
Prijatím prváčikov a ich učiteľky na obecnom úrade sa začalo slávnostné otvore-
nie školského roka 2010/ 11. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta 
obce Martin Lednický, zaželal im veľa úspechov v škole  a odovzdal  spomienkové 
knižné darčeky. 

Hlavná časť slávnostného otvorenia školského roka sa začala štátnou hymnou, 
básňou a piesňou. Potom privítala žiakov, učiteľov,  pracovníkov školy a hostí 
riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová. Prítomných na slávnostnom otvorení 
školského roka pozdravil vo svojom príhovore starosta obce Martin Lednický, 
ktorého časť zverejňujeme v nasledujúcom článku. Milou súčasťou otvorenia škol-
ského roka bolo privítanie prváčikov a ich dekorovanie. 

Dnes ste milí žiaci a žiačikovia vstávali skôr ako obyčajne. Vonku vás privítala 
šedivá obloha a studenšie počasie, než na aké sme bývali zvyknutí. I taká je jeseň, 
ktorá ohlasuje začiatok nového školského roka. 

Teraz stojíte tu na nádvorí vašej školy a máte pocit, že je to všetko za vami a čaká 
vás strastiplná cesta nad knihami, zošitmi spolu so spoločníkom perom. Pokojne 
môžete hodiť svoje obavy za hlavu. Priateľom vám je  škola s pedagógmi a všetkými 
zamestnancami. Ponúknu vám nový druh zábavy a poznania, ktorého hodnotu 
spoznáte časom.

Bez pomoci vašich učiteliek a učiteľov by to šlo len ťažko. Preto mi dovoľte 
zaželať pedagogickému zboru na čele s pani riaditeľkou veľa chuti a elánu pri práci s 
vašimi žiakmi. Nech spod vašej taktovky vychádzajú mladí a šikovní študenti, pre 
ktorých sa vzdelávanie stane vášňou.

Naša škola je celá vo sviatočnom šate, vyzdobená pripravená privítať všetkých 
jej žiakov. Vďaka finančnej dotácii z Ministerstva školstva, ktorú som ako zástupca 
obce zadovážil, môže fungovať kvalitnejšie a v plnom rozsahu, tak ako to vždy obec 
deklarovala spolu s obecným zastupiteľstvom. Rád by som privítal i nové posily 
učiteľského teamu Veroniku Sýkorovú, Líviu Gabovičovú, Vieru Ďuračkovú a dôs-
tojného pána Dušana Nemca, ktorým želám  veľa úspechov. 

Milí žiaci. V mene občanov našej obce Pobedim ako i v mojom mene,  dovoľte mi 
zaželať vám veľa úspechov a chuti do učenia. 
Poslúchajte svojich pedagógov a snažte sa načúvať 
ich úprimným radám, lebo tie jediné nikde a za nič 
nekúpite.

Tak ako sme písali v ostatnom čísle obecných prístavby hasičskej zbrojnice do úrovne 1. poscho-
novín, v mesiaci júli sa začala rekonštrukcia a dia a zároveň sa pripravuje betónovanie stropnej 
rozšírenie hasičskej zbrojnice. Začiatky boli trocha monolitickej dosky spolu s prievlakmi. V tomto 
komplikované, no ako teraz vidieť, investičná roku sa plánuje dokončiť hrubá stavba, t.j. vymu-
akcia je v plnom prúde. Kto je realizátorom stavby rovanie obvodových múrov prístavby a nové 
a čo  všetko sa doteraz vybudovalo? zastrešenie celej stavby. Rekonštrukcia zbrojnice 

Ako už je v otázke uvedené v júli t.r. sa začala sa má ukončiť v júli 2011.
rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice Aké prínosy bude mať táto akcia pre obec a čo 
z prostriedkov Európskej únie, pričom 5 % nákla- všetko bude obsahovať hasičská zbrojnica po 
dov hradí obec. Realizátorom investičnej akcie je dokončení ?  
firma VILI DC s.r.o Dubnica nad Váhom. Po stavebných úpravách sa zvýši kvalita pre-
Stavebným dozorom bol poverený Ing. Peter vádzky hasičskej zbrojnice, zlepší sa hospodárenie 
Urban,  DOMUS - URBAN A SYN stavebná s energiami, skvalitnia sa hygienické podmienky 
spoločnosť s. r.o., Piešťany. a estetika. Predĺži sa životnosť stavby a stavba 

Doteraz sa uskutočnilo odstránenie stromové- bude vnímaná ako nový objekt občianskej vybave-
ho porastu, ktorý bránil prístupu k stavenisku. Zo nosti. V neposlednom rade treba pripomenúť, že 
stavebných prác sa uskutočnili výkopové práce pre z celkových nákladov obec hradí len 5 %. Po 
základy prístavby, zabetónovali sa základové pásy dokončení hasičská zbrojnica, správnejšie už 
a urobila sa betonáž podkladovej platne. V interiéri hasičská stanica, bude mať na prízemí tri garáže, 
sa odstránila betónová podlaha pôvodnej garáže, sklad protiplynového vybavenia, šatňu a sociálne 
prehĺbila sa časť garáže pod úroveň pôvodnej zariadenia. Na poschodí sa bude nachádzať denná 
podlahy a sondami sa zisťovala úroveň základov školiaca miestnosť, dve kancelárie, archív, dve 
pôvodnej stavby a pilierov. Sondy bolo potrebné odpočin kové miestno sti, kuchynk a, sociáln e 
urobiť kvôli statickému prieskumu. Na základe zariadenia a kúpeľňa. Celá budova bude zastrešená 
výsledkov prieskumu a po vyriešení statického valbovou strechou a v pivnici budú, tak ako dote-
zabezpečenia stavba pokračuje v súlade s projekto- raz, kotolňa a vodáreň. Na dvore sa vybuduje 
vou dokumentáciou. Budujú sa obvodové murivá septik.    Za rozhovor ďakuje I.P. 

Do konca tohto roku sa uskutočnia viaceré akcie . Sú to:  Pobedimské 
hody - 2. až 4.10. 2010, prednáška o umeleckých pamiatkach kostola sv. 
Michala - 16.10.2010, stretnutie jubilantov a uvítanie detí do života -
23.10.2010, posvätenie sochy sv. Vendelína - 24. 10. 2010, jubilejné 
sobáše - 13.11.2010, komunálne voľby - 27.11.2010, vianočná besiedka - 
17.12.2010, ustanovujúce zasadnutie novozvolených orgánov Obce 
Pobedim - do 27.12.2010 -red.-

Obec Pobedim oznamuje, že pripravuje 13. novembra 2010 stretnutie 
jubilujúcich manželských párov. Nakoľko má obec k dispozícii iba evi-
denciu manželstiev uzavretých v obci Pobedim, prosíme manželské páry, 
ktoré mali uzavreté manželstvo mimo obce Pobedim a v rokoch 2007 - 
2010 oslávili 25., 50. a 60. výročie uzavretia manželstva, aby túto skutoč-
nosť nahlásili osobne na Obecnom úrade Pobedim alebo telefonicky 
na č. 7794173 a to do 20.10.2010. -red.-

„Robte všetko preto, aby ste si naplnili svoje sny"
Z príhovoru starostu obce M. Lednického na slávnostnom otvorení školského roka

Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice  
Rozhovor so starostom obce Martinom Lednickým 

Stretnutie jubilujúcich manželských párov

Bohatý program podujatí

Foto: I.Pastorek



Základnú školu navštevujú žiaci z obce Pobedim a žiaci z obce 
Bašovce, ktorí patria do spoločného školského obvodu. Asi 10% z celko-
vého počtu žiakov sú žiaci rómskeho pôvodu. Škola podľa možností 

Druhého septembra sme vstúpili do nového školského roku. Je to znova vytvára i vhodné podmienky na vzdelávanie integrovaných žiakov, ktorí 
rok zmien, nových plánov aj predsavzatí. Všetky tieto zmeny súvisia však tvoria len veľmi malú časť všetkých žiakov - približne 1 %.  
so zmenami v celom školskom systéme a reforme školstva, ktorú rozbehlo V materskej škole budú pracovať tri pedagogické pracovníčky - zástup-
v predchádzajúcich rokoch MŠ SR. kyňa riaditeľky školy pre MŠ a dve učiteľky MŠ. O čistotu sa bude starať 

Základná škola už dva školské roky a materská škola jeden školský rok školníčka. V školskej jedálni bude pracovať vedúca ŠJ a dve kuchárky, z toho 
postupuje podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Pedagogickí jedna na polovičný pracovný úväzok.
zamestnanci počas letných prázdnin nelenili a pripravili vzdelávací program V ZŠ bude pracovať zmiešaný štrnásť členný pedagogický kolektív. 
pod názvom "Štvorlístok". Nebola to úloha ľahká a niekoľkokrát sme Desať učiteliek, jedna vychovávateľka, dvaja učitelia a pán farár. Ženskú 
ho dopĺňali a prepracovávali. Výsledok však stojí za to, je vypracovaný časť pedagogického zboru bude tvoriť jedna vychovávateľka, šesť učiteliek 
na vysokej úrovni a dúfame, že sa nám ho podarí aj naplniť. Nie je to však I. stupňa, z nich je jedna riaditeľka školy a jedna zástupkyňa riaditeľky školy 
konečné dielo. Všetko je v štádiu vývoja a overovania, a tak budeme aj naďa- a štyri učiteľky II. stupňa. Jedna učiteľka II. stupňa bude pracovať na 17,39 
lej tento náš školský vzdelávací program dopĺňať a dotvárať. % úväzok. V ŠKD bude tiež pracovať jedna učiteľka II. stupňa, ktorá si týmto 

V školskom roku 2010/2011 bude ZŠ navštevovať 102 žiakov v 4 trie- spôsobom dopĺňa úväzok a jedna vychovávateľka. Mužskú časť budú tvoriť 
dach I. stupňa a v 5 triedach II. stupňa. MŠ bude v tomto školskom roku dvaja učitelia II. stupňa a pán farár. O údržbu ZŠ sa postará školník a dve 
navštevovať 32 detí. Budú pracovať v dvoch triedach. Jedna trieda bude upratovačky. Ekonomiku školy bude zabezpečovať ekonómka.
otvorená s celodennou prevádzkou a druhá s poldennou prevádzkou. Škol- Plány do budúcnosti máme veľké a všetci dúfame, že všetko, čo sme si pred-
ský klub detí bude pracovať v dvoch oddeleniach a bude ho navštevovať 30 savzali, splníme v prospech výchovy a vzdelávania. Našou víziou nie je len 
žiakov. Stravovanie žiakov zo ZŠ aj z MŠ a tiež všetkých zamestnancov viesť žiakov tak, aby dodržiavali pravidlá a používali ich v praxi, ale chceme, 
školy je zabezpečené v školskej jedálni. aby naši žiaci tvorili niečo nové - iba tak dokážu napredovať. 

PaedDr. Jarmila Gáborová - riaditeľka školy

Základná škola by nemohla prosperovať a dobre fungovať bez pomoci 
ústretových rodičov a priateľov školy. Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí nám pomohli. Veľká vďaka patrí rodičovskému združenie pod 
vedením Oľgy Klimovej a tiež rade školy a jej predsedovi Mariánovi Žákovi. 
Taktiež všetkým, ktorí pomohli materiálne a morálne pri obnove školy a pri 
organizovaní akcií pripravovaných školou. 

Ako všetci vieme, z dôvodu nízkeho počtu žiakov v triedach nám v tomto 
školskom roku hrozilo spájanie ročníkov. Na začiatku kalendárneho roku 
2010, hneď ako sme zistili, že finančné prostriedky pridelené MŠ SR norma-
tívnym financovaním nebudú postačovať na pokrytie mzdových a prevádzko-
vých nákladov, sme podali dohodovacie konanie, v ktorom sme žiadali 
ministerstvo školstva o dofinancovanie do takej výšky, aby sme triedy spájať 
nemuseli. Časť finančných prostriedkov na dofinancovanie sme dostali v máji 
2010. No zďaleka nepostačovala na pokrytie mzdových nákladov, a tak nám 
spojenie ročníkov hrozilo aj naďalej. Nevzdávali sme sa, a hľadali sme rieše-
nia ďalej. O pomoc sme žiadali pána starostu aj poslancov obecného zastupi-
teľstva. Oslovili sme aj rodičov prostredníctvom rady školy a rodičovského 
združenia. Vďaka ochote a pomoci Mgr. Směřičkovej sa nám podarilo 
prostredníctvom úradu práce zamestnať začínajúcu učiteľku Mgr. Sýkorovú. 
Všetko toto úsilie sa vyplatilo. V auguste nás pán starosta Martin Lednický 
potešil správou, že po jeho osobnej intervencii na MŠ SR nám boli schválené aj 
zostávajúce finančné prostriedky, ktoré sme žiadali v dohodovacom konaní. 

Touto cestou sa chcem poďakovať starostovi obce Pobedim Martinovi 
Lednickému a Mgr. Eve Směřičkovej za ich pomoc pri riešení uvedeného 
problému. Bez financií z MŠ SR a zamestnania Mgr. Sýkorovej prostredníc-
tvom Úradu práce v Novom Meste nad Váhom, by sa nám udržanie deviatich 
tried v tomto školskom roku nepodarilo. 

Pevne veríme, že riešenie sa nájde aj v budúcom kalendárnom roku a roční-
ky spájať nebudeme. PaedDr. Jarmila Gáborová - riaditeľka školy

Obec Pobedim je obohatená o nové plastiky a to o sochu sv. Vendelína 
a sv. Donáta. Pôvodná socha sv. Vendelína bola zničená v čase 2. sveto-
vej vojny. V minulom roku, z iniciatívy starostu obce M. Lednického, 
bola vyhotovená plastika ochrancu pastierov a roľníkov akademickým 
sochárom Júliusom Sílešom. Obec plánuje posvätiť sochu po sviatku sv. 
Vendelína a to dňa 24. októbra 2010. 

Po osadení plastiky sv. Vendelína bola 16. septembra 2010 osadená i 
socha sv. Donáta. Motívom umiestnenia pred Roľnícky dom je skutoč-
nosť, že sv. Donát, bol patrónom pred živelnými pohromami a viaže sa k 
roľníckemu spôsobu života v našej obci. 

Plastiku sv. Donáta, ktorá je kópiou pôvodnej sochy, reštauroval 
akademický sochár Juraj Sileš. Reštaurátor J. Síleš je autorom i masívne-
ho stĺpu s nápisom. 

Podrobnejšie fakty o sochách a ich osudoch uverejníme v najbližšom 
čísle Pobedimčana. I.P.

Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Piešťany požiadalo 
dňa 19. augusta 2010 o výpomoc Obecný hasičský zbor /OHZ/ Pobedim k 
požiaru polyfunkčného domu v Piešťanoch na sídlisku Adama Trajana. Na 
zásah bola použitá hasičská technika hasičského zboru T 148 /CAS 32 
Mercedes Vario /MB Vario/ s 8 členmi OHZ.

Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar polyfunkč-
ného objektu, ktorý bol kompletne zachvátený plameňom. Na mieste zásahu sa 
už nachádzala jednotka Hasičského a záchranného zboru /HaZZ/ Piešťany, 
HaZZ Hlohovec a HaZZ Trnava s technikou. Členovia OHZ Pobedim vytvori-
li útočné vedenie vysokotlakovým prúdom a doplňovali hasiacu látku do 
vozidla MB Vario z vozidla OHZ Pobedim a z vozidla HaZZ Hlohovec. Okrem 
toho boli nápomocní pri likvidačných prácach. Technika T 148/CAS 32 dová-
žala hasiacu látku k miestu požiaru z hydrantovej siete pri hasičskej stanici 
Piešťany. Bolo to z toho dôvodu, že blízke tri hydranty dopĺňali inú techniku a 
tlak vody nebol dostačujúci. 

DHZ Pobedim pracovala v bojovom úseku č. 4 z južnej strany objektu od 
hlavnej cesty. Likvidácia požiaru bola cez stavebné otvory, hasila sa nákupná 
plocha a strešná konštrukcia v spolupráci s príslušníkmi HaZZ. Počas zásahu 
neprišlo k zraneniu členov OHZ Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky. 
Po lokalizačných prácach sa jednotka v zložení Mário Ješko, Augustín Lukáš, 
Miroslav Piškula, Martin Piškula, Erik Hesko, Peter Hesko, Ľuboš Melicher a 
Peter Vakoš, vrátila sa na svoju základňu. 
Riaditeľ Záchranného a hasičského zboru v Piešťanoch poďakoval starostovi 
obce M. Lednickému za poskytnutie výpomoci pri likvidácii požiaru objektu v 
Piešťanoch a pobedimským hasičom za odvahu a statočnosť pri zásahu. 

Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

l Prváčikov čakajú školské lavice.                            Foto: I. Pastorek 

Začal sa nový školský rok 2010/2011

Pobedimskí hasiči pomáhali hasiť 
požiar v Piešťanoch

Poďakovanie za pomoc a podporu



Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
/33. a 34. zasadnutie zastupiteľstva/

Výročie Slovenského národného povstania, v poradí už šesťdesiate 
šieste, si naša obec pripomenula túto významnú historickú udalosť polože-
ním vencov k pamätnej tabuli SNP na objekte pôvodnej budovy národného 
výboru a k pamätníku padlým vojakom v I. svetovej vojne v areáli kostola. 

Pamätná tabuľa SNP, dielo akademického sochára V. Farára, je venova-
ná pamiatke občanov Pobedima Michalovi Miklovičovi a Michalovi 
Miklovičovi- Klčech, ktorí sa ako vojaci slovenskej armády aktívne zúčast-
nili bojov Povstania. Michal Miklovič / Klčech / padol v boji pri obci 
Kosorín. Michal Miklovič / 1921/ bol v Banskej Bystrici zajatý a zahynul 
v nemeckom koncentračnom tábore. Ako vojaci slovenskej armády bojo-
vali v Slovenskom národnom povstaní i ďalší obyvatelia našej obce, neskôr 
členovia miestnej organizácie protifašistických bojovníkov. Žiaľ už nie sú 
medzi nami. Boli to: František Hesko, Vojtech Valo, Alojz Kuchar, Vojtech 
Miklovič, Gašpar Melicher a Alojz Dudík. Všetci si zaslúžia našu úctu. 
(Podrobnejšie sme o účastníkoch SNP písali v obecných novinách pri 
príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania - Pobedimčan 
2/2004).  

Pomník obetiam prvej svetovej vojny bol postavený v roku 1928 
a pripomína mená vojakov pobedimskej a bašovskej farnosti, ktorí padli 
na frontoch I. svetovej vojny. Nápis pod menami padlých bol v minulom 
roku obnovený. Mgr. I. Pastorek 

Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) Pobedim a obec Pobedim pod 
záštitou Ministerstva vnútra SR a sponzorov usporiadal medzinárodné stretnu-
tie mladých hasičov. Na stretnutí, ktoré sa konalo v dňoch od 7. - 11.7.2010, sa 
zúčastnili mladí pobedimskí hasiči, hasiči z Českej republiky /Toužim/, 
Maďarskej republiky /Szeghalom/ a Poľskej republiky /Lodž /. 

Stretnutie začalo príchodom zahraničných účastníkov a večerou. Druhý deň 
mali účastníci stretnutia na programe návštevu kúpeľného mesta Piešťany. 
Navštívili hasičskú stanicu, prehliadli si expozíciu Vojenského historického 
múzea, absolvovali plavbu loďou a zaplávali si v bazéne Eva. Tretí deň 
navštívili Roľnícky dom a kostol sv. Michala arch., kde im bol sprievodcom 
Mgr. Ivan Pastorek . Usporiadajúci zbor v tento deň okrem toho zorganizoval 
športové hry a tréning na hasičskú súťaž.

Dňa 10.7.2010 sa uskutočnila hasičská medzinárodná súťaž mladých hasi-
čov. Slávnostné otvorenie vykonal predseda DHZ Pobedim Martin Piškula 
a starosta obce Pobedim Martin Lednický. Súťažnými disciplínami bola štafeta 
a hasičský útok. Súťažilo celkovo 9 družstiev z toho 6 chlapčenských a 3 diev-
čenské. Okrem zahraničných účastníkov sa súťaže zúčastnili i družstvá ďalších 
miest a obcí západného Slovenska. Medzinárodnú hasičskú súťaž navštívil 
a časť cien odovzdal exminister vnútra, poslanec NR SR Robert Kaliňák. 

V celkovom hodnotení súťaže súťaži obsadil 1. miesto Pobedim, 2. miesto 
Szeghalom, 3. miesto Lodž a 4. miesto Toužim. Po hasičskej súťaži nasledoval 
voľný program a rozlúčkový večer pre deti a ich vedúcich. 

Mladí hasiči zo susedných krajín si odniesli domov veľa zážitkov, skúsenos-
tí a mnoho nových priateľstiev. 
Budúci rok sa stretnutie mla-
dých hasičov koná v Poľskej 
republike v meste Lodž.   

   Martin Piškula

V poradí 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané dňa 8. júla 2010, 
malo celkove 12 bodov programu. Po úvodných bodoch / otvorenie zasadania, 
kontrola uznesení, občania - dopyty a návrhy /sa prerokovala žiadosť školy 
o riešenie finančnej situácie. 

O žiadosti školy na poskytnutie sumy 8 000.- Ä na krytie mzdových nákla-
dov, ktorá bola predmetom rokovania 32. zasadnutia zastupiteľstva, najskôr 
rokovali členovia komisie v prítomnosti starostu obce, riaditeľky školy 
PaedDr. J. Gáborovej a ekonómky Ing. Borovskej. Na návrh finančnej komisie 
a vzhľadom k finančnej situácii v hospodárení obce, zastupiteľstvo príspevok 
pre školu neschválilo. Riešenie situácie, aj vzhľadom k počtu žiakov v nasle-
dujúcich rokoch, spočíva v spájaní tried prvého stupňa. V tomto bode progra-
mu sa informovala poslankyňa Mgr. L. Mitošinková o situácii v materskej 
škole. Starosta obce oboznámil poslancov, že v materskej škole je v súčasnosti 
jedno celodenné a jedno poldenné oddelenie. 

V ďalších bodoch poslanci prerokovali správu o inventarizácii majetku 
obce za rok 2009, správu hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2009 spolu so 
stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2009 a schválili záverečný účet obce 
za rok 2009 ako aj celoročné hospodárenie. V príslušnom uznesení schválili 
tiež použitie prebytku hospodárenia na krytie bežných výdavkov v roku 2010 
v zmysle zákona č, 583/2004 Z.z. 

V bodoch 8 - 10 poslanci obecného zastupiteľstva schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie Obce Pobedim č. 3/2010 o organizovaní spoločného 
stravovania, dodatok č. 1 k VZN Obce Pobedim č. 1/2008 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení 
v obci Pobedim a prílohu č. 1 k VZN Obce Pobedim č. 2/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského 
zariadenia.

Poslanci v bode interpelácie sa informovali o predaji budovy č. 221, 
o osude pohostinstva a o využívaní telocvične v športovom areáli. /Mgr. L. Mi-
tošinková/. Ďalšie dopyty /Mgr. L. Mitošinková, Mgr. I.Pastorek/ sa týkali 
monitorovania únikov plynu, prevádzky kaderníctva, termínu Dňa detí a 
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Poslanec J. Mašán sa zaujímal o fakturáciu 
za projekt kanalizácie a o predaji hasičského auta. Ku koncu tohto bodu pro-
gramu sa rozvinula diskusia o umiestnení sochy sv. Donáta. Väčšina poslan-
cov bola za jej umiestnenie v intraviláne obce, konkrétne pred Roľníckym 
domom. 

Na interpelácie poslancov odpovedal starosta obce Martin Lednický, ktorý 
v ďalšom bode programu / Rôzne / v nadväznosti na predchádzajúci bod 
informoval poslancov o náplni detského dňa, o medzinárodnom stretnutí 
mladých hasičov a rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 

Len tri body malo v programe 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutočnilo 15. júla 2010. Po otvorení zasadania starosta obce 
M. Lednický oboznámil poslancov o hlavnom predmete rokovania a to 
o schválení finančnej čiastky za výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii, 
prístavbe a nadstavbe Hasičskej zbrojnice Pobedim. M. Lednický odôvodnil 
potrebu stavebného dozoru na tejto stavbe, ktorá sa realizuje z prostriedkov 
európskej únie a je prísne sledovaná. Realizovať stavebný dozor navrhol 
starosta obce Ing. Petra Urbana, konateľa stavebnej spoločnosti s.r.o. DOMUS 
- URBAN A SYN, Piešťany. Realizátor stavebného dozoru bol odporučený 
firmou Zempres Piešťany. V diskusii k tomuto bodu programu poslanci sa 
zaujímali o vykazovanie činnosti stavebného dozoru, o jeho kontrole a mož-
nosti zahrnutia sumy za dozor do ceny projektu. Ďalšie rokovanie sa zaoberalo 
neskorším podpísaním zmluvy, na čo starosta obce argumentoval o nutnosti 
schválenia stavebného dozoru už na tejto schôdzi. Argumentoval postupom 
stavby a tým, že finančná odmena, ktorú požaduje realizátor sa všeobecne 
odvíja od hodnoty projektu a okrem toho je presvedčený, že osoba Ing. Petra 
Urbana zaručuje kvalitné vykonanie požadovanej činnosti. O finančných 
problémoch financovania sa hovorilo pred schválením uznesenia. Po dlhšej 
diskusii poslanci napokon zmluvu o výkone stavebného dozoru schválili ako 
aj odmenu za tento výkon.  

Na záver zasadania starosta obce poďakoval R. Čopovi za organizáciu 
detského dňa. Rovnako poďakoval Mgr. L. Mitošinkovej a členkám TJ Sokol 
Pobedim za pomoc pri realizácii akcie pre deti. Poďakovanie patrilo i poslan-
covi P. Žitňanskému za zhotovenie tabule na vyvesenie prevádzkového 
poriadku multifunkčného ihriska. V tomto bode sa poslanci zaujímali o samot-
nú prevádzku multifunkčného ihriska a o úrovni medzinárodnej súťaže mla-
dých hasičov. Na tieto dopyty reagoval starosta obce M. Lednický tým, že sa 
rieši problém osoby zodpovednej za prevádzku ihriska a čo sa týka hasičskej 
súťaže bola vyslovená všeobecná spokojnosť s priebehom akcie s medziná-
rodnou účasťou . Po zodpovedaní všetkých otázok vyhlásil starosta obce 
34. mimoriadne zasadnutie OZ za skončené. Spracoval I. Pastorek
Originál zápisnice zo zasadnutí : www.pobedim.sk

Medzinárodné stretnutie mladých hasičov
Pobedim 7. - 11. júl 2010 

l  Pohár víťazom odovzdal 
exminister vnútra R. Kaliňák  
l Víťazné pobedimské druž-

stvo.  Autor: Ivan Pätnický
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
/35. zasadnutie obecného zastupiteľstva/

Celkove 17 bodov malo v programe 35. zasadanie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa zišlo 26. augusta 2010 v zasadacej miestnosti obecného úradu. 
Vzhľadom k tomu, že občania sa zasadania zastupiteľstva nezúčastnili, bod 
Občania návrhy a pripomienky, sa nahradil bodom, v ktorom sa prerokovala 
žiadosť p. Miklánkovej o odkúpenie nehnuteľnosti, konkrétne pozemku pri 
dome č. 221 na vybudovanie žumpy k pripravovanému obchodu. Obecné zastu-
piteľstvo vyslovilo predbežný súhlas s predajom obecného majetku s tým, že 
presná výmera žiadosti sa určí po vyhotovení geometrického plánu. 

Schválenie zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľ-
stva a Štatútu obce Pobedim bolo predmetom rokovania 4. a 5. bodu programu. 
Uznesením zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok a zároveň zrušilo roko-
vací poriadok zo dňa 27.5.2003. Poslanci prerokovali Štatút obce Pobedim, 
avšak jeho schválenie presunuli na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva 

V zmysle platnej legislatívy a v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do 
orgánov samospráv, poslanci schválili rozsah výkonu funkcie starostu vo voleb-
nom období 2010 - 2014 a určili počet poslancov zastupiteľstva. Podľa prijatých 
uznesení bude starosta obce Pobedim vykonávať funkciu na plný pracovný 
úväzok a počet poslancov Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2010 - 
2014 bude deväť. 

V ďalších bodoch programu boli schválené zásady odmeňovania poslancov 
a schválená žiadosť o prenájom obecného bytu na dobu určitú. Žiadateľom bol 
Jozef Žitňanský ml., doba prenájmu sa určila na 12 mesiacov s možnosťou 
predĺženia o ďalších 12 mesiacov. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k avizovanému ukončeniu nájmu 
prevádzky Pohostinstva. Kladne zhodnotilo úmysel modernizovať predajňu 
Jednoty v pôvodných priestoroch, zároveň požiadalo vedenie COOP Jednota 
Trenčín o ponechanie Pohostinstva v terajších priestoroch. Poslanci v 11. bode 
programu sa zaoberali zápisom do kroniky obce za rok 2009. Zápis do kroniky 
za uvedený rok schválili a kronikárke Štefánii Vulganovej poďakovali za vede-
nie kroniky vo volebnom období 2006 - 2010. 

Poslanci interpelovali starostu obce vo viacerých záležitostiach, konkrétne 
predmetom interpelácií bola rekonštrukcia s prístavbou hasičskej zbrojnice, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, realizácia výstavy vodovodu, pozemky na 
stavbu rodinných domov a program pobedimských hodov. Na všetky dopyty 
poslancov podal starosta obce dostačujúcu odpoveď. V bode Rôzne zástupca 
agentúry Eurofinancie podal informácie o náplni spoločnosti t.j. spracovanie 
projektov, krížová kontrola a implementácia projektov. Ďalej starosta obce 
informoval poslancov o osobnom vybavení dotácie pre školu vo výške 12 000 Ä, 
oboznámil poslancov o žiadosti M. Bielikovej na odpustenie nájmu za rok 2010 
v súvislosti s mimoriadnou udalosťou a o podujatiach, ktoré sa uskutočnia do 
konca tohto kalendárneho roka. Spracoval: I. Pastorek
Originál zápisnice zo zasadnutia : www.pobedim.sk

Slávnostné otvorenie školského roku 2010 - 2011 malí škôlkári zahájili 
spolu so žiakmi ZŠ. 

Do materskej školy k 02.09.2010 je zaradených 32 detí. Z toho je 5 detí 
predškolského veku. V materskej škole sú otvorené dve triedy, jedna 
celodenná a jedna poldenná. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú vyko-
návať tri pedagogické zamestnankyne: Katarína Knappová, Elena Meli-
cherová a Mgr. Lívia Gabovičová.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám a deťom pomohli a spríjemnili 
pobyt v materskej škole v školskom roku 2009 - 2010. 

Katarína Knappová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Multifunkčné ihrisko v športovom areáli, v súlade s prevádzkovým poriad-
kom, sa intenzívne využíva. Jeho výstavbu realizovala obec a iniciátorom 
myšlienky budovania ihrísk bola bývalá vláda osobitne premiér Robert Fico. 
Vládou bola financovaná nadzemná časť ihriska, podkladovú časť financovala 
obec, ktorá si na tento účel zobrala pôžičku. Časť finančných prostriedkov 
pochádza od darcov. Treba podotknúť, že Futbalový oddiel a Kolkársky klub 
sa v súvislosti s výstavbou ihriska vzdali úplne alebo sčasti dotácii, ktoré sa 
v minulých rokoch v obecnom rozpočte vyčlenili na zabezpečenie športových 
aktivít. 
Výstavbu multifunkčného ihriska zatiaľ podporili :
Rastislav Čop, Marián Maco /1000.- Ä/, Martin Lednický /500.- Ä/ Martina 
Miklánková /400.- Ä/ Lukáš Augustín /200.- Ä/, Gacons Pub /350 .-Ä/, Ivan 
Miklovič, Peter Zervan, Peter Dudík, Marián Feranec, Jozef Žitňanský, Ľuboš 
Zervan, Ivan Pätnický, Maroš Svetlík, Miroslav Piškula, Pavol Košč, Norbert 
Mitošinka, Igor Bielik, Marián Čerešník /100.-Ä/, Ján Priadka, Mário Ješko, 
Martin Klimo, Martin Kováčik, Viera Kováčiková, Dušan Soviš, Peter 
Feranec, Marcel Urbánek, Pavol Vakoš, Michal 
Lauko, Erik Hesko /50.-Ä/, Peter Miklovič, Ján 
Maco /20 .-Ä /.

Telovýchovná jednota a Obec Pobedim srdečne 
ďakuje všetkým sponzorom a pevne verí, že spon-
zorstvo výstavby ihriska osloví i ďalších darcov. 

Poďakovanie patrí tiež nadácii REVIA Malo-
karpatská komunitná nadácia a Majetkový holding 
Pezinok /viď logo/, ktorá prispela sumou 664.- Ä 
na zakúpenie športových potrieb pre mládež a na 
rozvoj pobedimského športu.

   Rastislav Čop a redakcia

Dňa 18. septembra mali možnosť voliči vyjadriť sa k 6 otázkam refe-
renda. Na referende sa zúčastnilo 17,63 % oprávnených voličov. Tak ako 
vo všeobecnosti ani v našej obci nebolo platné. Na správny priebeh refe-
renda dohliadala komisia na s predsedníčkou M. Jankechovou.

Po štyroch rokoch sa uskutočnia dňa 27. novembra t.r. voľby do orgá-
nov samospráv. Termínom pre nahlásenie kandidátov na starostu a poslan-
cov je 3. október 2010. V našej obci budeme voliť, v súlade s znesením 
obecného zastupiteľstva, starostu na plný pracovný úväzok a 9. poslancov. 

-R-

Privítali sme 
20.7.2010 Nela Hajdínová, č. 316 

Rozlúčili sme sa 
18.7.2010 Michal Gono,  č. 48, /66 r. / 
7.8.2010 Mária Vanderková,  č. 227 /89 r./
19.9.2010 Jozef  Petráš,  č. 146 /82 r./

Darcovia pomohli výstavbe multifunkčného ihriska

V piatok 2. júla 2010 vystriedal vo vedení pobedimskej farnosti vdp. 
Mariána Vivodíka nový správca farnosti vdp. Dušan Nemec, ktorý pôsobil 
v Bratislave, Pezinku, Senici a od roku 1998 vo farnosti Trstín. 

Veriaci privítali nového duchovného otca v deň príchodu, teda dňa 
2. júla a v nedeľu 4. júla uvítal v mene občanov Pobedima správcu farnosti 
starosta obce Martin Lednický. -R-

Spolu so súťažami mladých hasičov prebiehali dňa 10. júla t.r. i súťaže 
Veľkého dňa detí. Deti pod vedením učiteliek základnej a materskej školy, ako 
aj cvičeniek Sokola Pobedim okrem iného sa pretekali vo vreci, súťažili 
v hádzaní lopty do kruhu a preťahovali sa lanom. Na futbalovom ihrisku staršie 
deti pod dozorom a podľa inštrukcií členov poľovného združenia si zastrieľali 
na terč. Deti si vyskúšali kresliarsky talent a ich práce boli inštalované v impro-
vizovanej galérii. Nechýbali ani občerstvenie a odmena pre súťažiacich. 
Poobede ich zasa čakala veľká šmýkačka, menšie deti si poskakovali v nafuko-
vacom hrade, v blízkom Zástodolí sa mohli previesť člnom a ako zvyčajnej 
popularite sa tešila i jazda na štvorkolkách. 

Tohoročný Veľký deň detí usporiadala Obec Pobedim a záujmové organizá-
cie v obci. Finančne detský deň podporili miestni sponzori, ktorým patrí vďaka 
organizátorov. -I.P.-


