorého nastala zmena v roku 2017 je povinný v zmysle
zákona 582/2004 Z. z. podať do 31. 01. 2018 nové daňové priznanie
( napr. stavebné povolenie, kolaudácia, nadobudnutie nehnuteľnosti).
Ak nehnuteľnosť je vo vlastníctve viacerých osôb a ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov môže zastupovať len jeden
z nich a ostatní daňovníci ručia za daň do výšky svojho podielu.
Miestny poplatok za komunálne odpady
Daňovník, ktorý si chce uplatňovať zľavu z poplatku za vývoz
odpadu je v zmysle VZN povinný podať žiadosť o odpustenie alebo
zníženie a doložiť požadované doklady do 28. 02. 2018.
O ostatných miestnych daniach
Daň za psa – základom je počet psov. Zmenu nahlásiť do 31. 01.
2018.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné
užívanie verejného priestranstva – miestnych komunikácií,
chodníkov, zelených pásov. Daňová povinnosť vzniká dňom
osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia užívania – napr. parkovanie, umiestnenie stavebného
zariadenia, skládky. Takéto skutočnosti ste povinní nahlásiť
správcovi dane t. j. obci – obecnému úradu hneď pri vzniku
povinnosti.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Spoločne životom
Mgr. Stanislava Tomová – Tomáš Majerčík
Zuzana Žuchovská – Ing. Marek Janček
Ing. Valéria Prídalová – Mgr. Peter Culka

Na cestách života kráčajte spolu, či vedú do kopca alebo dolu,
o seba opretí v každučký čas, v láske a svornosti až zbledne vlas.
________________________________________________________________

Opustili nás

Zdenka Jurišová
Ing. Ivan Patáčik
Anna Foltánová
Vladimír Sluka
Paulína Gendiarová

7/2017
7/2017
8/2017
9/2017
12/2017

Posledný pozdrav tu
šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme
je naša útecha.

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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