POBEDIMČAN
Milí spoluobčania !
Príhovor starostu obce Martina Lednického

Volebné obdobie 2006 - 2010 je za nami
Končí sa volebné obdobie rokov 2006 - 2010. Je tu čas aspoň v stručnosti
zhodnotiť uplynulú etapu vývoja obce a uviesť konkrétne aktivity.
V prvom rade sú to akcie finančne podporené z fondov Európskej únie. Je
to rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia a vybudovanie vodovodu. Prístavba hasičskej
zbrojnice sa ukončí v budúcom roku, kedy je naplánovaná i rekonštrukcia
verejného osvetlenia a začiatok budovania obecného vodovodu. Ďalšími
grantmi boli podporené terénne úpravy vo vonkajšom dvore Roľníckeho
domu, generálna oprava strechy Kultúrneho domu a vybudovanie
multifunkčného ihriska. Pripravené sú ďalšie projekty a to projektová
dokumentácia na 12 bytový dom a projektová dokumentácia k územnému
rozhodnutiu na gravitačnú kanalizáciu.
V uplynulom volebnom období sa získalo moderné hasičské vozidlo a
spracoval sa územný plán obce. Z vlastných zdrojov sa vymenili
osvetľovacie telesá pri škole a kostole, zrekonštruovali sa sociálne
zariadenia v kultúrnom dome a v zdravotnom stredisku. Opravila sa stena
v detskej ambulancii a na zdravotnom stredisku bolo potrebné vymeniť
ohrievač na teplú vodu. Obec finančne podporila rekonštrukciu televízneho
káblového rozvodu, súťaže mladých hasičov ako aj činnosť spoločenských
a športových organizácií.
Je potrebné uviesť kúpu podielu kultúrneho domu ako i to, že obec sa
pravidelne starala o obecné plochy a cintorín. Inventár obecného hnuteľného
majetku sa rozšíril nielen nákupom ale aj bezodplatným získaním vitrín,
nábytku a časti vybavenia kuchyne a to od Hotela Bôrik Bratislava a Balneologického múzea v Piešťanoch. Zo služieb pre obyvateľov treba
pripomenúť otvorenie knižnice v nových priestoroch, zabezpečenie
stravovania pre dôchodcov, invalidov a zdravotne ťažko postihnutých
občanov.
Dôležitá bola i spolupráca so školou a to pri vymaľovaní časti priestorov
v základnej škole a doplnení umývadiel v sociálnych zariadeniach v základnej škole. V materskej škole bol nainštalovaný digestor, dotovala sa výmena
okien v základnej škole a v neposlednom rade sa zabezpečila dotácia na
mzdy pracovníkov základnej školy.
Dokončenie na str. 2

Ak by ste sa dospievajúcich spýtali, čo pre nich znamenajú Vianoce, je
vysoko pravdepodobné, že by ste boli ich odpoveďou sklamaný. Ak by ste sa
ich spýtali na Silvester, či Nový rok odpovedali by vám ich rozžiarené
pohľady s vidinou ohňostroja, delobuchov a zábavy.
Pre nás, ktorí máme vianočné sviatky radi, kvôli ich rodinnej, pokojnej
atmosfére, sú najkrajším obdobím roka. Aspoň jeden deň, či večer sa
zastavíme, zasadneme ku stolu s našimi milovanými a oslávime zázrak
života. Také sú tieto sviatky. Zázračné a kúzelné, pre všetkých od najmenších
po najväčších.
Na konci roka všetci bilancujeme s úsmevom na perách, veselou hudbou
a priateľmi. Prehrávame si celý rok a zároveň sľubujeme, že ďalší bude lepší,
pretože eliminujeme svoje chyby a hádam i šťastie nám pomôže. Nikdy by
sme však nemali ľutovať jediné rozhodnutia, žiadny prežitý deň. Každý deň
je totiž zmenou a krokom vpred.
Chcem vám, milí spoluobčania, poďakovať za podporu, ktorá bola pre
vykonávanie postu starostu nevyhnutná. Moja funkcia ma vždy napĺňala a
bavila. Dôkazom čoho sú úspešné projekty z fondov Európskej únie. Stálo to
mnoho práce a úsilia. Ako štatutár obce, starosta, som sa vždy snažil
pracovať pre Vás občanov. Nie vždy bola práca vo funkcii ľahká a jednoduchá. Naučila ma však mnohému, čo si so sebou ponesiem do života, ako
najväčšiu odmenu. Spolu s vašou podporou a dôverou je to najkrajšia
hodnota tejto práce. Verím, že pocity, ktoré teraz zdieľam ja sú vzájomné.
Novej pani starostke želám veľa chuti do práce, aby naplnila skutočne to, pre
čo si získala dôveru vás občanov.
Napokon nám všetkým želám Vianoce plné Božieho požehnania a
pokoja, aby sme ich strávili obklopení láskou našich blízkych. Zároveň
odchod starého roku oslávte a to zlé zanechajte v ňom, pretože v tom novom
sa môžete naplno venovať uskutočneniu svojich snov. Nech vám vyjde
všetko tak, ako si želáte, ideálne, do najmenšieho detailu.
Láskyplné Vianoce, krajší a šťastnejší Nový rok vám želá
Martin Lednický, starosta obce Pobedim.

Komunálne voľby 2010
Bohatá účasť voličov poznačila
komunálne voľby v našej obci, ktoré
sa konali dňa 27. novembra t.r.
v obecnom účelovom zariadení svadobke. Predovšetkým v podvečerných hodinách sa tvoril rad
občanov zrejme aj z toho dôvodu, že
oproti predchádzajúcim voľbám sa
tieto končili už o 20.00 hodine.
V každom prípade bol počet platných
hlasov o 118 hlasov vyšší ako
v predchádzajúcich komunálnych
voľbách.
Za starostku obce bola zvolená
Mgr. Eva Směřičková, ktorá s 215
hlasmi predstihla ďalších kandidátov
a to Miroslava Piškulu /154 hlasov/, Martina Lednického /143/, Zitu
Mitošinkovú /83/ a Margitu Bielikovú /31 hlasov/. Pobedimskí voliči si z 28
kandidátov zvolili deviatych. Sú to Mgr. Ivan Pastorek /323 hlasov/,
Rastislav Čop /319/, Jozef Mašán /264/, Ing. Ladislav Melicher /259/, Elena
Žitnanská /249/. Ing. Marián Mitošinka /238/, Bc. Denisa Babičová /228/,
Martin Lednický /214/ a Mgr. Katarína Barančíková /198 hlasov/.
Na správnosť volieb dohliadala a hlasy kandidátov spočítala volebná
komisia v zložení Anna Melicherová, predseda komisie a členovia Milena
Palkovičová, Melánia Ondreičková, Mária Miklovičová a Vladimíra
Žitňanská. Zapisovateľkou komisie bola pracovníčka obecného úradu Marta
Jankechová.
-R-

l Zo stretnutie jubilantov a starších občanov, ktoré sa uskutočnilo dňa
23. októbra t.r v účelovom zariadení obce /svadobka/. V ten istý deň
prijal starosta obce v obradnej sieni obedného úradu najmenších obyvateľov obce.
Foto: Ladislav Novák
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Pokračovanie zo strany 1
Z kultúrnych a spoločenských aktivít treba predovšetkým uviesť spomienkové oslavy 200. výročia pôsobenia Jána Hollého, oslavy 60. výročia vzniku
Folklórnej skupiny Pobedimčan a 110. výročia Dobrovoľného hasičského
zboru. Pokračovalo sa v inštalovaní hodových výstav a to Pobedimskí hasiči,
Pobedimské výročia 2008, Kroj a krojované bábiky, Pobedimčania doma a vo
svete a výstavy ovocia a zeleniny v Roľníckom dome. Spolu s výstavami sa
cez hody konali koncerty dychovej hudby /Borovienka, Lieskované/. V uplynulom období sme si pripomenuli 100. výročie narodenia biskupa Jozefa
Feranca a 330. výročie postavenia a posvätenia kostola sv. Michala archanjela.
Obec sa podieľala na vydávaní viacerých regionálnych propagačných materiálov, samostatne vydala materiál o Roľníckom dome a príležitostné pohľadnice. Pozornosť si zasluhuje film o Pobedime, zriadenie oficiálnej internetovej
stránky obce a pravidelné vydávanie novín Pobedimčan. Usporiadali sa tradičné kultúrno - spoločenské akcie ako stretnutie jubilantov a starších občanov,
jubilejných manželov, oslavy Dňa matiek, pripomenutie Dňa učiteľov ako aj
obnova stavania mája. Deti iste potešili súťaže a atrakcie Veľkého dňa detí.
Nedávno sa osadili a odovzdali verejnosti sochy sv. Donáta a sv. Vendelína.
Záverom treba v mene obce poďakovať občanom, poslancom a organizáciám pôsobiacich v obci za spoluprácu v prospech nás všetkých.
Martin Lednický, starosta obce Pobedim

Poďakovanie predstaviteľom samospráv
Na záver volebného obdobia 2006 - 2010 sa uskutočnila občianska slávnosť Poďakovanie primátorom, starostom a poslancom. Akciu s názvom
Vďaka vám... spolu s obcou Pobedim zorganizovala Krajská rada Združenia
zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Trenčíne a Trenčianske
osvetové stredisko v Trenčíne. Oficiálna časť akcie sa uskutočnila dňa
9. novembra t.r. v obradnej sieni obecného úradu. Prítomných na pôde obce
Pobedim privítal a so stručnou históriu obce oboznámil starosta Martin
Lednický. S kultúrnym programom vystúpila folklórna skupina Pobedimčan
a žiak základnej školy, talentovaný Martin Holubec.
Na záver oficiálnej časti akcie starosta Martin Lednický poďakoval za
činnosť v prospech obce bývalým predsedom národného výboru Michalovi
Žitňanskému, Bohumilovi Gonovi a Vladimírovi Pomajbovi. Poďakovanie
patrilo tiež prvému starostovi obce po roku 1989 Ing. Petrovi Kotlebovi
a bývalej starostke Márii Vavrovej, ktorá funkciu vykonávala tri volebné
obdobia. Starosta tiež poďakoval bývalej pracovníčke úradu (1951 - 2002)
A. Margalovej a členke ZPOZ V. Žitňanskej zablahoželal k životnému jubileu.
Pre pozvaných účastníkov občianskej slávnosti bolo pripravené v obecnom
účelovom zariadení občerstvenie. Za prítomných poďakoval hostiteľovi,
starostovi obce Martinovi Lednickému, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky Bc. Dušan Bublavý, starosta obce Častkovce.
Ivan Pastorek

TJ Sokol Pobedim touto cestou ďakuje P. Žitňanskému a R. Čopovi za
sponzorský dar na činnosť krúžku pre žiačky - najmladšie sokolky. L.M.

Zaujímavé nie sú len osudy ľudí , ale aj sôch. V našom prípade plastík
sv. Donáta a sv. Vendelína. Obce sochy boli postavené v 18. storočí, socha
sv. Donáta v roku 1769 novomestským prepoštom Révayom a socha
sv. Vendelína stála na súčasnom mieste pred rokom 1781, kedy bola zakreslená
na vojenskú mapu Pobedima. Originály oboch sôch sa však do súčasnosti
nezachovali. Pôvodná socha sv. Donáta stála v chotári našej obce medzi
Pobedimom a Hornou Stredou a v roku 1998 bola neznámym páchateľom
odcudzená. Na podnet starostky obce Márie Vavrovej bola, podľa fotografií,
vyhotovená kópia plastiky. Vytvoril ju docent Jaroslav Kuba z Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave.
Nová plastika sv. Donáta bola slávnostne posvätená vdp. Mariánom
Vivodíkom a predpokladalo sa, že už nič horšieho sochu nemôže postihnúť.
Avšak opak bola pravda. Po dvoch rokoch, zrejme nejakým mechanizmom,
bola socha spolu so stĺpom zhodená, pričom stĺp bol tak poškodený, že bolo
potrebné urobiť stĺp nový. Jeho vyhotovenie bolo zadané akademickému
sochárovi a reštaurátorovi Jurajovi Sílešovi z Piešťan, ktorý tiež zreštauroval
sochu sv. Donáta a upravil i hlavicu stĺpu ako aj jeho podstavec. Po dokončení
tejto fázy obnovy bolo potrebné rozhodnúť, kde sv. Donáta umiestniť. Boli
rôzne návrhy, nakoniec zvíťazila myšlienka postaviť sochu pred Roľnícky
dom, kde bude lepšie chránená ako na pôvodnom mieste. Okrem toho tak ako
sme uviedli v minulom čísle obecných novín, postavenie sochy pred domom je
vhodné i preto, lebo sa viaže k roľníckemu spôsobu života.
Osadenie novej sochy sv. Vendelína nebolo potrebné riešiť. Tu bol skôr
problém v stvárnení plastiky, pretože nie je k dispozícii jej podoba pred tým,
ako bola koncom 2. svetovej vojny vážne poškodená. Zo sochy, podľa spomienok súčasníkov, zostalo len torzo a tak do roku 1948, za účinkovania správcu
farnosti Vendelína Zajaca, sa v čase púte k sv. Vendelínovi, osadila na stĺp
maľba svätca, ktorá je teraz umiestnená v kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie. Pri realizácii sochy sv. Vendelína sa vychádzalo z viacerých predlôh
plastík umiestených tak na Slovensku, ako aj v Nemecku a v Čechách.
Samozrejme musel mať svätec svoje atribúty, znaky ktoré boli pre svätca
charakteristické a zároveň ho odlišovali od ostatných svätcov. V prípade sv.
Vendelína to bola ovečka, pastierska kapsa a palica. Umelecké dielo, na základe objednávky starostu obce Martina Lednického, zrealizoval už spomínaný
akademický sochár a reštaurátor Juraj Síleš. Socha sv. Vendelína bola posvätená a slávnostne odovzdaná verejnosti dňa 24. októbra 2010.
Ivan Pastorek

Beseda s Jánom Riapošom
Dňa 7. decembra 2010 sa v ZŠ s MŠ Jána Hollého uskutočnila beseda
s úspešným slovenským paralympionikom a súčasným predsedom
Slovenského paralympijského výboru Jánom Riapošom. Na tomto asi dvojhodinovom stretnutí vládla veľmi priateľská a neformálna atmosféra, pretože
tento sympatický športovec dokázal svojím pútavým rozprávaním a prirodzeným vystupovaním zaujať všetkých prítomných.
V úvode prerozprával svoj životný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohrala
autonehoda, pri ktorej ochrnul. Dokázal však, že človek vďaka svojej viere
dokáže prekonať aj zdanlivo neprekonateľné životné prekážky. Za pomoci
lekárov, rehabilitácie a s podporou svojich najbližších sa opäť dostal do života,
začal trénovať stolný tenis a svojou disciplinovanosťou a svedomitou prípravou sa prebojoval medzi najlepších paralympionikov na svete.
Zaujímavé rozprávanie o paralympijských športoch a športovcoch bolo
dopĺňané krátkymi videoprojekciami. V druhej časti besedy Ján Riapoš trpezlivo odpovedal na množstvo otázok a odohral niekoľko exhibičných setov
so staršími žiakmi.
Mgr. Peter Vrábel

Informácia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V poradí 36. zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 8. novembra t.r.
na ktorom sa, okrem pravidelných bodov programu, odsúhlasila žiadosť
p. Miklánkovej o odkúpenie obecného pozemku, prerokovala sa žiadosť
MUDr. V. Šišovskej o predĺžení nájmu a obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút
obce Pobedim.
S najväčšou pravdepodobnosťou sa dňa 13. decembra 2010 konalo posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto volebnom období. Na zasadnutí, ktoré
bolo v poradí 37. sa, okrem iného, schválila úprava rozpočtu na rok 2010 a dve
všeobecne záväzné nariadenia obce a to o organizácii a vykonaní miestneho
referenda /VZN 4/2010/ a VZN č. 5/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a
o spôsobe určenia a výške náhrady za sociálne služby na území obce. Pred
bodmi interpelácie poslancov a rôzne obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomných zmlúv /TBS a.s. Stará Turá, Poľovnícke združenie Pobedim
a Lednická Dana, Pobedim č. 341/.
-I.P.-

Pobedimským hodom, na rozdiel od minulého roka, počasie neprialo. Bolo
zamračené a pomerne chladno, čo ovplyvnilo predovšetkým návštevu koncertu
dychovej hudby.
V sobotu sa podľa hodového programu hralo futbalové stretnutie Starí páni
Pobedim proti Starí páni z Ostrova. O deň neskôr sa hodová nedeľa začala
slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Michala archanjela. Poobede bola, tak ako
deň predtým, sprístupnená výstava Pobedimčania doma a vo svete I. Návštevníkom bola tiež k dispozícii expozícia Roľníckeho domu a výstava prác žiakov
základnej a materskej školy. Podobne ako v minulom roku sa žiaci prezentovali
exponátmi vytvorenými z plodov jesene. Avizovaná výstava Zavárame sa pre
nedostatok exponátov neuskutočnila. Nedarilo sa ani pobedimským futbalistom, ktorí tesne prehrali hodový futbalový zápas s mužstvom Polianka,
no nakoniec sa zápas skončil kontumačným víťazstvom našich futbalistov.
V podvečer vo vonkajšom dvore Roľníckeho domu koncertovala dychová
hudba Borovienka, ktorej vystúpenie bolo už druhé na pobedimské hody.
I napriek nepriaznivému počasiu sa Pobedimčania a „ hodári" stretli pri
hodových atrakciách, z ktorých mali radosť predovšetkým deti. Bohato
a s priaznivými ohlasmi bola navštevovaná výstava Pobedimčania doma
a vo svete. Prehliadka výstavy pokračovala i v nasledujúci pondelok, kedy si
v dopoludňajších hodinách výstavu prezreli žiaci vyšších ročníkov základnej
školy.
-I.P.-

l Na pobedimských hodoch koncertovala dychová hudba Borovienka.

Výstava Pobedimčania doma a vo svete

Stretnutie jubilujúcich manželov
Podobne ako jubilanti - starší občania našej obce sa po určitom čase stretávajú aj jubilujúci manželia. A tak sa po štyroch rokoch zišli dňa 13. novembra
t.r. jubilujúci manželia v účelovom zariadení obce /svadobka/. Pozvanie bolo
doručené manželom, ktorí si od roku 2006 pripomenuli zlatú, striebornú
a diamantovú svadbu. Jubilujúcich manželov privítala pracovníčka obecného
úradu Vladimíra Žitňanská a mená jubilujúcich manželov prečítal Mgr. Ivan
Pastorek, predseda komisie vzdelávania a kultúry. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický, ktorý zdôraznil pevnosť manželského
zväzku ako dôležitú súčasť zdravej spoločnosti. Pred a po oficiálnej časti zazneli svadobné piesne v podaní folklórnej skupiny Pobedimčan. Hosťom bola
pripravená večera a občerstvenie, ako aj reprodukovaná hudba Ivana
Pätnického.
Jubilujúce manželské páry si ako spomienku na milú slávnosť odniesli kvet a
darček. Ospravedlneným jubilujúcim "diamantovým" manželom Vojtechovi
a Antónii Miklovičovým osobne odovzdal kvet a darčeky starosta obce Martin
Lednický.
-I.P.-

Foto: L. Novák

l Blahoželanie jubilujúcim manželom
starostom obce M. Lednickým.

Pobedimskí hasiči na zásahu v Ostrove
Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch /HaZZ/
požiadalo dňa 16.októbra 2010 Obecný hasičský zbor Pobedim /OHZ/ o pomoc
pri hasení požiaru pneuservisu firmy Vianor Ostrov. Na zásah bola použitá
technika hasičského zboru so 6 členmi OHZ Pobedim. Výjazd techniky, vozidiel T 148/CAS 32 a Mercedes Vario 815, bol sťažený ich garážovaním mimo
rekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Jednotka OHZ sa po príchode riadila
pokynmi veliteľa HaZZ Piešťany, ktorý už zasahoval na mieste požiaru spolu
s technikou hasičov z Hlohovca. Postupne na miesto požiaru prišli i ďalšie
posádky obecných hasičských zborov /Vrbové a Moravany/.
Jednotka pobedimského obecného zboru sa aktívne zapojila do likvidácie
požiaru a to vytvorením hasenia vysokotlakovým prúdom a kyvadlovou dopravou hasiacej látky. Na miesto udalosti sa dostavil i starosta obce Martin
Lednický, ktorý dokumentoval činnosť jednotky OHZ Pobedim.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

l Lekár a organizátor zdravotníctva a jeho
tlače MUDr. František Klimo pri prehliadke
výstavy Pobedimčania doma a vo svete.
Pred pobedimskými hodami sa dňa 30. septembra 2010 uskutočnila vernisáž výstavy Pobedimčania doma a vo svete I. Po úvodnej básni Adriany
Miklovičovej, žiačky základnej školy, hostí vernisáže privítala pracovníčka
obecného úradu Vladimíra Žitňanská, ktorá po úvodných veršoch zdôraznila
základnú myšlienku výstavy a to prezentáciu Pobedimčanov a osobností našej
obce z rôznych oblastí života obce a spoločnosti.
Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický. Pripomenul
desaťročie hodových výstav a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na ich realizácii
podieľali. Osobitne bývalej starostke Márii Vavrovej a Mgr. Ivanovi
Pastorekovi. Vyslovil presvedčenie, že jubilejná výstava Pobedimčania doma
a vo svete nebude poslednou, keďže na budúci rok sa plánuje inštalovať výstavu
z príležitosti 100. výročia postavenia základnej školy /teraz materskej školy/ a
50. výročia otvorenia súčasnej školy. Okrem toho je potrebné v ďalšom období
pripraviť pokračovanie druhej časti teraz otváranej výstavy.
S obsahom výstavy oboznámil prítomných predseda komisie kultúry a
vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek, scenárista výstavy.
Výstava Pobedimčania doma a vo svete bola po technickej stránke inštalovaná tradičným spôsobom. Exponátmi výstavy boli fotografie, písomnosti,
knihy, časopisy a ocenenia osobností. Úvodný panel s mapou zeme so zdôraznením Slovenska vytvoril J. Škandera. Prvá časť výstavy patrila Pobedimčanom - roľníkom, remeselníkom, vysťahovalcom, účastníkom I. a II.
svetovej vojny, duchovným, kultúrnym pracovníkom a učiteľom pochádzajúcim z našej obce. Z osobností sa vystavenými materiálmi predstavil športový
funkcionár PhDr. Ján Mitošinka, ktorý mal osobitnú časť na výstave Pobedim
vo fotografii a v dokumentoch, ďalej univerzitný profesor, geodet Prof. Ing. Ján
Melicher CSc., filmový režisér Jaroslav Pogran, lekár a organizátor zdravotníctva a jeho tlače MUDr. František Klimo, geograf a kartograf Doc. RNDr. Ján
Feranec DrSc , dizajnér, akademický sochár, Jaromír Vavro, neprofesionálny
výtvarník a technik Ing. Jozef Kotleba, ako aj výtvarníčka a poetka Ľudmila
Mitošinková a naša čestná občianka PhDr. Darina Bialeková CSc. Výstava bola
doplnená fotografiami Pobedimčanov v minulosti a trojrozmernými exponátmi
ako stolárskymi nástrojmi a technikou používanou pri väzbe kníh. Tieto boli
zapožičané zo zbierok Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom
a pôvodne patrili do dielne kníhviazača Jozefa Klimu.
Miesto záveru citujeme príspevok profesora Jána Melichera v knihe návštev:
„Cestu života formuje viacero faktorov. K najdôležitejším patrí rodina a rodná
obec. Preto som sa vždy hrdo hlásil k svojmu rodisku . Za pripomenutie mojej
cesty životom formou výstavy organizátorom srdečne ďakujem". I. Pastorek

Rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa
dňa 16. októbra 2010 uskutočnila prednáška o umeleckých pamiatkach farského kostola sv. Michala archanjela. Akcia bola spojená s premietaním
diapozitívov a prednášateľ Mgr. Ivan Pastorek oboznámil poslucháčov
s hodnotnými umeleckými a umelecko - remeselnými pamiatkami kostola.
Prednáška bola rozdelená do viacerých blokov a to: prezentácia hlavného
oltára, bočných oltárov, kazateľnice, krstiteľnice, sôch umiestnených mimo
oltárov, vitráží, nástenných malieb, bohoslužobných predmetov a pamiatok
v kaplnkách areálu kostola. Po prednáške Mgr. I. Pastorek zodpovedal na
otázky poslucháčov.
Organizátormi podujatia boli Jednota dôchodcov Slovenska Pobedim,
Obec Pobedim a Farnosť Pobedim.
-R-

Poďakovanie redaktora novín
Na konci volebného obdobia 2006 - 2010 chcem, ako výkonný redaktor
obecných novín Pobedimčan, poďakovať všetkým mojim spolupracovníkom, členom redakčnej rady a tvorcom ich finálnej časti. V prvom rade poďakovanie patrí starostom obce Márii Vavrovej a Martinovi Lednickému, ako
zodpovedným redaktorom novín. Poďakovanie si podľa mňa zaslúži
Ing. Roman Drgoň /Acom Hlohovec/, grafik Pobedimčana, s ktorým som
spolupracoval od vzniku obecných novín. Cením si jeho, podľa môjho názoru, profesionálnu grafiku, serióznosť a pružný prístup k riešeniu vzniknutých
problémov. Tlač novín zabezpečovala Hlohovská televízia s.r.o. Hlohovec,
ktorej tiež patrí moje osobné poďakovanie za kvalitnú tlač a vytlačenie novín
v dohodnutom termíne. Vďaka prispievateľom, už spomínaným členom
redakčnej rady a osobitne Mgr. Jele Košútovej ako aj Anne Lednickej. Všetci
bez nároku na odmenu /podobne ako redaktor/ veľkou mierou prispeli
k vydávaniu našich obecných novín.
Osobne dúfam, že Pobedimčan bude i v budúcnosti, rovnako ako doteraz,
pravidelne informovať o dianí v našej obci.
Mgr. Ivan Pastorek, výkonný redaktor novín

Ďalší úspešný dobrovoľný odber krvi
Propagácia dobrovoľného odberu krvi našla priaznivú odozvu u darcov,
ktorí dňa 3. novembra t.r. prišli do účelového zariadenia obce /svadobky/, aby
darovali najcennejšiu tekutinu, krv. Národná transfúzna stanica pracovisko
Trenčín odobrala krv od 30 dobrovoľníkov. Treba pripomenúť, že prihlásených bolo viacej darcov, no nie všetci mohli krv darovať.
Humánnu akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného
kríža Pobedim. Členky výboru miestneho spolku akciu organizačne zabezpečili a pripravili pre dobrovoľných darcov malé pohostenie. Dobrovoľný odber
krvi podporilo Poľnohospodárske družstvo Pobedim, obec Pobedim a cukráreň Žarnovický z Nového Mesta nad Váhom. Patrí im vďaka a samozrejme aj
darcom krvi.
I.P.

Hodnotný úspech dosiahli naši futbalisti, ktorí v jesennej časti súťaže
III. triedy juh sa stali jesennými majstrami v sezóne 2010 - 2011. V
súťaži bojovalo 12 mužstiev a naši futbalisti majú pred jarnou časťou
šesťbodový náskok pred druhou Poliankou. V 11 zápasoch len jedenkrát
remizovali, ostané zápasy sa skončili víťazstvom pobedimských futbalistov. Celkove získali 31 bodov. Prehrali len hodový zápas s Poliankou,
no tento sa napokon skončil kontumačným víťazstvom TJ Pobedim.
Futbalistom k úspechu blahoželáme. Veríme, že si prvé miesto udržia
a postúpia do vyššej súťaže.
-RFoto: Martin Lednický

Prednáška Umelecké pamiatky kostola
sv. Michala archanjela v Pobedime

Združenie informuje a ďakuje prispievateľom

Tabuľka II. ligy Západ

Ochotní prispievatelia poukázali v tomto roku na účet Združenia pre
ochranu a obnovu Kostola sv. Michala archanjela v obci Pobedim sumu 2% zo
zaplatenej dane za rok 2009 v celkovej výške 896,23 Ä /27.000.- Sk/. Táto
suma sa zašle na účet Farnosti Pobedim na opravu kultúrnej pamiatky - budovy rímskokatolíckej fary v Pobedime.
Združenie úprimne ďakuje súčasným ako aj doterajším prispievateľom za
ich ochotu poskytnúť finančné príspevky na opravu kultúrnych pamiatok
v obci - Kostola sv. Michala archanjela a fary.
Ing. Peter Kotleba, predseda Združenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KK Pobedim
Zentiva Hlohovec
MKK St.Turá "B"
MKK Galanta"B"
BKK Bánovce
Slávia Nitra"A"
ŠKK Tlmače
Karpaty Limbach
Duslo Šaľa "B"
Victoria Pezinok
Tatran BA
ZKK N.Mesto "B"
DKK Nové Mesto
Zl.Klasy ženy
TJ Rakovice "B"
Kalimero BA

23
21
19
17
17
16
15
15
15
13
11
9
6
6
5
0

Doteraz najlepším jednotlivcom, podľa priemeru, bol
pobedimský kolkár Jozef
Miklovič.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo Počet zápasov Výhra Remíza Prehra
Pobedim
11
10
1
0
Polianka
11
8
1
2
Krajné
11
7
3
1
Považany
11
7
1
3
Priepasné
11
7
1
3
Lubina kop.
11
5
0
6
Vaďovce
11
3
2
6
Chvojnica
11
3
2
6
Hrachovište
11
3
1
7
Lubina
11
3
1
7
Jablonka
11
1
2
8
Bukovec
11
0
3
8

Skóre Body
50:10
31
38:13
25
38:11
24
26:19
22
24:25
22
19:26
15
13:26
11
19:37
11
18:27
10
17:27
10
12:26
5
7:34
3

Privítali sme
21.9.2010
Adela Krajčíková, č. 175
Rozlúčili sme sa
16. 9.2010
Jozef Petráš, č.146 / 82 r. /
20.10.2010
Jozef Dúdik, č.456 / 60 r./
6.12.2010
Ján Herák, č. 293 /62 r./
6.12.2010
Štefan Toráč, č. 297 /70 r./
10.12.2010
Viliam Lednický, č. 317 /51 r./
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