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Krásu a romantiku Vianoc umocňuje výzdoba. Dávame si na nej záležať. 
Vianočnými stromčekmi a ozdobami zapĺňame domácnosti, ulice, pracoviská, 
ale aj Božie chrámy. Aká má byť výzdoba v kostole?

Výzdoba má dodať kostolu skôr vznešenú JEDNODUCHOSŤ ako pre-
pych. Pri výbere prvkov, ktoré patria k výzdobe treba dbať o PRAVDIVOSŤ 
vecí, konštatujú liturgisti.

Nemali by sme na Vianoce v duchu moderného egoizmu zabudnúť v prvom 
rade však vyzdobiť seba. Všimnúť si pravdivosť nás samých, kým sme alebo 
nie sme. 

Tisíc kilometrová cesta začína jednoduchým krokom. Púť k pravdivosti 
nás samých je dlhým putovaním. Ježiš Kristus berie na seba ľudskú prirodze-
nosť, aby nám podal pomocnú ruku.

   Vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim 

Obec Pobedim, zastúpená starostkou Mgr. Evou Směřičkovou, sa podpi-
som dňa 29.11.2011 priamo v budove Európskeho parlamentu v Bruseli na 
slávnostnom ceremoniáli zapojila do Dohovoru primátorov a starostov, 
v ktorom sa obec zaviazala prekročiť ciele v oblasti znižovania emisií CO2, 
ktoré EÚ stanovila do roku 2020, na našich jednotlivých územiach o aspoň 
20%. 

Slávnostný ceremoniál otvoril úvodným prejavom predseda Európskeho 
parlamentu Jerzy Buzek. Nasledovali príhovory významných predstaviteľov 
regiónov, európskych komisií. Nechýbala spoločná fotografia účastníkov 
ceremoniálu. V ďalšej časti odzneli príspevky, kde boli prezentované konkrét-
ne aktivity, ktoré v jednotlivých samosprávach a celých regiónoch prispeli 
k znižovaniu emisií, ako aj k efektívnemu využívaniu energií. V závere cere-
moniálu starostovia a primátori slávnostne podpísali v europarlamente 
Dohovor primátorov a starostov. Okrem obce Pobedim sa zo Slovenska zapo-
jili do Dohovoru primátorov a starostov ešte aj obce Chtelnica a Trakovice. 

Po skončení slávnostného ceremoniálu nasledovalo priateľské pracovné 
stretnutie starostov s Mgr. Beatou Balkovou /zástupkyňa Trenčianskeho 
samosprávneho kraja/, Janou Cicmanovou, Romanom Doubravom a Borisom 
Essenderom, ktorí reprezentujú Slovensko priamo v Bruseli. 

Mgr. Eva Směřičková, starostka obce 

ECHO VIANOC 

Obec Pobedim účastník slávnostného ceremoniálu v Bruseli 

Podpis Dohovoru primátorov a starostov 
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Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice sa udialo za príjemného jesenné-
ho popoludnia, dňa 23. septembra 2011. Pred slávnostným aktom, ktorého sa 
zúčastnili pozvaní predstavitelia hasičov, obvodných úradov a starostov, 
podal hlásenie štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republi-
ky Marošovi Žilinkovi predseda Dobrovoľného hasičského zboru Martin 
Piškula. Potom členovia folklórnej skupiny Pobedimčan zaspievali dve 
piesne, z toho jednu o hasičoch. 

So slávnostným príhovorom vystúpila starostka obce Mgr. Eva 
Směřičková. Uviedla riešenie problémov pri rekonštrukcii, poďakovala 
všetkým, ktorí sa podielali na tejto akcii a vyjadrila žiadosť, aby zbrojnica 
bola využitá aj na stálu službu profesionálnych hasičov. Štátny tajomník 
Ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka uviedol hodnotu zbrojnice a zaželal 
hasičom dobrú pohodu v novom stánku. V podobnom duchu sa niesol aj 
príhovor poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, exministra vnútra 
Roberta Kaliňáka, ktorý spomenul aj spoluprácu s hasičmi v minulom období. 
S ďalšími príhovormi vystúpili čelní funkcionári hasičských zborov a predse-
da DHZ Pobedim Martin Piškula. Za úsilie o rekonštrukciu hasičskej zbrojni-
ce dostal ocenenie poslanec Martin Lednický, starosta v predchádzajúcom 
volebnom období. 

Pred slávnostným prestrihnutím pásky požehnal zrekonštruovanú hasič-
skú zbrojnicu správca farnosti, vdp. Dušan Nemec. Na záver slávnostného 

Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice 

otvorenia hasičskej zbrojnice prestrihli pásku štátny tajomník Ministerstva 
vnútra SR M. Žilinka a poslanec NR SR R. Kaliňák. Po tomto akte si hostia 
a viacerí Pobedimčania prezreli priestory hasičskej zbrojnice. -I.P.-

l Starostka obce Mgr. E. Směřičková v euro parlamente.l Starostka obce Mgr. E. Směřičková v euro parlamente.

l Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice.              Foto L. Novák l Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice.              Foto L. Novák 



Dlhodobo teplé a ustálené počasie , ako i november bez typických daždi-
vých zrážok nám poľovníkom veľmi uľahčili našu prácu i záľubu. Členovia 
nášho Poľovníckeho združenia Pobedim zahájili sezónu spoločnou poľovač-
kou na bažantiu zver a na škodnú. Musím úprimne povedať, že počas poľovač-
ky sme však boli vzorní ochranári prírody. Naše bažanty sa umne schovali do 
humien a záhrad a my sme sa potešili, že aspoň jedného sme mohli vidieť 
v poraste „patočiny" čiže v koryte potoka Dudváh. Svedčí to o tom, že táto zver 
sa sťahuje z voľnej prírody do blízkosti obydlí a tiež o nízkom stave bažantov 
u nás ,ako aj v okolitých združeniach. 

Poľovníctvo však nie je len o poľovačkách. Starostlivosť o zver a prikrmo-
vanie je v našom združení na prvom mieste. Počas spoločných a individuálnych 
kŕmení sme rozvozili potravu do kŕmelcov, zásypcov a soľníkov. Doplnili sme 
najmä sušenú ďatelinu, obilie no dôležitou je aj kamenná soľ. Nezabudli sme 
skontrolovať aj naše posedy. Opravili sme poškodené stupnice i spevnili samot-
né konštrukcie proti výkyvom pri veternom počasí. Na našom políčku, kde si 
vždy dopestujeme plodiny na prikrmovanie, sme mali zasiatu toho roku kukuri-
cu. Tú sme aj spoločne brigádnicky pozbierali. Tak sme si vytvorili zásobu na 
ďalšie prikrmovanie. Túto sezónu považujem za veľmi vydarenú vďaka aj 
spomínanému počasiu. Podarilo sa nám urobiť kus práce. Keďže už nastal čas 
vianočný, obdobie adventu, prajem v mene Poľovníckeho združenia Pobedim 
nám všetkým pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny. 

Martin Lednický, člen výboru poľovného združenia 

Regionálna výchova
V dňoch 7. 11. - 8. 11.2011 sa na našej škole uskutočnilo veľmi pekné podu-

jatie s názvom „Regionálna výchova vo vyučovacom procese." Už celý sep-
tember a október pripravovali žiaci 8. a 9. ročníka zaujímavé prezentácie o kul-
túrnych pamiatkach a významných miestach Pobedima, ako napr. Kostol 
sv. Michala archanjela, Pamätná tabuľa Jána Hollého a jeho pôsobenie v Pobe-
dime, PD Pobedim, futbalové mužstvo, Habánsky mlyn či Roľnícky dom. Prvý 
deň sa konala teoretická časť, v ktorej žiaci odprezentovali svoje práce, ktoré 
boli na výbornej úrovni, čo ocenil aj náš hosť, Mgr. Ivan Pastorek. Celé poduja-
tie sa nieslo vo veľmi milej atmosfére, za čo chcem poďakovať aj pánovi Pas-
torkovi, ktorý deťom doplnil a rozšíril vedomosti o ich rodnej obci, na ktorú má 
byť každý právom hrdý. Deťom sa jeho rozprávanie veľmi páčilo a so záujmom 
sledovali aj fotografie a iný obrazový materiál, ktorý im priniesol. Otázky ma-
lých obdivovateľov typu „odkiaľ to ten ujo všetko vie" a „čím sa zaoberá" boli 
tým najväčším ocenením. Ešte raz srdečná vďaka!!!

Na druhý deň deti využili získané vedomosti z predošlého dňa. Každá trieda 
obdržala listinu s indíciami, na základe ktorých mali žiaci určiť o akú pamiatku 
alebo  miesto v Pobedime ide. Potom sa vybrali spoločne aj so svojimi triedny-
mi učiteľmi na dané miesto, kde ich čakal strážca pokladu, ktorý im odovzdal 
ďalšiu indíciu a podľa nej mali deti nájsť poklad - „maskota" svojej triedy. Všet-
ky triedy úspešne vyriešili dané úlohy a vrátili sa na školský dvor, kde sa konalo 
vyhodnotenie. Všetci boli spokojní a usmiati, pretože i jesenné slniečko nám 
prialo a všetci sa tešíme na ďalšie takéto podujatie.                     -J.K.-

Od 1.1.2012 na zber papiera bude slúžiť nádoba, ktorá doteraz slúžila na 
zber papiera a ostatných plastov. Do nádob sa v rámci zberu papiera budú 
zbierať: neznečistené a suché noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, 
knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky a pod.

Na zber plastov bude slúžiť plastové vrece, ktoré doteraz slúžilo len na 
zber PET fliaš. Do vriec sa v rámci zberu plastov budú zbierať: stlačené 
PET fľaše, sáčky, fólie, igelity, fólie, plastové nádoby od kozmetiky a pod. 

Marius Pedersen, a.s.

Obec Pobedim zrekonštruovala vďaka príspevku z Európskej únie systém 
verejného osvetlenia. Rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení sa v obci 
začali obhliadkou pracoviska a následným prevzatím stavby 19.9.2011. Začala 
sa demontáž starých svietidiel a postupné montovanie svietidiel nových. Cel-
kovo je v obci osadených 200 svietidiel.

Počas rekonštrukčných prác bolo priaznivé počasie, a tak sa dňa 14.11.2011 
odovzdaním revíznych správ ukončili práce. Poďakovanie patrí nielen dodáva-
teľovi diela , ale aj pracovníkom Západoslovenskej energetiky Trenčín za 
ochotu a pružné reagovanie na vzniknuté problémy počas rekonštrukčných 
prác. Dodávateľom diela bola firma EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. 
Bratislava.

Celková suma rekonštrukčných prác predstavuje čiastku 246 364,46 Ä. 
Z toho nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % predstavuje sumu 
248 418,54 Ä a spoluúčasť obce predstavuje sumu 15 945,92 Ä. Na túto čiastku, 
podobne ako aj na spoluúčasť na hasičskú zbrojnicu, musí obec čerpať úver, 
nakoľko v obecnej pokladnici finančné prostriedky na potrebnú spoluúčasť 
nemáme.

Záverom je treba ešte občanov upozorniť na to, že s firmou EZ- ELEKTRO-
SYSTÉMY Trading, s.r.o. rokujeme o probléme, ktorý sa objavuje pri zapínaní 
svietidiel. Projektant a zodpovedný stavbyvedúci  hľadajú optimálne riešenia, 
aby práve pri tomto prvotnom nápore nedochádzalo k výpadku nielen osvetle-
nia, ale aj našej káblovej televízie a internetu. Poďakovanie patrí pánovi Fran-
tiškovi Žitňanskému, ktorý ochotne vo svojom voľnom čase takmer denne 
tento problém dočasne odstraňuje k spokojnosti Vás, občanov.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť.
   Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Myšlienka na novú materskú školu bola v minulosti iba krásna ilúzia 
a dnes vďaka ľuďom, ktorým záleží na našich deťoch je tento pekný sen 
skutočnosťou. 

Dňa 10. 10. 2011 prvýkrát naše deti kráčali do novej materskej školy, 
ktorá sa nachádza pod jednou strechou v priestoroch základnej školy. 
V novej materskej škole deti čakala nová krásna šatňa, v ktorej si každé 
dieťa našlo svoju novú skrinku, nová priestranná umyváreň , no a krásne 
dve triedy a jedna veľká spálňa. Deti chodia jedávať do novej jedálne 
s výdajňou stravy, ktorá je tiež v areáli školy.

Touto cestou ďakujú deti, učiteľky materskej školy a vedenie školy za 
pomoc každému, kto priložil ruku k tomuto dielu. Ďakujeme hlavne rodi-
čom, ktorí pomáhali pri sťahovaní, upratovaní a dokončovaní novej mater-
skej školy.  Kolektív učiteliek a detí materskej školy

Štúdiom archívnych materiálov sa podarilo zistiť zatiaľ prvého učiteľa 
a správcu pobedimskej školy. Bol to Martin Redeky, ktorý sa narodil v roku 
1623 a zomrel v Pobedime zaopatrený sviatosťami 7. marca 1706 vo veku vtedy 
úctyhodných 83 rokov. Kedy prišiel do Pobedima nie je známe, prvý záznam o 
jeho existencii ako rektora školy v našej obci /rector scholae pobediensis/ máme 
z roku 1660, kedy bol pokrstený jeho syn Ondrej. Krstnými rodičmi Ondreja 
boli Katarína Ferencovičová a miestny farár Martin Andrašovský, ktorý bol 
správcom farnosti Pobedim v rokoch 1660 - 1663. Pravdepodobne tesne po 
narodení mu zomrel spomínaný syn Ondrej a rektor školy Martin Redeky mal 
neskôr s manželkou Katarínou Mišovicovou ďalšie deti, dcéru Zuzanu  a v roku 
1668 znova syna Ondreja. Po úmrtí manželky Kataríny sa 
72 ročný Martin Redeky znova oženil a to  v roku 1697 s Uršulou, vdovou 
po Martinovi Lehotskom. Neuveriteľný sa javí fakt, že sa opäť oženil mesiac 
po smrti manželky. V závere jeho učiteľskej kariéry sa v roku 1692 sťažoval 
na svoje hospodárske a životné podmienky novomestskému prepoštovi Jaku-
bovi Haškovi, ktorý osobitným dokumentom riešil materiálne postavenie 
pobedimského rektora. 

V archívnych materiáloch sa v Pobedime uvádza i ďalší Redeky a to Matej. 
Nespomína sa však ako rektor školy a nie je istý jeho príbuzenský vzťah 
k Martinovi Redekymu. Predpokladáme, že ide o jeho prvého syna z manžel-
stva uzatvoreného ešte pred príchodom do Pobedima. Martin Redeky prítomný 
ako svedok na sobáši Mateja Redekyho s dcérou vtedy nebohého správcu 
kostola /rector ecclesiae/ Pavla Fabrícia. Sobáš sa uskutočnil v pobedimskom 
kostole v roku 1668. Inak sa v archívnych materiáloch z roku 1661 uvádza 
i rektor z Hornej Stredy a to Štefan v súvislosti s pochovaním jeho manželky. 

Ivan Pastorek

Z histórie školy 

l Poľovníci sa starajú o poľnú zver.   Foto: Martin Lednický l Poľovníci sa starajú o poľnú zver.   Foto: Martin Lednický 

Poľovníci majú sezónu



Areál firmy Ulstrup Plast Pobedim bol dňa 15.novembra 2011dejiskom 
„Taktického cvičenia hasičov a záchranárov". Jednalo sa o cvičenie zamerané 
na likvidáciu požiaru firemnej výrobnej haly a strechy, s následnou evakuá-
ciou zranených osôb z ohrozeného objektu.

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť zasahujúcich jednotiek 
Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom (HaZZ), Obecného 
hasičského zboru Pobedim (OHZ) a zamestnancov firmy. Na taktickom 
cvičení zasahovali jednotky Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto 
nad Váhom a Obecného hasičského zboru Pobedim, ktorý sa dostavil na 
miesto udalosti ako prvý, s technikou Wolsvagen Transporter, Mercedes 
Vario 815, Tatra 148/CAS 32 a 8. členmi OHZ. Títo vytvorili útočné vedenie 
do vnútra výrobnej haly a prieskumná skupina vystrojená ADP /autonómny 
dýchací prístroj/ odstavila v hale elektrický prúd a prívod plynu. Po vytvorení 
útočného prúdu boli v hale nájdené 2 zranené osoby.

Na miesto udalosti sa dostavila jednotka Okresného riaditeľstva HaZZ 
s technikou Iveco Magirus a šiestimi príslušníkmi, ktorí vytvorili ďalší vyso-
kotlakový útočný prúd a dvaja príslušníci HaZZ sa pripojili k prieskumnej 
skupine OHZ Pobedim. Potom velenie prevzal HaZZ Nové Mesto nad 
Váhom. 

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť hasičských jednotiek, 
zároveň sa kontrolovala funkčnosť operačných stredísk, prenos informácií, 
overenie teoretických časov, schopnosti rozhodovania veliteľov zásahu 
a zdolávanie požiaru. Lukáš Augustín, 

veliteľ Obecného hasičského zboru Pobedim

Počas príhovoru na slávnostnom otvorení rekonštruovanej hasičskej 
zbrojnice štátny tajomník ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka sľúbil 
miestnym hasičom doplnenie hasičskej techniky ešte v tomto roku. Tento 
sľub aj splnil. Stalo sa tak na slávnosti odovzdania a požehnania vozidla, 
ktorá sa uskutočnila dňa 23. novembra 2011 pred hasičskou zbrojnicou. 
V priebehu slávnosti štátneho tajomníka, ako aj ďalších oficiálnych hostí 
privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá ocenila fakt, že do 
zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice sa dostáva moderná technika. Po 
príhovore štátneho tajomníka M. Žilinku správca farnosti vdp. Dušan Nemec 
posvätil hasičské vozidlo. V kultúrnom programe vystúpila folklórna skupi-
na Pobedimčan a žiaci základnej školy. -I.P.-

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, preja-
vujeme všetci svoju pozornosť a úctu ľuďom skôr narodeným, ktorých 
vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými 
múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. 
Dňa 27. októbra, v popoludňajších hodinách, si žiaci v budove školy 
pripravili bohatý program pre svojich starých rodičov. Chodbou plnou 
našich babičiek a deduškov sa ozývali piesne, či tance pri ktorých si mohli 
zaspomínať na svoju mladosť, krátke divadelné predstavenia, ale aj krásne 
básne pri ktorých vypadla nejedna slza. Láskavý úsmev sa vyčaril na 
tvárach starkých, keď na scénu nastúpili naši najmenší - škôlkari. 

V tento deň vládla na našej škole naozaj rodinná atmosféra, ktorú 
dopĺňala vôňa koláčikov od našich babičiek, ktoré ich pre toto milé pose-
denie pripravili, za čo im chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať. 

Mgr. Veronika Sýkorová 

Prestrihnutím pásky, príhovormi starostky obce, Mgr. Evy Směřičkovej 
a funkcionárky COOP Jednota bol dňa 27. septembra 2011 v našej obci otvore-
ný moderný a priestranný supermarket. Po obchode pôvodného potravného 
družstva, predajní Jednoty a pohostinstva sa vybudoval obchod, ktorý Pobedim 
už potreboval.

Na slávnostnom otvorení bola možnosť získať finančný bonus, zákazníci 
mohli ochutnať pivo, nealkoholické nápoje, paštéty, údenárske i pekárske 
výrobky, keďže hlavnou náplňou predajne sú samozrejme potraviny ale nechý-
ba ani bohatý sortiment drogistického tovaru. Pri otvorení boli i naši škôlkári, 
ktorí si odniesli sladkosti a tiež zákazníci si okrem nákupu našli medzi tovarom 
i drobnú pozornosť. Nakupujúci vyjadrili spokojnosť s úrovňou nákupu a majú 
možnosť nakupovať v novej predajni každý pracovný deň /od 6.00 hod. do 
18. hod./, ako aj v sobotu a nedeľu /do 12.00 hod./. Túto predajnú dobu zaručuje 
počet pracovníčok /8/ ako i predaj bez časových výpadkov. 

Predchodcom modernej obchodnej jednotky bola predajňa Potravného 
a úverového družstva, ktoré bolo občanmi našej obce založené v roku 1897 
a existovalo až do vytvorenia siete predajní Jednoty. Pôvodná budova predajne 
potravného družstva bola postavená v roku 1910, súčasný objekt spolu s kultúr-
nym domom, bol postavený v roku 1934. Vedúcim predajne bol od roku 1930 
Anton Klčo, neskôr dlhoročným vedúcim predajne potravín Jednoty bol 
J. Miklovič a v predajniach rozličného tovaru a textilu manželia Michal a Jolana 
Líškoví. I. Pastorek 

V poradí 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 10. októbra 
2011 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Pôvodný program zasadnutia bol 
doplnený o žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime. 

Po otvorení zasadania a kontrole plnenia uznesení sa prerokovávalo stano-
visko k prácam nad rámec rozpočtu, ktoré sa vykonali na stavbe hasičskej 
zbrojnice. K tejto problematike predniesol svoje stanovisko Peter Urban, 
poverený stavebným dozorom a za realizátora stavby Štefan Vilím. Písomné 
vyjadrenie k danej problematike zaslala projektantka Ing. Veselá. Po širšej 
diskusii sa poslanci uzniesli, že predložené materiály prerokuje komisia pre 
výstavbu a územné plánovanie a stanovisko predloží komisia na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. V ďalšom bode programu sa riešila žiadosť 
spoločnosti DONAR s.r.o. o uplatnenie započítania zľavy z kúpnej ceny. Žia-
dosť zdôvodnil konateľ firmy Ing. Tomáš Miklovič a po prerokovaní bodu, 
ako aj návrhu Ing. T. Mikloviča prijali poslanci uznesenie, ktorým zrušili 
predchádzajúce uznesenia k tejto záležitosti a v prijatom uznesení akceptovali 
návrh konateľa spoločnosti o znížení požadovanej zľavy. 

V piatom bode programu zasadania zastupiteľstvo schválilo prenájom 
nebytových priestorov pre Folklórnu skupinu Pobedimčan a Základnú organi-
záciu JDS Pobedim. Poslanci v ďalšom rokovaní súhlasili s predĺžením nájmu 
obecného bytu, vzali na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných prostried-
kov pre Kolkársky klub Pobedim a odsúhlasili návrh na zmenu VZN obce 
Pobedim č 1/2005. Pomerne obsiahle boli interpelácie poslancov. V tomto bode 
programu sa okrem iného poslanci pýtali starostky obce na riešenie autobuso-
vého spojenia medzi Pobedimom a Novým Mestom nad Váhom, možnosťou 
opravy cesty spájajúcej Staničnú ulicu s cestou medzi Pobedimom a Hornou 
Stredou a kritizovali časť článku o stavebných aktivitách obce /Pobedimčan 
3/2011/, konkrétne, podľa poslancov, nesprávneho interpretovania postoja 
obecného zastupiteľstva k oprave strechy na svadobke. Starostka obce, 
Mgr. E. Směřičková, trvala na zverejnenom stanovisku. Po bode Rôzne bolo 
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené . I .Pastorek 

Dňa 19. októbra 2011 darovali dobrovoľníci najcennejšiu tekutinu, krv. 
Pracovníci  Národnej transfúznej stanice, pracovisko Trenčín odobrali krv od 
36. dobrovoľných darcov z Pobedima i zo susednej obce Bašovce.  

Akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Pobe-
dim. Členky spolku, vďaka sponzorom, pripravili pre dobrovoľných darcov 
malé pohostenie. Akciu podporili : Poľnohospodárske družstvo Pobedim, Obec 
Pobedim, cukráreň Tomáš Žarnovický Nové Mesto nad Váhom a reštaurácia 
DAMI Horná Streda. 

Humánnu akciu ocenila a organizátorov podporila v ich snažení starostka 
obce Mgr. Eva Směřičková a riaditeľka Územného spolku Slovenského Červe-
ného kríža Trenčín MVDr. Mgr. Janka Koppiová.

Za dobrovoľnícku činnosť udelila prezidentka Slovenského červeného 
kríža Helena Kobzová Miestnej skupine SČK Pobedim diplom s Poďa-
kovaním. -red.-

Taktické cvičenie obecného hasičského zboru 

Od potravného družstva po supermarket 

Darovali krv 

Odovzdanie a požehnanie hasičského vozidla

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
/ 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva / 

l Deň úcty starším na základnej škole.            Foto: I. Pastorek l Deň úcty starším na základnej škole.            Foto: I. Pastorek 



Dňa 24. novembra 2011 sa konalo jom garáží. V súvislosti s týmto 
v zasadacej miestnosti obecného uznesením bola schválená žiadosť 
úradu 12. zasadnutie obecného Mgr. P. Vrábla o prenájom garáže. 
zastupiteľstva. Na programe zasad- Poslanci podľa pôvodného programu 
nutia bolo pôvodne 11 bodov, ktoré prerokovali žiadosť o poskytnutie 
boli na návrh starostky obce Mgr. Evy finančných prostriedkov na krytie 
Směřičkovej doplnené o tri body a to výdavkov energií pre TJ Pobedim. 
určenie výšky nájmu garáže zdravot- V ďalších doplnených bodoch pro-
ného stred iska,  odkúp enie časti  gramu poslanci súhlasili s odpreda-
pozemku firmy DONAR s.r.o. a sta- jom pozemku pre firmu DONAR 
novisko k prácam navyše na hasičskej a zaujali stanovisko k prácam navyše 
zbrojnici. pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 

Po otvorení zasadania a kontrole Záverečnými bodmi programu 12. 
uznesení riešili poslanci, za účasti zasadnutia boli Interpelácie, Rôzne 
riaditeľky školy PaedDr. J. Gábo- a Záver. -I.P.-
rovej a ekonómky školy Ing. A. Bo-
rovskej spôsob stravovania v základ-
nej škole s materskou školou. Po 
obsiahlej diskusii poslanci schválili 
dovoz stravy na dobu určitú, konkrét-
ne do 30. júna 2012. Po tomto termíne 
navrhne Obec Pobedim riešenie 
ďalšieho postupu. 

Obecné zastupiteľstvo prerokova-
lo a schválilo Dodatok č. 2 k VZN č. 
1/2008, ktoré sa týkalo výšky strav-
ného v zariadení školského stravova-
nia  a Dodatok č. 1 k VZN č.1/2005 
o podmienkach dotácie z rozpočtu 
obce. V ďalšom bode poslanci prero-
kovali návrh úpravy daní a poplatkov 
v roku 2012 /návrh VZN č. 1/2009 
dodatok č. 2 je zverejnený v prísluš-
nej časti internetovej stránky obce/ 
a stanovili výšku prenájmu za prená-
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Jednota dôchodcov v Pobedime, tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku 
sa podujala upratať priestory v našom miestnom múzeu - Roľníckom dome. 
Stalo sa tak v stredu 4. mája, keď sa vyčistila obytná časť objektu ako aj priestor 
pece a expozície národopisu a histórie. Na upratovaní sa zúčastnilo 7 členov 
seniorskej organizácie. Za ich aktivitu im poďakoval predseda organizácie 
Mgr. I. Pastorek. Roľnícky dom sa takto pripravil prijať návštevníkov nášho 
múzea a poskytnúť im informácie o bývaní, práci a živote našich predkov, 
rovnako ako i o bohatej histórii Pobedima. 

Do známej zoologickej záhrady Lešná na Morave sa vybrali seniori a ďalší 
záujemcovia z radov pobedimských občanov dňa 18. mája 2011. Za ideálneho 
počasia si prezreli exotické zvieratá pekne upravenej ZOO a navštívili i expozí-
cie zámku Lešná. Účastníkov zájazdu zaujali predovšetkým africké zvieratá, 
bohatá kolekcia vtákov a skleník, ktorý ponúkol na prehliadku rastliny a ukážku 
živočíšnej ríše južnej Ameriky. V interiéri zámku pútali pozornosť vyrezávané 
stropy, obloženia stien, bohatý a vzácny inventár ako aj rôzne technické vymo-
ženosti, ktoré používali majitelia zámku už na konci 19. storočia. Zastávkou na 
spiatočnej ceste bolo nákupné stredisko v Uherskom Hradišti. 

Ďalšou akciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime bol ozdravno - 
rekreačný zájazd na kúpalisko Podhájská, ktorý sa uskutočnil 8. júna t.r. Počasie 
účastníkom zájazdu prialo a tak si užili slnka i liečivej vody v známom termál-
nom kúpalisku južného Slovenska. Opakovanie zájazdu sa uskutočnilo začiat-
kom septembra. 

Tak ako po minulé roky i teraz členom Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Pobedime prialo pri stretnutí v Roľníckom dome počasie. Uskutočnilo sa 
19. júla v priestoroch miestneho múzea a to tak v hospodárskej časti ako aj na 
dvore Roľníckeho domu. V bývalej stajni pre kone z roku 1913sa urobila provi-
zórna jedáleň, kde sa podával guláš navarený skúsenou kuchárkou, členkou 
výboru JDS Tonkou Klimovou. Po jeho konzumácii sa vyše 50 dôchodcov 
presťahovalo do dvora domu a tu pri pohári vína a hudbe sa podelili o novinky 
a zaspievali si v sprievode hudby, ktorú iniciatívne zabezpečili naši hudobníci: 
Vojtech Melicher, Jozef Valo, Bohuš Gono a na ozembuch ich sprevádzal Jozef 
Lednický. 

Ďalšou akciou kultúrneho charakteru bola návšteva divadelného predstave-
nia Benátky pod snehom. Predstavenie sa hralo dňa 19. októbra v Divadle Jána 
Palárika v Trnave a členovia organizácie si z hry komediálneho charakteru 
odniesli pekný kultúrny zážitok. Posledná aktivita organizácie seniorov v tomto 
roku je naplánovaná na 18. decembra kedy sa pripravuje predvianočné stretnutie 
s názvom V tento čas pokoja Ivan Pastorek, predseda JDS Pobedim

Obec Pobedim v spolupráci s komisiou kultúry a školstva usporiadali tradič-
nú slávnosť pri príležitosti stretnutia jubilantov a  občanov starších ako 76 
rokov, ktorí sa stretli v účelovom zariadení /svadobka/ dňa 12. novembra t.r. Pri 
prezentácii ich čakal kvet a malý darček. Pozvaní jubilanti a hostia hojne zapl-
nili priestor svadobky, kde bol pre nich pripravený kultúrny program, oficiálne 
privítanie, večera, občerstvenie a hudobná produkcia. 

V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy s pekným a primera-
ným programom. Podľa reakcie zúčastnených na slávnosti sa program páčil 
a bol príjemným začiatkom vydareného stretnutia. 

Po kultúrnom programe nasledovala oficiálna časť v ktorej Vladimíra 
Žitnanská privítala všetkých zúčastnených. Jubilantov a občanov starších ako 
76 rokov predstavil vo svojom vstupe Mgr. Ivan Pastorek, po ktorom nasledo-
val príhovor starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej. Starostka obce ocenila 
prácu seniorov, poďakovala im za ich vklad do života v obci a popriala všetkým 
veľa zdravia. Po poetickom závere Vladimíry Žitnanskej nasledoval slávnost-
ným prípitok a potom slávnostná večera, občerstvenie a voľná zábava, ktorá sa 
rozprúdila predovšetkým v záverečnej časti milej slávnosti. -Pastorek- 

Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a obnovu 
kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane: v roku 2010 za 
rok 2009 sumu 896,23 Ä /26 999,82 Sk / a v roku 2011 za rok 2010 sumu 771,74 Ä 
/23 249,44 Sk/. Združenie tieto sumy kumulovalo a v mesiaci novembri 2011 
poukázalo na účet Farnosti Pobedim sumu 1700,00 Ä / 51 214,20 Sk / na obnovu 
strechy kaplnky Kostola sv. Michala. 

Združenie doteraz poskytlo na obnovu kultúrnych pamiatok Kostola sv. Mi-
chala a rímskokatolíckej fary celkovú sumu 68 122,94 Ä /2 052 271,60 Sk/. 
Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať 
finančné príspevky na účet Združenia na obnovu oboch kultúrnych pamiatok.

Ing. Peter Kotleba,  predseda združenia

Tabuľka - II. trieda Juh
Klub   Body
Turá Lúka 32
Pobedim 26
Myjava B 26
Brestovec 24
Horná Streda 21
Polianka 20
Trenčianske Bohuslavice 18
Hrádok 18
Vrbovce 16
Brezová pod Bradlom 15
Bzince pod Javorinou 13
Hrašné    8
Stará Turá B    7
Moravské Lieskové   4

Privítali sme: 
29.9.2011 Jakub Noah Buchta č. 381
11.10.2011 Kristína Pilátová č. 432
Manželstvo uzavreli: 
12.11.2011 Ľuboš Zervan /č. 365/ a JUDr. Stanislava r. Koštialová 

/Potvorice/
Rozlúčili sme sa:
17.11.2011 Bernardína Melicherová, 86 r., č. 164

Stretnutie jubilantov 2011

l Slávnostný prípitok na stretnutí jubilantov. Foto: Ladislav Melicher l Slávnostný prípitok na stretnutí jubilantov. Foto: Ladislav Melicher 

Brigáda, guláš, Lešná, Podhájská a Trnava 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva II
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2% daň z príjmu za roky 2009 - 2010


