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l Príhovor
starostky obce
na ustanovujúcom zasadnutí
obecného
zastupiteľstva.
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a začiatku nového volebného obdobia by
som vás, všetkých občanov našej obce,
predovšetkým rada pozdravila a zároveň
vám poďakovala za to, že vám nie je ľahostajné
aká naša obec je a kam sa uberá. váš záujem ste
vyjadrili vo veľmi peknej volebnej účasti v novembrových komunálnych voľbách. Vaša dôvera
je pre mňa, ako novozvolenú starostku obce
Pobedim, veľkou výzvou, vynaložiť pre obec
a hlavne pre vás občanov maximálne úsilie.
Naša obec sa nachádza v pomerne zložitej
finančnej situácii. Je potrebné plniť záväzky,
ktoré obec má. Do roku 2014 budeme splácať
Poľnohospodárskemu družstvu Pobedim dlžnú
čiastku za kúpu kultúrno-spoločenskej stavby so
súpisným číslom 435, v ktorej momentálne sídli
obecný úrad a niektoré priestory sú v prenájme.
Obecný rozpočet je zaťažený splácaním úveru
na multifunkčné ihrisko a splácaním ďalších
záväzkov, ktoré vyplývajú z 5% spoluúčasti na
projektoch: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba
objektu hasičskej zbrojnice - Pobedim, Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Pobedim
a projekt výstavby verejného vodovodu. Na
realizované a pripravené projekty musí obec
čerpať úvery, ktoré nám pri splnení určitých
podmienok (v podobe zvyšovania daní, zvyšovania poplatkov za komunálny odpad a podobne)
poskytne VÚB banka a.s.
Okrem spomínanej spoluúčasti na rozbehnutých projektoch však potrebujeme aj financie na
udržiavacie práce na budovách, ktoré patria do
majetku obce:
- budova materskej školy, ktorá tento rok oslávi
storočnicu, by potrebovala určite aspoň opravu
strechy, komínov, vymeniť nepriliehajúce okná
- ešte vážnejšia situácia je v budove základnej
školy, kde je havarijný stav plynových kotlov
(ktoré tečú) a aj 50-ročná strecha budovy základnej školy vykazuje známky poškodenia.
Obec finančné prostriedky na odstránenie

vzniknutého stavu nemá, takže musíme žiadať iba
štát. Základná škola navyše potrebuje navýšenie
finančných prostriedkov, pretože máme nízky
počet žiakov v jednotlivých triedach a prideľovanie financií od štátu je priamo závislé na počte
žiakov školy.
Práve preto obec ako zriaďovateľ požiadala
ministerstvo školstva o dofinancovanie mzdových prostriedkov pre učiteľov základnej školy,
aby nemuselo dôjsť k spájaniu ročníkov. Je treba
len dúfať, že nám štát pomôže prekonať toto
ťažké obdobie.
Podobná situácia je aj v materskej škole, kde
máme 1,5 oddelenia, a nie je možné pri 3 učiteľkách v materskej škole vydať všetkým deťom
rozhodnutie na celodenný pobyt, pretože to
nedovoľuje Zákon č. 245/2008. Z.z o výchove
a vzdelávaní. Na jednu triedu môžeme mať len
21 detí. Ak by bolo len o jedno dieťa viac, bolo by
potrebné prijať ďalšiu pani učiteľku, na ktorú
obec v súčasnosti nemá finančné prostriedky.
Práve preto máme aj deti s poldennou starostlivosťou a snažíme sa situáciu citlivo riešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Bolo by
určite oveľa jednoduchšie a lepšie, keby sa podarilo sústrediť všetky deti do jednej budovy tak,
ako to nakoniec máme aj v názve: „Základná
škola s materskou školou Jána Hollého
Pobedim".
Nechcem v tomto článku iba plánovať, ale
môžem spomenúť aj veci, ktoré sa za pomerne
krátke obdobie podarilo zrealizovať. Z obecného
bytu, ktorý sa nachádza nad poštou, bola do
priestorov základnej školy premiestnená a znovu
otvorená miestna knižnica. Je treba zdôrazniť, že
do procesu sťahovania bolo zapojených veľa
obetavých ľudí, ktorým patrí srdečná vďaka.
V súčasnej dobe prebieha výber nájomcu na
uvoľnený obecný byt. V minulosti boli finančné
prostriedky na prevádzku miestnej knižnice
vyčlenené z rozpočtu obce a teraz prenájmom
obecného bytu získame finančné prostriedky do
obecného rozpočtu, pretože škola bude miestnu
knižnicu prevádzkovať bez nároku na prevádzkové náklady. Je to dobrý signál, ak škola vychádza
v ústrety obci a naopak a zároveň funguje vzájomná spolupráca a rešpekt.
Už teraz je možné konštatovať, že štát, konkrétne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové
Mesto nad Váhom (UPSVaR) nám pomohol
prostredníctvom uzavretých dohôd riešiť udržiavanie čistoty v obci prostredníctvom prác evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Nielen, že im
UPSVaR poskytuje finančnú výpomoc prostredníctvom príspevkov, ale obci zároveň poskytuje
finančné prostriedky na nákup čistiacich, ako aj
ochranných prostriedkov a náradia pre týchto
uchádzačov.
Práve vďaka týmto ľuďom, ale aj ďalším
obetavcom z radov našich občanov, sme vyčistili
priestory bývalej družstevnej kuchyne a jedálne,
kde sme za odovzdaný železný šrot nechali vyma-

ľovať a zútulniť priestor jedálne a miestnosť
prispôsobili tak, aby bola možnosť jej využitia na
menšie spoločenské akcie. Spomínaný priestor už
stihli využiť naši záhradkári a hasiči, ktorí tu
uskutočnili svoje výročné členské schôdze.
Bolo by možné písať dlho o prioritách obce, či
plánoch na skvalitnenie služieb. Najlepšie bude
vždy jednotlivé kroky, ktoré sa podaria alebo
možno aj nepodaria, zhodnotiť a poinformovať
o nich vás, občanov našej obce. Sme tu pre vás,
najmä zvolení poslanci ako aj starostka obce.
Malým krôčikom k vašej spokojnosti je aj to, že
všetky dni na obecnom úrade sú stránkové.
Nebránim sa osobným stretnutiam s vami.
Ochotne vypočujem vaše potreby a nápady,
pretože spoločnými silami dokážeme určite viac.
Mgr. Eva Směřičková
starostka obce

Realizácia projektov v našej obci
Ako som už v úvodnom článku naznačila, naša obec realizuje projekt
Rekonštrukcie, prístavby a nadstavby objektu hasičskej zbrojnice Pobedim. Práce prebiehajú od 15.7.2100 a predpokladaný termín ukončenia
rekonštrukčných prác je 15.7.2011. Najmä naši hasiči, ale aj občania obce
veľmi citlivo od samého začiatku vnímajú priebeh rekonštrukčných prác a je
treba objektívne priznať a skonštatovať, že už navonok badať, že stavba ako
taká má problémy. Oproti pôvodnej projektovej dokumentácie sa vyskytli
zmeny projekčné, konštrukčné, statické, čo má za následok spomalenie prác.
Neustále zmeny budú pravdepodobne premietnuté do navýšenia rozpočtu,
čo samozrejme nie je vôbec jednoduché a môže spôsobiť obci značné problémy. Možno dôjde k tomu, že 5 % spoluúčasť zo strany obce nemusí byť
v konečnom zúčtovaní postačujúca.
Obec má od mája 2010 pripravený projekt Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Pobedim, s realizáciou ktorého by sme mali v obci začať
v jarných mesiacoch tohto roka.
Posledný projekt, ktorý bol podpísaný v októbri 2010 je Intenzifikácia
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
(výstavba vodovodu). O ďalšom postupe budú občania informovaní následne potom, ako obdržíme vyjadrenie Európskej komisie.
Spoluúčasť obce pri realizácii spomínaných projektov - úvery obce :
• Rekonštrukcie, prístavby a nadstavby
objektu hasičskej zbrojnice - Pobedim .......................….... 15 866,42
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pobedim ......... 13 074,84
• Výstavba vodovodu …....................................................... 72 386,00
V súvislosti práve so spomínanými úvermi, ktoré je potrebné čerpať, aby
sme mohli plniť povinnú spoluúčasť na menovaných projektoch, banka obci
určila, že je nutné dať ako záruku pre poskytnutie úverov nehnuteľnosť,
ktorú vlastní obec. V súvislosti s touto podmienkou sa vypracováva znalecký
posudok na kultúrno-spoločenskú stavbu so súpisným číslo 435, v ktorej
sídli obecný úrad.
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Za Jánom Mitošinkom
Nie je tomu tak dávno, čo sme si pripomenuli v našich obecných novinách životné jubileum
nášho rodáka, významnej osobnosti v oblasti
športu na Slovensku, PhDr. Jána Mitošinku.
Žiaľ teraz musíme písať o tom, že po dlhej
a ťažkej chorobe nás, vo veku nedožitých
77 rokov Ján Mitošinka opustil, a tak preriedil
rady našich významných rodákov súčasnosti.
I keď podstatnú časť života prežil v Bratislave
na svoju rodnú obec nezabudol. Nielenže tu
mal svojich najbližších príbuzných, ale sa i živo
zaujímal o miestne športové a spoločenské
dianie. Určite si pri tejto smutnej príležitosti mnohí spomenú na slávne
obdobie, kedy Pobedim bol sídlom Slovenského a Pobedimského hokejového klubu, organizácie podporujúcej slovenský hokej, ktorého bol Ján
Mitošinka prvým prezidentom. Pomohol pri budovaní športových stánkov
v obci, predovšetkým pri rekonštrukcii kolkárne na modernú štvordráhovú
a v kultúrnom dome vybudoval pamätnú izbu, kde sa návštevy mohli oboznámiť s jeho pestrým športovým životom. Časť exponátov pamätnej izby
sme mohli obdivovať i na výstave Pobedim v dokumentoch a fotografiách,
ktorá bola inštalovaná za jeho priamej angažovanosti. Známi a priatelia
stretávali Janka Mitošinku na prechádzkach s jeho štvornohým priateľom
a stretnutie s ním bolo vždy sprevádzané úsmevom a i napriek zdravotným
problémom mu nikdy nechýbal životný optimizmus.
PhDr. Ján Mitošinka sa narodil 29. júla 1934 v Pobedime. Po vysokoškolských štúdiách pracoval v oblasti telovýchovy a športu, predovšetkým sa
venoval ľadovému hokeju. V rokoch 1992 - 1997 bol prvým prezidentom
Slovenského zväzu ľadového hokeja a za jeho účinkovania slovenskí hokejisti zvíťazili v dôležitej predolympijskej kvalifikácii a následne obsadili
vynikajúce 6. miesto na Zimných olympijských hrách v Lillehammeri. Ján
Mitošinka tiež dlhodobo zastával funkciu riaditeľa Telovýchovnej školy
v Bratislave, trénoval hokejistov Slovan Bratislava, hokejistov FC Barcelona, viedol reprezentáciu Československa B a Španielska. Bol autorom
viacerých odborných a metodických športových publikácií, dlhšie obdobie
pôsobil v Španielsku a tu v roku 1992 bol olympijským atašé česko-

V mesiaci jún čaká našu školu významná
oslava. Budeme oslavovať 100. výročie
postavenia budovy súčasnej materskej školy
a 50. výročie postavenia budovy základnej
školy.
Každé jubileum býva dôvodom obzrieť sa
do rokov minulých, zrekapitulovať, zhodnotiť úspechy i neúspechy, premietnuť si
minulosť, zhodnotiť súčasnosť, ale aj
vytvoriť si víziu budúcnosti. Toto jubileum
je o to významnejšie, že je ovenčené úctyhodnými číslami "sté" a "päťdesiate" výročie . Výročie, ktoré si pripomenieme, je spojené s dobou, v mnohých ohľadoch veľmi rozpornou,
s dobou plnou zmien a prevratov. Našu školu navštevovali rodičia, starí
rodičia a dokonca aj prastarí rodičia súčasných žiakov. Títo "bývalí"
žiaci dosiahli pod vedením pedagógov našej školy veľké množstvo
úspechov . O ich úspechoch sa dozvedáme aj zo starých kroník, ktoré si
pri príležitosti osláv školy a tiež marca - mesiaca knihy, čítavame spoločne so žiakmi v škole. Našou úlohou je nadviazať na úspechy minulosti, na úspechy našich predkov. Jednou z kľúčových otázok súčasnosti
sa stáva otázka Immanuela Kanta, či ľudský rod speje k lepšiemu.
Našou úlohou je dokázať, že my k lepšiemu naozaj spejeme. V súčasnosti silnie tendencia rezignovať na morálne hodnoty a normy. Ľudia
strácajú vieru, že má zmysel tieto normy dodržiavať. V tejto situácii je
pre každého nesmierne dôležité mať pevné body, míľniky, ktoré nám
určujú cestu. Ich spoľahlivá znalosť je jedným z predpokladov úspešnej
výchovy a vzdelávania. Kardinálne postavenie školy a učiteľa, napriek
veľkému a prevažne dezintegrujúcemu vplyvu masovokomunikačných
prostriedkov, sa v komplikovanom procese výchovy nedá nahradiť.
Skôr ako oslávime výročie školy, oslávia naši súčasní učitelia svoj
sviatok "Deň učiteľov". Dnešný pedagóg je podobný Rúfusovmu básnikovi, ktorý sklonený nad životom tvorí nežnú krásu tak, že ani o tom
nevie, kreše svojím osobným príkladom iskru, zapaľujúcu šľachetnosť,
lásku a dobro vo svojich mladých zverencoch. Dnes, keď sa so slovom
"učiteľ" často spája dojem nechápavého počudovania, možno úškľabku, spomíname si pri čítaní kroniky na bývalých učiteľov našej školy.
Mnohí sú pre nás vzorom.
A moje slová na záver... „Kristus bol učiteľom, Komenský bol učiteľom, nuž buďme hrdí, že i my sme učitelia. " Po veľké príklady nemusíme ísť na východ, ako to bolo kedysi, ani na západ, ako je zvykom dnes.
Pre mňa osobne sú vzorom aj učitelia z našej školy. Som hrdá na to, že
môžem spoločne s nimi a aj s vami, občanmi Pobedima, osláviť také
významné výročie, ako je 50. a 100. výročie pobedimskej školy a aj ich
osobný sviatok 28. marec - Deň učiteľov.
PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia
mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po
desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Rovnako budú zaujímavé údaje a
informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri
sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom bez rozdielu.
Zdroj http://portal.statistics.sk
slovenskej výpravy pre Letné olympijské hry v Barcelone. Bol iniciátorom
Slovenského hokejového klubu, ktorého sídlom bola naša obec a v čase
rozkvetu mal klub vyše 130 000 členov. Ján Mitošinka bol, za zásluhy
v slovenskom športe, vymenovaný za čestného člena Slovenského olympijského výboru a Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Nech jeho usmievavá a optimistická tvár nám zostane ako trvalá spomienka na nášho významného rodáka, PhDr. Jána Mitošinku.
-Redakcia-

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
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/ Ustanovujúce a 2. zasadanie OZ /
Ku koncu minulého roka, 27. decembra 2010 bolo zvolané ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva. V prvej slávnostnej časti, ktoré otvoril
starosta Martin Lednický, prečítala predsedníčka volebnej komisie Anna
Melicherová zápisnicu o výsledku volieb do orgánov samospráv. Následným
bodom programu bolo zloženie sľubu Mgr. Evy Směřičkovej a odovzdanie
insígnií. Týmto aktom sa Mgr. E. Směřičková oficiálne ujala funkcie starostky
obce Pobedim. Do jej rúk zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub
po ktorom predniesla prejav starostka obce. Vyjadrila presvedčenie o dobrej
spolupráci s obecným zastupiteľstvom v prospech všetkých občanov obce
Pobedim.
Po slávnostnej časti zasadanie zastupiteľstva pokračovalo poverením
poslanca Mgr. I. Pastoreka, v zmysle príslušnej legislatívy, zvolávať a viesť
zasadnutia OZ. Mgr. E. Směřičková informovala poslancov o menovaní
Mgr, Kataríny Barančíkovej zastávať funkciu zástupkyne starostky obce
a obecné zastupiteľstvo zvolilo mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu.
Poslanci ďalej zvolili predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva,
určili a schválili sobášiacich, ako aj osoby pre styk s peňažnými ústavmi.
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo plat starostky obce a preplatenie časti
nevyčerpanej dovolenky doterajšiemu starostovi Martinovi Lednickému.
Poslanci vzali na vedomie uskutočnenie mimoriadnej inventarizácie majetku
obce s určením komisií a časovým harmonogramom inventarizácie.
V poradí 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 24. januára
2011. Po kontrole uznesení zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Ing. Marián Mitošinka. V ďalšom bode poslanci, v zmysle Štatútu obce

l Po skončení výročnej členskej schôdze JDS nasledovalo
Fašiangové popoludnie s kultúrnym programom.

l Zo slávnostnej časti
ustanovujúceho
zasadania obecného
zastupiteľstva.
Pobedim, schválili Lukáša Augustína do funkcie veliteľa obecného hasičského
zboru a zobrali na vedomie zoznam členov hasičského zboru. Poslanci ďalej
prerokovali žiadosti občanov, ako aj požiadavky na poskytnutie finančného
príspevku na rok 2011. Obecné zastupiteľstvo schválilo krytie investičných
úverov na kapitálové výdavky / hasičská zbrojnica, verejné osvetlenie / a krytie
kontokorentného úveru. Poslanci schválili používanie súkromného auta na
služobné účely a zobrali na vedomie žiadosť o pridelenie obecného bytu.
V bode Interpelácie sa okrem iného riešil súčasný stav rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice, možnosť výrubu tují na Dubovej ulici a poškodzovanie
trávnatej plochy pri kostole. V súvislosti s prerokovaním súčasného stavu
rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice sa zastupiteľstvo rozhodlo zvolať
schôdzu komisie pre výstavu a územné plánovanie. V bode Rôzne starostka
obce E. Směřičková informovala poslancov o zámere premiestniť knižnicu do
priestorov základnej školy, k čomu bolo prijaté osobitné uznesenie.
Spracoval: I. Pastorek

Samosprávne orgány obce 2010 - 2014

Foto: I. Pastorek
Začiatkom tohto roku sa na výročných členských schôdzach schádzali
členovia spoločenských a športových organizácií. Zišli sa tiež členovia
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime.
Schôdza najpočetnejšej organizácie v obci sa uskutočnila dňa 6. marca
2011. Konala sa v sále svadobky a na schôdzi sa prerokovala hodnotiaca správa
za rok 2010 a plán činnosti na tento rok. Ďalej si členovia JDS vypočuli správu
o hospodárení a následnú správu revíznej komisie. Po diskusii prijali prítomní
seniori uznesenie, ktorým schválili základné dokumenty. Z nich vyplýva,
že organizácia seniorov v minulom roku, okrem iného, usporiadala Fašiangové
popoludnie, jej členovia sa zúčastnili na prednáške so zdravotníckou tematikou, navštívili predstavenie jubilujúceho súboru Lusk Krakovany, zabavili sa
na Gulášovom posedení, urobili zbierku pre seniorov postihnutých povodňou a
ku koncu roku boli účastníkmi zájazdu do Bratislavy. V našom hlavnom meste
si prezreli výstavu liturgických predmetov a navštívili vianočné trhy. I tento rok
plánujú seniori viaceré akcie, napríklad návštevu divadelného predstavenia,
zoologickej záhrady Lešná, kúpaliska Podhájská a kraja pod Malými Karpatmi
/Modra, Pezinok, Marianka/. V programe je i predvianočné stretnutie členov
organizácie.
Hosťom výročnej schôdze bola starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá
pozdravila rokovanie schôdze a poďakovala členom jednoty dôchodcov za ich
činnosť v prospech obce.
Po skončení členskej schôdze nasledovalo už tradičné Fašiangové popoludnie, v programe ktorého nebola len večera a občerstvenie, ale i kultúrny program členiek JDS a hostí. Program pozostával z tanečného vystúpenia v štýle
western a pódiového predstavenia s názvom Deti materskej školy pozdravujú
MDŽ. Obe milé a originálne vystúpenia ocenili prítomní úprimným potleskom.
„Deti" obdarovali prítomné ženy obligátnym karafiátom. Treba podotknúť,
že účinkujúcim nechýbala nielen ochota ale aj pri tanci ladnosť pohybu a pri
vystúpení „detí" fantázia a vtip. Po kultúrnom programe pokračovala voľná
zábava s reprodukovanou hudbou diskdžokeja Ivana Pätnického.
Ivan Pastorek, predseda JDS Pobedim

Starosta obce - Mgr. Eva Směřičková
Zástupca starostu obce - Mgr. Katarína Barančíková
Kontrolór - Ľudmila Pätnická do 14. apríla 2011 ! nový kontrolór
Poslanci obecného zastupiteľstva - Bc. Denisa Babičová, Mgr. Katarína
Barančíková, Rastislav Čop, Martin Lednický, Jozef Mašán, Ing. Ladislav
Melicher, Ing. Marián Mitošinka, Mgr. Ivan Pastorek, Elena Žitnanská
Komisie obecného zastupiteľstva:
• Komisia pre finančné záležitosti - predseda komisie : Elena Žitnanská
• Komisia pre výstavbu a územné plánovanie - predseda komisie:
Ing. Ladislav Melicher
• Komisia pre kultúru a školstvo - predseda komisie: Mgr. Ivan Pastorek
• Komisia pre telovýchovu a šport - predseda komisie: Ing. Marián
Mitošinka
• Komisia pre občianske a sociálne záležitosti - predseda komisie:
Mgr. Katarína Barančíková
• Komisia pre vyhodnotenie ponúk výberového konania - predseda komisie: Ing. Ladislav Melicher
• Komisia pre ochranu verejného záujmu - predseda komisie:
Ing. Ladislav Melicher
-R.-

Pobedimčan predsedom poľnohospodárskeho družstva
Členovia poľnohospodárskeho družstva sa stretli na výročnej členskej
schôdzi, na ktorej po 41 rokoch zvolili do čela najvýznamnejšieho podniku
v našej obci Pobedimčana, Ing. Juraja Lednického /1970/. Voľby predsedu
poľnohospodárskeho družstva (Ing. J. Lednický zvíťazil o jeden hlas) ako aj
členov predstavenstva PD boli súčasťou členskej schôdze konanej dňa
18. marca 2011. Rok 2010 zhodnotil predseda družstva Ľubomír Ondruška,
ďalším bodom programu schôdze bola správa o výsledku hospodárenia za
minulý rok, správa audítora za rok 2010 a správa kontrolnej komisie. Po diskusii nasledovali už uvedené voľby do pracovných orgánov družstva, schválenie
hospodárskeho výsledku za rok 2010 a uznesenie členskej schôdze. Za Obec
Pobedim sa schôdze zúčastnila starostka obce Mgr. Eva Směřičková.
Ing. Juraj Lednický je tretím predsedom družstva v novodobej histórii
poľnohospodárskeho družstva. Pred ním družstvo viedli Ing. František Rybárik
a Ľubomír Ondruška. V období existencie Jednotného roľníckeho družstva bol
z Pobedimčanov posledným predsedom JRD Ján Petráš. Funkcie sa vzdal
v roku 1970, avšak ako podpredseda, s krátkou prestávkou, viedol družstvo do
roku 1974. Po ňom prevzal vedenie družstva Ing. František Rybárik.
-I.P. -

Deň učiteľov
Vy, učitelia, učiť hotoví,
ó, tomu sa, hľa, prizerajte vzoru!
Vám rodič zveril púčok ružový,
svoj poklad - kto mu cenu vysloví?
Ó, pečujte oň, chráňte od úmoru
ho nesnáh, peľ mu hájte, studu zoru,
nech rozvíja sa plným prejavom."
Takto sa o poslaní učiteľa vyslovil najväčší pevec
nášho národa Pavol Országh Hviezdoslav.
Každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov - 28.marec - Deň učiteľov. Ján Ámos Komenský,
učiteľ národov, bol vždy presvedčený o tom,
že kľúčom k ľudskému šťastiu je práve vzdelanie.
Okolo ľudského šťastia, lásky a výchovy detí
sa od nepamäti krúti celý svet. Učiteľ nemôže
za svojho žiaka prežiť život, ani mu nemôže
poskytnúť hotové recepty na riešenie životných
situácií. Môže mu však pomôcť pri nadobúdaní
zodpovednosti za vlastné konanie, poodhaliť
tajomstvá sebavýchovy, slobody, morálky, pomáhať hľadať ľudské hodnoty. Doba, ktorú prežívajú
školstvu príliš nepraje, ale záleží im na tom, aby

pripravili do života vzdelaných ľudí. Prácu učiteľov si však uvedomujú mladí ľudia až vtedy, keď
dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý
k nim učitelia mali. Zaspomínajú na časy v materskej škole, kde sa pani učiteľka pokúšala nahrádzať ich mamu. Spomenú si na učiteľov, ktorí ich
trpezlivo učili čítať, písať a otvorili im cestu
k poznávaniu. Nezabudnú ani na učiteľov, ktorí
boli na nich prísni a pomohli im spoznávať čaro
matematiky, poznania vied a prírodných zákonov,
naučili ich kresliť a spievať..... Uvedomujú si, že
svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých, ale
i pekných chvíľ a že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma niekto čaká, o ktorých
sa treba tiež starať. Pri takýchto návratoch
do študentských čias si uvedomujeme poslanie
učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú patrí
všetkým naše veľké ĎAKUJEM !!!!.
Pri tejto príležitosti by som chcela zablahoželať pani riaditeľke PaedDr. Jarmile Gáborovej
k jej oceneniu „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja", ktoré jej bolo udelené 30. marca
2011 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského
v Trenčíne.
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Knižnica Jána Hollého v nových priestoroch
Po štyroch rokoch sa opäť zmenilo sídlo našej
knižnice. Dňa 4. februára t.r. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Obecnej knižnice Jána Hollého
v novovytvorených priestoroch základnej školy.
Otvorenie sa konalo za prítomnosti starostky obce
Mgr. Evy Směřičkovej, riaditeľky školy PaedDr.
Jarmily Gáborovej , poslancov obecného zastupiteľstva, občanov Pobedima, pedagógov a žiakov
základnej školy. Pásku prestrihla starostka obce.
ktorá sa po slávnostnom akte prihovorila prítomným, osobitne žiakom školy. Vyjadrila presvedčenie, že knižnica v nových priestoroch bude dobre
slúžiť tak žiakom, mladým ako aj dospelým čitateľom. Poďakovala vedeniu školy, všetkým zainteresovaným do premiestnenia knižnice, osobitne
pedagógom Mgr. Jele Košútovej, Bc. Michalovi
Klimovi a Mgr. Dagmare Dobríkovej. Poďakovanie patrilo tiež doterajšej vedúcej knižnice
Jána Hollého Štefánii Vulganovej za jej mnohoročné úspešné spravovanie knižnice. Starostka
obce vo svojom príhovore predstavila novú vedúcu knižnice pani Melániu Ondrejičkovú. K prítomným sa prihovorila tiež riaditeľka školy PaedDr. J.
Gáborová. Zvýraznila fakt, že knižnicu budú
využívať žiaci počas vyučovania a to podľa potreby žiakov a pedagógov. Po slávnostnom otvorení si
priestory knižnice prezreli žiaci základnej školy.
Knižnica v nových priestoroch /západná časť
budovy základnej školy s osobitným vchodom/
bude sprístupnená verejnosti v utorok a štvrtok od
16.00 do 18.00 hod.
-Redakcia-

l Interiér láka deti do knižnice.
Foto: Milan Uherčík

l Slávnostné
prestrihnutie pásky
starostkou obce
Mgr. E. Směřičkovou.

Príjmy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Tuzemské úvery, pôžičky
Prevod zostatkov z účtu
Príjmy spolu:

EUR
516 839
521 035
152 875
4 226
1 194 975

Výdavky:
Bežné výdavky
Verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeob. služby/matrika/
Transakcia verejného dlhu
Ochrana pred požiarom
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Spoločný úrad -príspevok
Rozvoj obce -verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko
Športové služby
Knižnica
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a iné služby
Náboženské a iné služby
Predškolská výchova
Základné vzdelávanie
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

133 451
500
1 790
700
8 011
1 500
29 800
1 100
3 100
8 805
14 650
3 555
3 028
11 627
1 120
3 437
92 743
185 784
600
5 145
510 546
574 740
99 805
1 194 975

Spracovala: M. Jankechová
Podrobný rozpočet je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke obce:
www.pobedim.sk

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva II
/ 3. - 4 zasadanie zastupiteľstva /
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 21. februára 2011. Pôvodný program
zasadnutia bol upravený a doplnený. Po otvorení
zasadania a kontrole uznesení starostkou obce
Mgr. Evou Směřičkovou oboznámila pracovníčka
VÚB Trenčín Ing. Sivlia Masárová o možnosti
a podmienkach úveru na projekty v rámci
Európskej únie. Mgr. I. Pastorek v ďalšom bode
oboznámil poslancov o kultúrnych a vzdelávacích
akciách v roku 2011. Nasledujúce body programu
a to schválenie prílohy č.1 VZN č. 2/2009 a rozpočtu obce Pobedim boli presunuté na 4. zasadanie zastupiteľstva. Presun prerokovania rozpočtu
obce vychádzal z informácií Ing. S. Masárovej
o podmienkach poskytnutia úveru. Poslanci
pokračovali v programe schválením redakčnej
rady obecných novín Pobedimčan a výšky knižničného poplatku. Ďalej boli určené podmienky
prenájmu obecného bytu, potom zastupiteľstvo
vzalo na vedomie vyhlásenie poslanca J. Mašána
/vzdanie sa poslaneckých odmien/ a prerokovalo
žiadosti Mgr. P. Vrábla /prenájom garáže/
a M. Lednického /prenájom obecného priestranstva/. Záverečnými bodmi programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli interpelácie
poslancov, v ktorých sa prerokovávali aktuálne
problémy v obci a súčasný stav rekonštrukcie a
prístavby hasičskej zbrojnice.

Dňa 11. marca t.r. sa uskutočnilo 4. zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Po spresnení programu
a následnej kontrole uznesení poslanci prerokovali Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky
dotácie, ktorú poslanci neschválili. Rovnako ako
na zasadnutí konanom dňa 21. februára t.r. nebol
schválený ani rozpočet obce. Dôvodom bolo
neschválenie uvedenej prílohy V tomto bode sa
predrokovalo navýšenie príjmovej časti výhľadového rozpočtu na roky 2012 a 2013. V súvislosti s
neschváleným rozpočtom obce na rok 2011 nebolo možné schváliť výšku úverov na projekty /hasičská zbrojnica, verejné osvetlenie a vodovod /.
V 6. bode programu bol prerokovaný projekt
verejného osvetlenia, kde je, podľa informácií
starostky obce, problém v rozšírení osvetlenia
medzi obcou a priemyselnou zónou. Vzhľadom
k tomu, že končí funkčné obdobie obecného
kontrolóra obecné zastupiteľstvo vypísalo výberové konanie na túto funkciu. Obecné zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo žiadosťami, ktoré predložili občania obce: Mária Mizeráková /príspevok
pre súbor Kelem Romale/, Mgr. M. Mizeráková
/prenájom cimbalu/, Gabriela Toráčová /sociálna
výpomoc/, Michaela Miklášová /prenájom verejného priestranstva/ a Júlia Palkovičová /prevádzka multifunkčného ihriska /.
Spracoval I. Pastorek

Úspech pobedimských kolkárov

Vianočný turnaj v kolkoch
Dňa 26.12.2010 sa na kolkárni uskutočnil už 13. ročník Vianočného turnaja
družstiev v kolkoch. Turnaja sa zúčastnilo 15 družstiev. Víťazom sa stalo
družstvo Pazúri v zložení Michal Vajer, Róbert Vajer, Jozef Melicher a Damián
Bielik, ktorí zvalili 1043 kolkov. Druhé miesto obsadilo družstvo ExpresStaničná, ktoré zvalilo 1030 kolkov a hralo v zložení Ján Kováčik, Pavol Košč,
Miloš Miklovič a Eugen Klimo. Tretie miesto obsadilo družstvo Mrekajovci,
ktoré zvalilo 1020 kolkov a hrali v zložení Marek Mrekaj, Andrea Mrekajová,
Matej Mrekaj a Ján Mrekaj.

Obecná liga sa skončila

V sobotu 8.1.2011 sa na našej
štvrodráhovej kolkárni konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch v kategórii dorastencov a mužov. Zúčastnili sa ich aj hráči
Kolkárskeho klubu Pobedim. V kategórii dorastencov nás reprezentovali
traja hráči. Z desiatich účastníkov sa
najlepšie umiestnil Damián Bielik,
keď s dosiahnutým výkonom 572
zvalených kolkov obsadil 2. miesto
a za víťazom (Jakub Kičinko - TKK
Trenčín) zaostal o sedem zvalených
kolkov. Nepopulárne štvrté miesto
obsadil Michal Vajer s výkonom 548
l Horná foto: Damián Bielik
zvalených kolkov. Najmenej sa
/v strede/ obsadil na majstrovstvách
darilo Jozefovi Melicherovi, ktorý
druhé miesto v súťaži dorastencov.
zvalil 477 kolkov a obsadil 8 miesto.
l Spodná foto: Ivan Žitnanský
Na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
výkonom 603 kolkov vyhral súťaž
uskutočnia 7. - 8. mája 2011 v Podbrezovej postupujú 4 najlepší
mužov majstrovstiev Trenčianskeho
dorastenci z kraja.
kraja v kolkoch.
Po dorastencoch pokračovali
majstrovstvá v mužskej kategórii, kde z 28 účastníkov boli traja hráči
Kolkárskeho klubu Pobedim. Hneď v prvej štvorici nastúpil Ivan Žitňanský
ml., ktorému to „padalo" a svojím výkonom sa dostal na priebežné prvé miesto, keď výkonom 603 zvalených kolkov si utvoril svoje osobné maximum.
Veľmi dobre mu sekundoval hráč TKK Trenčín Marián Huba, ktorý zvalil 601
kolkov. V tretej štvorici nastúpil náš druhý zástupca Jozef Miklovič. Jeho
výkon 581 zvalených kolkov stačil na konečné 7. miesto. Spolu s ním nastúpil
aj Marek Chrenko z TKK Trenčín, ktorý peknou hrou zvalil 632 zvalených
kolkov a tým odsunul Ivana Žitňanského na druhé miesto. Na záver nastúpil
náš posledný hráč Michal Benko, ktorému sa po celodennom čakaní na svoj
štart nedarilo, zvalil 523 kolkov a obsadil 25. miesto. Na majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa uskutočnia 7. - 8. mája 2011 u nás v Pobedime postupujú
4 najlepší muži z kraja.
V nedeľu 9.1.2011 sa na našej kolkárni konali majstrovstvá Trenčianskeho
kraja v kolkoch v kategórii juniorov. Zúčastnili sa ich aj štyria hráči
Kolkárskeho klubu Pobedim. Z deviatich účastníkov sa najlepšie darilo
Matejovi Mrekajovi, keď s dosiahnutým výkonom 580 zvalených kolkov sa
stal majstrom Trenčianskeho kraja pre rok 2011. Druhé miesto vďaka lepšej
dorážke obsadil Tomáš Janso z MKK Stará Turá pred Michalom Smatanom
zo ZKK Nové Mesto nad Váhom, keď obaja dosiahli rovnaký počet zvalených
kolkov 579. Ďalší naši hráči dosiahli veľmi pekné výkony, ale tie stačili na
šieste miesto Marek Mrekaj 559, siedme miesto Erik Hesko 549 a ôsme miesto
Miloš Palkovič 539. Na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 14. - 15.
mája 2011 v Trstenej postupujú 6 najlepší juniori z kraja.
V sobotu 15.1.2011 sa na našej kolkárni konali majstrovstvá
Trenčianskeho kraja v kolkoch v kategórii žiakov, žiačok, dorasteniek, junioriek a žien. Kolkársky klub Pobedim mal zastúpenie v kategórii žiakov a
žiačok. Oliver Miklovič obsadil 3. miesto, keď na 60 Hz zvalil 202 kolkov.
Pekným výkonom sa predviedla Adriana Miklovičová, ktorá výkonom 264
zvalených kolkov sa stala majsterkou Trenčianskeho kraja. Tretie miesto
obsadila Adriana Plichtová, ktorá zvalila 185 kolkov. Na majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa uskutočnia 14.mája 2011 v Modranke postupujú všetci
žiaci a žiačky z kraja.
Všetkým postupujúcim prajeme veľa úspechov a aby vzorne reprezentovali našu obec.

V nedeľu 27.2.2011 sa poslednými zápasmi skončil už XII. ročník Obecnej
ligy v kolkoch, do ktorého sa zapojilo osem družstiev. Prvé miesto sa podarilo
obhájiť družstvu FoFo team, ktoré vyhralo vďaka lepším vzájomným zápasom
až troch družstiev. Druhé miesto obsadilo družstvo Tvrdé paty a tretie miesto
KK Pazúri. Ďalej sa umiestnili Hasiči, Expres-Staničná, Zástodolie, Pláckari
a Bašovce RAJ. Najlepším jednotlivcom XII. ročníka obecnej ligy sa stal
Marek Mrekaj z družstva Tvrdé paty, ktorého priemer na jedno stretnutie bol
273,67 zvalených kolkov.

2. kolkárska liga Západ sa blíži ku koncu
V stredu 23. 3. 2011 odohral KK Pobedim zápas 26. kola 2. kolkárskej ligy
Západ na dráhach v Piešťanoch proti MKK Stará Turá B. V stretnutí sa stretli
družstvá z 2. a 3. miesta. Hráči KK Pobedim začali stretnutie veľmi dobre.
Prvá dvojica Michal Benko a Matej Mrekaj porazila svojich súperov na
pomocné body 3:1 a vytvorili náskok 41 kolkov. Michalovi Benkovi sa síce do
plných nedarilo, ale peknou hrou v dorážke, keď na tretej dráhe hodil 4 deviatky za sebou a otočil vývoj stretnutia na svoju stranu. Matej Mrekaj hral veľmi
efektívne a zabral v tých najdôležitejších momentoch vždy ku koncu dráhy.
Súpera na prvej aj druhej dráhe porazil o 5 kolkov na tretej o 17 kolkov. Po nich
nastúpila dvojica Jozef Miklovič a Marián Mitošinka. Prvému z nich začiatok
stretnutia nevyšiel podľa jeho predstáv, keď so súperom prehral prvé dve
dráhy. Na tretej dráhe k pekným plným 104 zvalených kolkov pridal aj
prekrásnu dorážku 71 kolkov, čím vytvoril rekord dráhy 175 kolkov.
Zlomovým momentom stretnutia sa stal existenčný záhod súpera na poslednej
dráhe. Na to Jozef Miklovič hodil 8 kolkov a vyhral nad súperom potrebnú
poslednú dráhu a celkovo o 34 kolkov. Marián Mitošinka mal zase naopak
kvalitný vstup do zápasu. Keď po vyrovnaných hre do plných (88 kolkov
obaja) na prvej dráhe prehral svojho súpera v hre do dorážky a získal prvý
setový bod. Na druhej dráhe zase mali obaja hráči vyrovnanú hru do plných (95
kolkov), no vynikajúcou dorážkou 77 zvalených kolkov pridal druhý setový
bod a náskok 48 kolkov. Na ďalších dvoch dráhach nášmu hráčovi, až tak
nedarilo keď so súperom prehral obe dráhy no celkovo vyhral o 13 kolkov. Po
štyroch hráčoch vyhrávali hráči KK Pobedim 4:0 a náskokom 88 kolkov.
V poslednej dvojici sa predstavili Ivan Žitňanský ml. a Marek Melicher.
Marekovi Melicherovi sa nedarilo a tak ho po dvoch dráhach nahradil Jozef
Melicher, ktorý na poslednej dráhe dotiahol na súpera no vyhrať sa mu už
neporadilo. So súperom prehral o 8 kolkov. Ivan Žitňanský mal po dobrej hre
do plných slabšiu dorážku a so súperkou remizoval na dráhe. Na druhej dráhe
mu nevyšli práve plné, keď so súperkou prehral o 30 kolkov a tým aj druhú
dráhu. Na tretej dráhe so súperkou prehral do plných o 10 kolkov a v dorážke
už túto stratu nedotiahol a tak prehral aj celkový bod. Na poslednej dráhe
súperku porazil a nakoniec za ňou zaostal o 9 kolkov.
Celkovo KK Pobedim vyhral 6:2 na body a na zvalené kolky 3262:3191.
Týmto víťazstvom sa KK Pobedim priblížil k postupu do 1. ligy Západ, keď
v zostávajúcich štyroch stretnutiach potrebuje aspoň získať jeden bod.

Najlepší kolkári v Pobedime
V dňoch 7. a 8. mája 2011 sa na našej kolkárni uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska jednotlivcov v kategórii mužov. Na majstrovstvách sa zúčastní
36 hráčov z celého Slovenka a po prvýkrát v histórii bude mať v tejto kategórii
zastúpenie aj naša obec. Na tieto majstrovstvá Slovenska sa prebojoval
z majstrovstiev Trenčianskeho kraja aj Ivan Žitňanský ml. Podľa predbežného
nasadenia hráčov má nastúpiť na svoj štart o 15:00 hodine. Týmto Kolkársky
klub Pobedim pozýva všetkých občanov a priaznivcov, aby prišli povzbudiť
nášho hráča a pomôcť mu postúpiť do nedeľného finále, kam postupuje
16 najlepších zo sobotnej kvalifikácie.
Dňa 14. mája 2011 sa na našej kolkárni uskutočnia Majstrovstvá Slovenska
jednotlivcov v kategórii seniorov (nad 50 rokov)
Stranu pripravil: Ing. Marián Mitošinka

Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2010 pripravili
pedagógovia a žiaci základnej spolu s deťmi materskej školy pestrý
program na vianočnej besiedke, ktorá sa konala v obecnom účelom
zariadení dňa 17. decembra 2010. Pred besiedkou bola pre
návštevníkov ponuka rôznych vianočných výrobkov a posledné
vydanie školského časopisu Bonzáčik.
Vianočná besiedka sa začala vystúpením detí materskej školy,
ktorí dokázali, že zvládnu nielen jednoduché básničky ale aj
zložitejšie recitačné pásma. Postupne sa predstavili početnému
publiku žiaci základnej školy a to nielen v rodnom slovenskom
jazyku ale aj v angličtine a v ruštine. Žiaci zarecitovali známe
vianočné básne, zazneli typické vianočné piesne a nemohli chýbať
scénky s vianočnou tematikou. Zaujala vtipne podaná scénka
o dvanástich mesiačikoch, ako i pódiové skladby plné pohybu,
pekné sólové i zborové spevy.
A tak, aj napriek menším problémov s technikou, s vystúpeniami iste boli spokojní ich realizátori, ako aj pozorné
publikum. Za peknú predvianočnú atmosféru patrí žiakom
a učiteľom základnej školy, deťom materskej školy a pedagógom
patrí vďaka.
I.P.
Dňa 5.3. 2011 sa ako každoročne uskutočnil karneval. Bol
trošku netradičný, pretože sa konal v našej telocvični. O zábavu sa
postarali žiaci druhého stupňa. Scénky sa odohrávali na novo
zostrojenom pódiu, ktoré nám postavil náš milý pán školník Michal
Klimo. Po scénkach bola promenáda masiek s vyhodnotením.
Medzi princeznami, čarodejnicami sa vynímali naše ježibaby,
futbalisti a nechýbala ani nevesta na úteku. Odpoludnie bolo veľmi
pestré, nechýbalo maľovanie na tvár, súťaže a tanec. Občerstviť
sme sa mohli v „bufetíku". Zakončením karnevalu bola bohatá
a hodnotná tombola. Už teraz sa tešíme na budúci rok !!!
Keďže sa blíži oslava založenia našej školy, 3-krát do týždňa
čítame z kroniky. Z tejto pamätnej knihy čítajú učitelia spolu s pani
riaditeľkou.
Prvé zápisky siahajú do roku 1926. Z kroniky sme sa dozvedeli
niečo o prezidentovi ČSR, T.G. Masarykovi, ďalej o bývalej
základnej škole, ktorá sa nachádzala v budove dnešnej materskej
školy a na začiatku mala len tri triedy, o výletoch, oslavách a iných
aktivitách našich predkov. Žiakov školy to veľmi zaujíma a aktívne
sa zapájajú do rozhovorov. Tešíme sa na ďalšie informácie o našej
škole.
žiaci 8. ročníka základnej školy

Dorastencom skončila dlhodobá súťaž
Dorasteneckému družstvu KK Pobedim sa skončila dlhodobá súťaž.
Najskôr družstvo v zložení Damián Bielik, Jozef Melicher, Adriana
Miklovičová, Adriana Plichtová a Michal Vajer hralo dvojkolovú súťaž
v západnej skupine. Z celkových štrnástich stretnutí sa im podarilo
zvíťaziť v piatich stretnutiach , a tým obsadili piate miesto z ôsmich
družstiev.
Následne odohrali dve stretnutia o 9. a 10 miesto v celoslovenskej
tabuľke s družstvom ŠKK Trstená B. V prvom stretnutí na domácich
dráhach zvíťazili na kolky 1685 :1615, keď najlepším hráčom stretnutia
bol Jozef Melicher s výkonom 603 zvalených kolkov. V šprinte tiež
zvíťazili hráči KK Pobedim Damián Bielik a Jozef Melicher. V nedeľu
27.3.2011 odohrali odvetu a zároveň svoj posledný zápas v tejto sezóne
na dráhach v Trstenej s miestnym ŠKK Trstená B. V ňom prehrali na
zvalené kolky 1531: 1487. Najlepšou hráčkou stretnutia bola domáca
Lenka Butkovičová, ktorá zvalila 534 kolkov. Najlepším hráčom
Pobedima bol Damián Bielik, ktorý zvalil 506 kolkov. V šprinte
zvíťazili obaja naši hráči Damián Bielik a Jozef Melicher. V celkovom
sumáre oboch stretnutí zvíťazili hráči KK Pobedim na skóre 6:2 a na
zvalené kolky 3172:3146, a tým obsadili 9 miesto zo 16 účastníkov
tohtoročného ligového ročníka.
Ing. M. Mitošinka

Už v júli 2010 začala Telovýchovná jednota Pobedim
s obnovou šatní v športovom
areáli. O rozhovor naša redakcia
požiadala predsedu TJ Pobedim
Rastislava Čopa.
Čo viedlo TJ Pobedim k obnove priestoru šatní ?
Ich nevyhovujúci stav. Objekt
l Zrenovovaná časť
šatní bol vybavený plynovými
športového areálu spotrebičmi GAMAT, ktorých
šatňa domácich.
stav už bol nevyhovujúci. Podľa
revízneho technika neboli
schopné bezpečnej prevádzky. Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) bol riešený
v každej sprche tromi veľkými elektrickými ohrievačmi, ktorých prevádzka
a údržba bola finančne náročná. Zohrievanie vody bolo veľmi neisté, často
dochádzalo k výpadku istiacich prvkov. Ich oprava už nebola možná.
Ako riešite vykurovanie a prípravu TÚV teraz ?
Po skončení jesennej časti sa začalo s odstránením starých GAMATIEK
a vytvorením teplovodného vykurovania pomocou turbokotla so samostatným
zásobníkom na TÚV. Podľa doterajších skúseností táto obnova má len pozitívny
vplyv.
Ako vidieť obnova sa dotkla aj sociálnych zariadení a šatní ?
V jestvujúcich sprchách a na sociálnych zariadeniach sa nachádzali obklady,
ktoré boli už nevyhovujúce a navyše obsahovali aj plesne, ktorých sme sa
nevedeli zbaviť. Preto sme uvedené priestory osekali a nanovo obložili.
Vytvárate nové sprchy ?
Áno. Pred začiatkom sezóny sme si dali cieľ - POSTUP. Ak sa nám to podarí,
bude potrebné mať dve nové šatne a jednu sprchu pre žiakov alebo dorastencov.
Preto sa z posilňovne urobila sprcha a dve šatne. Posilňovňa sa premiestnila do
priestoru klubovne.
Vo vstupe do areálu sú pracovné stroje. Čo idú robiť?
Vstup okolo telocvične bol kedysi riešený ako štrková cesta. Táto sa postupne
zničila. Na jej obnovu bol znova použitý štrk. Ukázalo sa to ako zlé riešenie.
Tento štrk sa postupne dostával až na ihrisko, čo pri kosení trávy robilo veľké
problémy - dochádzalo k poškodzovaniu kosačky. Tiež po minuloročnom
obzvlášť mokrom roku sa na ceste vytvárali sústavne mláky, keďže voda zo
striech telocvične a šatní išla
priamo na cestu. Vsakovacie
jamy boli zanesené. Oslovili sme preto aj kolkárov, či
uvedenú cestu vyložíme zámkovou dlažbou. Podarilo sa
a zámková dlažba bola začiatkom apríla položená a to
nemalou zásluhou brigády,
ktorá sa uskutočnila dňa 2.
apríla t.r.
Ďakujeme za rozhovor
l Ukladanie zámkovej
a prajeme veľa úspechov
dlažby brigádnikmi.
v jarnej časti.

Privítali sme
1.3.2011
2.3.2011
13.3.2011
14.3.2011

Samuel Balažovič, č. 305
Jana Kadlecová, č. 286
Barbora Fraňová, č. 293
Adam Mitošinka, č. 60

Manželstvo uzavreli
19.3.2011
Viera Toráčová /č. 312/ a Ivan Zámek /Podolie 101/
Rozlúčili sme sa
17. 1.2011
Jozef Folajtár č. 336 /75 r./
22. 1.2011
Emília Palkovičová č. 385 / 88 r./
13.3.2011
Vincencia Križáková č. 37 /94 r./
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