POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik navštívil obec Pobedim

l Poslanec europarlamentu
MUDr. M. Mikolášik na návšteve našej školy
Foto: M. Uherčík

Životné prostredie a my ...
Nedávno boli v našej obci prizvaní na konanie občania, ktorí sú
v susedstve našej roky pretrvávajúcej nelegálnej skládky odpadu. Konanie
bolo začaté na základe písomných sťažností zo strany občanov našej obce,
ktoré zaevidoval Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad
Váhom. Okrem spomínaného konania sa problémom skládky následne
zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo a v blízkej dobe sa pred zástupcami
obvodného úradu životného prostredia muselo zaviazať, že sa pokúsi nájsť
potrebné finančné prostriedky a túto nelegálnu skládku odpadu odstrániť.
Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vo VZN o odpadoch a drobných stavebných
odpadoch resp. v obdobnom dokumente miest a obcí, v zákone NR SR
č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy, atď.
Každý z nás môže prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia
tým, že sa bude aktívne zaujímať o svoje okolie. Je potrebné všímať si okolie
svojich príbytkov, či ide len o kopy rôznorodých materiálov, ktoré sú pred
staveniskami, prípadne pred rodinnými domami, ale majú iba dočasný
charakter. Alebo už ide o odpad hromadený na dlhší čas a v podstate už možno
hovoriť o skládke, ktorá nielen, že umiestnením môže pôsobiť ako nebezpečná prekážka, ale hlavne narúša estetický vzhľad našej obce. Sú v obci ulice,
kde takýto prípad nenájdete, alebo len ojedinele, ale sú aj také, kde je to
hotová pohroma ! Riešiť túto situáciu pokutou alebo nejakým opatrením je
síce cesta, ale ide o našu obec a naše okolie, takže by sa to pri trocha dobrej
vôle dalo zvládnuť aj uvedomením si, či to náhodou nie je práve môj prípad
a či sa nepokúsim ho k spokojnosti seba aj môjho okolia nejako vyriešiť.
V zmysle zákona o odpadoch je zakázané zneškodňovať (spaľovať,
skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, tzn. v spaľovniach
alebo na skládkach odpadov. Od 1. januára 2006 podľa § 18 ods. 3) písm. m)
špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov,
verejnej zelene a pod. Tento „zelený" odpad je možné iba zhodnocovať napr.
kompostovaním.
Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú vypaľovať porasty bylín,
kríkov a stromov. Podľa občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru
prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami ...
Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady - lístie, trávu, konáre, odpad
z domu - plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a iné, dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta. V prípade, že niekoho vidíte, ako spaľuje alebo
vidíte odkiaľ sa šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom políciu.
Riešeniu a ochrane životného prostredia sa budeme venovať aktuálne aj
v ďalších číslach našich obecných novín. Mgr. Eva Směřičková, starostka

Občania obce Pobedim 27. apríla 2012 privítali vzácnu návštevu.
V obradnej miestnosti obce sa konal slávnostný akt prijatia europoslanca
MUDr. Miroslava Mikolášika. Počas slávnostného prijatia pán europoslanec
uskutočnil aj prvý zápis do novej Pamätnej knihy Pobedima. Prihovoril sa
k prítomným občanom, ktorí prejavili nadšenie a vďaku za to, že navštívil
obec Pobedim.
O svojej činnosti poslanca, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj návštevy
regiónov, sa podrobnejšie vyjadril v následnej besede, v ktorej pútavo
priblížil prítomným prácu člena výboru EP pre regionálny rozvoj a tiež
politiku Únie v oblasti miest a obcí, vidieka, kde sa eurofondy využívajú.
Ocenil snahu obce Pobedim, ktorá sa vlani aktívne zapojila do Dohovoru
primátorov a starostov v oblasti znižovania emisíí CO2, ktorý bol podpísaný
starostkou obce, priamo v Bruseli, v budove Európskeho parlamentu.
Pred návštevou školy sa pán europoslanec zaujímal o históriu kostola
a vypočul si spev a hru na organe v podaní starostky obce Mgr. Evy
Směřičkovej. Nasledovalo privítanie v ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, kde
učitelia spolu s deťmi predviedli kultúrny program, v ktorom dokonca zahrali
a zaspievali pieseň, ktorú zložili na počesť návštevy pána poslanca
Európskeho parlamentu.
V závere návštevy si MUDr. M. Mikolášik prezrel hasičskú zbrojnicu,
ktorá bola prednedávnom zrekonštruovaná z prostriedkov EÚ.
Takáto vzácna návšteva bola veľkým prínosom pre žiakov a občanov, ktorí
boli nielen obohatení o nové poznatky, ale svojou srdečnosťou a úprimnosťou
si europoslanec M. Mikolášik získal aj ich srdcia.
Reportáž z návštevy poslanca Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášika
je možné si pozrieť na internete TV Karpaty - link :
http://www.tvkarpaty.sk/spravy/region/europoslancovi-zahrala-starostkapobedima-na-organe-2444.php

Zoznam daňových dlžníkov
Obec Pobedim v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa
18. júna 2012 zverejnila zoznam daňových dlžníkov podľa stavu nedoplatkov
k 31.12.2011 v mesiaci júl na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli
obce.
Obec Pobedim v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov zverejnila
v mesiaci júl 2012 na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli obce zoznam
daňových dlžníkov podľa stavu daňových nedoplatkov k 31.12.2011. Je preto
v záujme týchto daňových dlžníkov, aby svoje daňové nedoplatky obci
dobrovoľne čo najskôr zaplatili. Najviac daňových dlžníkov obec eviduje na
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na dani
z nehnuteľnosti a na dani za psa.
V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane bude
štvrťročne aktualizovať zoznam daňových dlžníkov a zo zoznamu vyradí tie
osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradia daňový nedoplatok v plnej výške.
Zverejnenie zoznamov je jednou z možností dosiahnuť aspoň čiastočné
zníženie stavu nedoplatkov.
Obecný úrad Pobedim

Výstava Pobedimčania doma a vo svete II.
Po prvej výstave s tematikou Pobedimčania doma a vo svete, inštalovanej
v roku 2010, pripravuje Obec Pobedim pokračovanie výstavy druhou časťou,
v ktorej chceme prezentovať generácie obyvateľov našej obce s dôrazom na
strednú a staršiu generáciu. Samozrejme cieľom výstavy sú tiež historické
dokumenty a fotografie, ktoré budú prezentovať život a prácu Pobedimčanov
v minulosti. Z tohto dôvodu sa organizátori výstavy obracajú na širokú
verejnosť s prosbou o zapožičanie exponátov na výstavu. Podotýkame, že
dokumenty a fotografie po kopírovaní vraciame, prípadne so súhlasom
majiteľa vystavíme.
Fotografie, dokumenty a iné materiály na výstavu sústreďuje Mgr. Ivan
Pastorek, scenárista výstavy, prípadne sa môžu odovzdať na Obecnom úrade
Pobedim. Vopred ďakujeme za vašu spoluprácu a ochotu.
-I.P.-

Foto: Anna Melicherová

Pestré aktivity školy

l Dňa 15. mája 2012 sa veriaci našej farnosti
zúčastnili na procesii na požehnanie úrody.

V poslednom štvrťroku šk.r. 2011/2012 sme opäť nezaháľali. Žiaci sa zúčastnili
viacerých súťaží a olympiád a spoločne sme pripravili rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia. Spomeňme aspoň niektoré. V mesiaci apríli nás úspešne reprezentovala
v okresnom kole „Podjavorinskej Bzince" žiačka 8. ročníka, Viktória Gvuščová, ktorá
obsadila krásne druhé miesto. V tom istom mesiaci nás poctil svojou návštevou
poslanec európskeho parlamentu, MUDr. Miroslav Mikolášik. Žiaci si pripravili pekný
program a na pamiatku mu venovali CD s piesňou venovanou len jemu.
20. apríla 2012 sme uskutočnili podujatie s názvom „Vysoká škola environmentálnej
výchovy". O pár dní neskôr, 25.4. 2012 si mohli naši žiaci vyskúšať v Slovenskej
televízii v Bratislave kreslo moderátorov a redaktorov spravodajských relácií. Úplne
na konci apríla sme chceli našim žiakom priblížiť atmosféru prvomájových sprievodov.
Z našej strany išlo o recesiu a nie o propagáciu predošlého režimu. Veď 1. máj je
medzinárodne uznávaným sviatkom. Mesiac máj sme začali spevom a tancom. 7. mája
sa uskutočnila na našej škole hudobná olympiáda spojená s tanečným maratónom.
Našim mladým tanečníkom sa naozaj darilo a predviedli krásne tanečné kreácie.
Druhá májová nedeľa každoročne patrí našim mamičkám a babičkám. My sme si
tento sviatok pripomenuli 17. mája 2012. Vystúpenie sa pôvodne malo konať
v priestoroch školského dvora, ale pre nepriazeň počasia a krátkosť času na ďalšie
zocvičenie v iných priestoroch sme ho presunuli do priestorov školy. 31. máj sa niesol
v duchu pokračovania tradície Dňa rodiny. Tento rok jednotlivé rodiny zdolávali
prekážky pevnosti Boyard. Po skončení súťaží jednotlivých rodín sa deti občerstvili pri
opekaní a potom sa už tešili na ďalšiu tajomnú noc, plnú prekvapení a zábavy, strávenú
v priestoroch školy. Ráno po chutných raňajkách na deti čakali súťaže a oslava Dňa detí.
Za nazberané žetóny si deti mohli v detskom obchodíku nakúpiť zaujímavé ceny. Po
športovom zápolení síce unavení, ale plní zážitkov sme sa rozišli domov. V poslednom
mesiaci školského roka na deti okrem koncoročných previerok čakali aj koncoročné
výlety a škola v prírode. Prvý júnový týždeň strávili žiaci I. stupňa v krásnom prostredí
Školy v prírode na Dobrej Vode. Navštívili aj miesto posledného odpočinku Jána
Hollého, ktorý pôsobil ako kaplán v Pobedime. V dňoch 15. - 17. júna žiaci 7. a
9. ročníka navštívili jeden z najkrajších kútov Slovenska - Kysuce. Počas troch dní
navštívili Terchovú , Starú Bystricu - krásny slovenský orloj a skanzen s jednokoľajovou železničkou v Novej Bystrici - Vychylovke. Prežili krásne tri dni, na ktoré im
zostanú tie najkrajšie spomienky. 19. júna žiaci I. stupňa navštívili ZOO v Bratislave
spolu so Slovenskou televíziou a rozhlasom.
Žiaci 5. - 8. ročníka dňa 22. júna navštívili Beckovský hrad a Deň mesta v Novom
Meste nad Váhom. Posledný týždeň sme strávili takisto pri zaujímavých podujatiach.
Hneď v pondelok to bol Deň energie a v ďalšie dni to boli podujatia spojené s prierezovými témami Dopravná výchova a Tvorba projektu a prezenčných zručností.
V posledný deň sa s pobedimskou školou lúčili naši deviataci. Školou zazneli spomienky na chvíle strávené v milovanej školičke a nejednému vypadla aj slzička dojatia.
Našim milým deviatakom želáme, aby sa im na nových školách darilo, aby robili našej
škole a celej obci dobré meno a ostatným žiakom želáme pekné prázdniny plné oddychu
a zážitkov, aby sme sa v septembri vrátili oddýchnutí a načerpaní nových síl do nového
školského roka 2012/13.
Mgr. Jela Košútová

n Prvé sv. prijímanie
V nedeľu 20.mája 2012 sme v našej farnosti prežívali významnú,
milú udalosť. Tretiaci žiaci základnej školy pristúpili k Prvému
svätému prijímaniu. Šťastné deti v sprievode svojich rodičov
a krstných rodičov viedol do kostola vdp. Mgr. Ing. ThLic. Dušan
Nemec, vysluhovateľ sviatosti.
Slniečko všetko prežiarilo svojím jasom, všade vládla príjemná
milá atmosféra. Deti v pestrých krojoch držali stuhu, ktorá obkolesovala prvoprijímajúcich.
Bolo vidieť, že deti boli veľmi dobre pripravené, správali sa
dôstojne a zapájali sa počas celej svätej omše do modlitieb a spevov.
Veľká vďaka patrí pánovi farárovi za namáhavú prípravu detí, za
radostný a dôstojný priebeh celej slávnosti, rodičom, ktorí svoje deti
priviedli k prvému sv. prijímaniu, mladým spevákom, ktorí deti
nacvičovali, za spev a hru na organe a v neposlednom rade všetkým
prítomným, ktorí svojou účasťou umocnili túto významnú udalosť.
n Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
V pekné slnečné popoludnie dňa 7. júna 2012, sa po svätej omši
veriaci našej farnosti ako každoročne na sviatok Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi zúčastnili slávnostnej procesie ku štyrom
oltárikom, pred ktorými sa konala verejná poklona a udelenie
požehnania Eucharistiou. Na čele sprievodu vdp. Mgr. Dušan Nemec
niesol pod baldachýnom Najsvätejšiu Oltárnu Sviatosť. Deti v pestrých krojoch na znak úcty k Oltárnej Sviatosti sypali na zem lupene
kvetov. Za kňazom kráčali veriaci, ktorí počas celej procesie spievali
piesne ako napríklad „Klaniam sa ti vrúcne," a ďalšie. Prvá zastávka
bola pri fare a ďalšie tri pri rodinných domoch. Štyri oltáriky,
symbolizujúce štyri svetové strany, pripravili ochotní farníci.
n Birmovka vo farnosti Pobedim
V sobotu 30. júna 2012 sme
Foto: I. Pastorek
v našej farnosti slávili malé Turíce,
keď z rúk generálneho vikára
Trnavskej arcidiecézy PhDr. Ladislava Kunu prijalo sviatosť birmovania 50 mladých kresťanov.
Otec generálny vikár povzbudil
birmovancov, aj ostatných mladých
ľudí vo viere. Zdôrazňoval, aby ich
nadšenie z prijatia Ducha Svätého
ani v budúcnosti neochabovalo, aby
všade, kdekoľvek sa budú nachál Zájazd na Moravu - príchod na valtický zámok.
dzať, vždy v prvom rade hľadali naše
známe vežičky, kde sa vždy môžu
lenom jednoty dôchodcov sa konečne podaril výlet
stretnúť s Pánom Ježišom. Aby
do neďalekých Čachtíc. Dňa 22. mája 2012 bol
nezabúdali, že sa mu vždy môžu
zorganizovaný tento výlet s cieľom návštevy múzea a
zdôveriť so všetkým, poprosiť ho,
hradu. Zúčastnili sa ho členovia Základnej organizácie
poďakovať, poradiť sa s ním vo
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime, tak ako
všetkých životných situáciách.
bol naplánovaný a miestnym rozhlasom spropagovaný.
Vtedy tento, hlavne pre nich tak
Účastníci výletu si prezreli expozíciu múzea, v ktorej
významný dnešný deň nadobudne
dominuje história mesta s dôrazom na osobnosť Alžbety
zmysel a Duch Svätý, ktorého dnes
Bátoryovej. V expozícii sa našli aj exponáty z našej
prijali bude v nich môcť pôsobiť so
obce ako aj ďalšie zaujímavé artefakty múzejného
všetkými svojimi darmi.
a galerijného charakteru.
Ďakujeme otcovi generálnemu
Pred výstupom na Čachtický hrad sa skupina
vikárovi Ladislavovi Kunovi za
výletníkov zastavila na príjemnej lúke, kde si opekali
vyslúženie tejto sviatosti.
donesené potraviny a takto posilnení sa vydali na
Autor článkov:Anna Melicherová

Výlet do Čachtíc a zájazd na Moravu

Č

povesťami opradený hrad. Tu sa stretli so spisovateľom
Andrejom Štiavnickým, ktorý im priblížil niektoré
pasáže z jeho viacerých historických kníh, z ktorých
niektoré doplnia knižnicu účastníkov pekného a zaujímavého výletu.
Po výlete do neďalekých Čachtíc sa vybrali 29. mája
2012 členovia Jednoty dôchodcov Pobedim spolu
s ďalšími záujemcami na zájazd na Moravu s cieľom
navštíviť známe zámky Lednice a Valtice, ktoré patria
pod ochranu UNESCO. Účastníci vydareného zájazdu
si prezreli interiér zámku Lednice, kde mohli uvidieť
známe schody v knižnici zámku, pozreli si zámockú
kaplnku ako aj francúzske záhrady, v ktorých sa ešte
intenzívne pracovalo. Zaujímavá bola návšteva
lednického skleníka s unikátnymi palmami ako aj
ďalšími krásnymi drevinami, rastlinami a kvetmi.
Ďalšou zastávkou bol zámok Valtice s honosnou
architektúrou a bohatým vybavením interiéru.
Účastníci zájazdu na zámku absolvovali tzv. kniežací
okruh, počas ktorého mohli obdivovať reprezentatívne
sály a nadchol ich pohľad do prekrásnej zámockej
kaplnky. Zájazd ukončili občerstvením, ochutnávkou
valtického vína a nákupom tekutého zlatistého moku
pre najbližších.
Výbor JDS Pobedim
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Deň detí, strieľanie jedenástok a varenie gulášu
Obec Pobedim v spolupráci so Základnou školou a materskou školou
Jána Hollého Pobedim dňa 26. mája 2012 zorganizovali v severnej časti
futbalového ihriska hry pred deti, ktoré súťažili vo viacerých disciplínach,
napríklad v skákaní vo vreci, v hode na terč, v prenášaní loptičky.
Na opačnej strane ihriska zase súťažili rodiny a jednotlivci v strieľaní
jedenástok. Strieľalo sa do bránky, v ktorej boli otvory, do ktorých bolo
treba nasmerovať loptu. Ostatná časť bránky bola vyplnená plátnom
s logom spoločnosti e- on ,ktorá víťazovi ponúkala tri mesiace plyn
zdarma. Okrem toho spoločnosť, keďže sa splnili dané podmienky,
podporila mládežnícky futbal zaujímavou finančnou čiastkou.
Po skončení zápolenia, víťazom sa stal Tomáš Žitňanský, sa už
pripravovalo 18 družstiev v súťaži o najlepší guláš. Druhý ročník súťaže
zorganizoval Gacons - pub a pre víťaza boli pripravené poháre a hodnotné
ceny. Medzi súťažiacimi vládla dobrá nálada a počet návštevníkov sa
rozrastal spolu so stúpajúcu vôňou navareného guláša. Po jeho navarení
boli cenami odmenení víťaz z podolských kopaníc a ďalší súťažiaci. Im aj
ostatným súťažiacim bola odmenou pochvala konzumentov guláša, po
ktorom dobre padlo vychladené pivo.
Text a foto: I. Pastorek

TJ Pobedim už minulosťou a po roku opäť postup
Úvodom by sme chceli oznámiť futbalovým fanúšikom a občanom obce, že
od 1.7. 2012 sme zmenili názov klubu z TJ Pobedim na FK 1925 Pobedim.
Skratka FK je futbalový klub, číslo v názve nášho klubu je symbolickou
spomienkou na zakladateľov futbalu v Pobedime - znamená rok začiatku
prvých skúseností s futbalom v našej obci.
Od minuloročného postupu do vyššej súťaže sme sa pohrávali s myšlienkou
zopakovať si postup opäť, nakoľko do nášho klubu prišli viaceré posily na čele
s Róbertom Hankom, bývalým slovenským futbalovým reprezentantom.
Jesennú časť sme skončili na druhom mieste za Turou Lúkou o 5 bodov. Do
jarnej časti súťaže sme vkročili výborne v Moravskom Lieskovom, kde sme
vyhrali 2:5. V nasledujúcich zápasoch sme bodovali, ale našich hráčov začali
prenasledovať zranenia a aj v zápasoch, kde sme boli jasnými favoritmi, sme
strácali body. Tiež tomu prispela nekompletná zostava kvôli pracovným
povinnostiam niektorých hráčov. Cieľom pre nás bolo po smolných zápasoch
skončiť na druhom mieste, pretože tu bol možný postup aj z druhého miesta,
nakoľko favorit súťaže a každoročný víťaz II. tr. juh Turá Lúka nikdy nemala
záujem o postup do vyššej súťaže a prenecháva postup tímom z druhého miesta.
Futbalové vedenie o postupe z druhého miesta to fanúšikom a aj hráčom
oznámilo až po záverečnom písknutí rozhodcu v poslednom zápase. O to bola
väčšia radosť a oslava postupu do Majstrovstiev oblasti.
Miloš Miklovič, tajomník - FK 1925 Pobedim

l Spoločná fotografia po poslednom zápase.

Dá sa povedať, že jubilejné 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva, sa
konalo dňa 16. apríla 2012 v zasadacej miestnosti obecného úradu. V úvode
starostka obce Mgr. E. Směřičková privítala poslancov a hostí, pracovníkov
Obvodného úradu životného prostredia Nové Mesto nad Váhom, ktorí sa
zúčastnili na prerokovaní 3. bodu programu, predmetom ktorého bolo riešenie
bývalej skládky v obci. Pracovníci úradu životného prostredia sa kriticky
vyjadrili k situácii na bývalej skládke komunálneho odpadu a žiadali obecné
zastupiteľstvo o riešenie tejto situácie, ktorá si bude vyžadovať nemalé
finančné prostriedky. Poslanci k tomuto bodu programu prijali príslušné
uznesenie s cieľom odstránenia odpadu a zabrániť ďalšiemu hromadeniu
komunálneho odpadu na tejto lokalite.
Dôležitým bodom rokovania zastupiteľstva bola avizovaná bytová
výstavba obce. Pred konaním zastupiteľstva problematiku výstavby bytov
prerokovala komisia pre výstavbu, ktorej členovia konštatovali potrebu
nájomných bytov, avšak problémom bola pôvodne navrhovaná lokalita /pri
zdravotnom stredisku/. Poslanci zastupiteľstva v prijatom uznesení určili novú
lokalitu na výstavbu nájomných bytov a to južnú časť školského dvora s tým, že
na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude prerokovaná zmluva o budúcej
zmluve na výstavbu nájomných bytov.
Poslanci ďalej schválili navýšenie investičného úveru na verejné osvetlenie
a úpravu platu starostky obce podľa zákona č. 253/1994 Z. z. Poslednými
bodmi rokovania zastupiteľstva boli interpelácie poslancov a bod Rôzne,
v ktorom starostka obce Mgr. E. Směřičková informovala prítomných okrem
iného o nahrávaní rozhlasovej relácie Zvony nad krajinou a o návšteve poslanca
európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika v obci.
Na časti rokovania obecného zastupiteľstva boli prítomní žiaci 7. triedy
základnej školy a to v rámci vyučovania občianskej výchovy.
V horúci júnový podvečer sa dňa 18. júna 2012 konalo 16. zasadnutie
obecného zastupiteľstva a to aj za prítomnosti hostí z radov občanov. Pôvodný
program zasadnutia bol doplnený o prerokovanie petície občanov a riešenie
daňových nedoplatkov.
Po otvorení zasadnutia a kontrole plnenia uznesení sa rokovalo o petícii
občanov, ktorej cieľom bolo zachovanie školského dvora na základnej škole,
zachovanie jeho zelene a proti výstavbe bytovky v školskom dvore. Podanie
petície zdôvodnil Ing. Vladimír Dudík a taktiež ďalší prítomní občania.
V súlade s platnou všeobecnou a miestnou legislatívou obecné zastupiteľstvo
určilo komisiu na overenie petície. V prípade potrebného počtu podpisov pod
petíciou a v súlade s platnou legislatívou sa uskutoční miestne referendum.
V ďalších dvoch bodoch zasadnutia poslanci prerokovali záverečný účet,
konkrétne stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
a schválenie záverečného účtu za uplynulý rok. Poslanci záverečný účet za rok
2011 schválili bez výhrad. Údaje v záverečnom účte za rok 2011 boli podnetom
pre doplnenie rokovania o bod riešenie daňových nedoplatkov. Prijalo sa
uznesenie o zverejnení dlžníkov miestnych daní a to počínajúc 1. júlom 2012.
Zoznam sa bude štvrťročne aktualizovať. Na preklenutie finančných problémov obecné zastupiteľstvo schválilo kontokorentný úver vo výške 20 000.- Ä.
Predmetom rokovania obecného zastupiteľstva bolo tiež schválenie záväzných
nariadení obce t.j. Prevádzkový poriadok pohrebiska a VZN o poskytovaní
sociálnych služieb na území obce Pobedim. V závere zasadnutia sa poslanci
obecného zastupiteľstva zaoberali bytovou výstavbou v obci a navrhovali
v tejto súvislosti preveriť možnosti zmeny územného plánu a založenia
pozemkového spoločenstva za účelom perspektívnej výstavby bytových
domov v lokalite Bočan. V ďalšom bode poslanci odsúhlasili stravovanie vo
výdajnej školskej jedálni dovozom stravy a schválili dotáciu na odstupné pre
bývalú vedúcu školskej jedálne p. Žofiu Slezákovú. Po tomto bode nasledovali
interpelácie poslancov a bod Rôzne, v ktorom starostka obce, Mgr. Eva
Směřičková, informovala o schválení výstavby vodovodu v našej obci ako aj
v susedných obciach Podolie a Očkov.
I. Pastorek

Medzištátny zápas Slovensko - Slovinsko
V nedeľu 6.5.2012 sa na miestnej kolkárni odohral posledný medzištátny
zápas juniorskej reprezentácie Slovenska pred odchodom na majstrovstvá
sveta, ktorá vyzvala rovesníkov zo Slovinska. Hralo 8 hráčov z každého
družstva. Hodnotilo sa 6 najlepších výkonom z každého družstva. Zvíťazila
reprezentácia Slovenska, ktorá zvalila 3808 kolkov, čím vytvorila nový rekord
kolkárne. Hostia zo Slovinska nakoniec zvalili 3738 kolkov. Najlepším
výkonom sa prezentoval slovenský Erik Kuna výkonom 677 zvalených kolkov,
čím zaostal za rekordom kolkárne len o 3 kolky. Druhým najlepším bol jeho
spoluhráč Martin Kozák výkonom 661 zvalených kolkov (dorážka 261).
Rovnaký výkon dosiahol aj Slovinec Jure Starman, no ten mal slabšiu dorážku
239. Každý z hráčov dostal upomienkový predmet a najlepším hráčom boli
odovzdané ceny.
Ing. Marián Mitošinka

výkonom 519 zvalených kolkov sa prezentovali Marek
Melicher a Ivan Žitňanský, ktorý obsadili 21. a 22. miesto.
A ako sa darilo hráčom na majstrovstvách Slovenska ?
V kategórii juniorov sa naši hráči nakoniec nezúčastnili. Erik Hesko sa na
poslednom majstrovskom zápase zranil a Miloš Palkovič nemohol z pracovných dôvodov. V kategórii dorastencov sa zúčastnili Damián Bielik a Jozef
Melicher, ktorým sa obom poradilo prebojovať v sobotňajšej kvalifikácii medzi
18 najlepších do nedeľného finále. Prvý menovaný výkonom 560 zvalených
kolkov obsadil 15. miesto a druhý výkonom 551 zvalených kolkov obsadil
18.miesto. Najlepším po sobotňajšej kvalifikácii bol Boris Dzurek (ŠKK
Trstená) výkonom 650 zvalených kolkov. V nedeľnom finále Jozef Melicher
výkonom 514 a súčtom 1065 obsadil 17. miesto. Najlepším hráčom nedeľného
finále bol náš Damián Bielik, ktorý výkonom 601 zvalených kolkov nakoniec
obsadil celkovo krásne piate miesto z výkonom 1161 zvalených kolkov.
Víťazom sa stal víťaz kvalifikácie Boris Dzurek (ŠKK Trstená) výkonom 1237
zvalených kolkov. V kategórii dorasteniek sa zúčastnili Adriana Plichtová,
ktorá výkonom 486 zvalených kolkov obsadila 13.miesto a do nedeľného finále
sa nekvalifikovala. Druhá naša dorastenka Adriana Miklovičová do nedeľného
finále postúpila výkonom 490 zvalených kolkov. Vo finále zlepšenou hrou
zvalila 544 kolkov, čo bol šiesty najlepší výkon finále ,no nakoniec jej to stačilo
na 11.miesto. Víťazkou sa stala Dominika Mušková (KK Sučany) z výkonom
1190 zvalených kolkov.
Redakcia

Ohliadnutie sa za skončenou kolkárskou sezónou
V piatok 27.4.2012 sa na miestnej kolkárni odohral posledný majstrovský
zápas tejto sezóny. Na to ako dopadla sme sa opýtali predsedu KK Pobedim
Ing. Mariána Mitošinku .
V tejto sezóne sme ako nováčik súťaže v 1.lige skončili síce až na 9.mieste
(14 družstiev), ale s priebehom súťaže sme spokojní. V priebehu sezóny sme sa
držali dobre, keď 6 kôl pred koncom sme boli na štvrtom mieste. Takto
vyrovnaná tabuľka už dávno nebola. Ak by sme získali o dva body viac,
skončili by sme na 5.mieste. V tejto sezóne sa A-družstvu podarilo prekonať
klubový rekord, keď v domácom stretnutí z Piešťanmi B hráči zvalili 3.527
kolkov. Ale aj tak to nebol najlepší výkon súťaže. Ten u nás o dva týždne
prekonali hráči Trenčína, keď zvalili 3.566 kolkov. B-družstvu sa ako
nováčikovi už tak nedarilo, keď skončilo na 14.mieste (16 družstiev).
Kto patril medzi najväčšie opory ?
Najviac bodov pre A-družstvo získal Jozef Miklovič, ktorý v 26 zápasoch získal
20 bodov. V hodnotení jednotlivcov skončil na sedemnástom mieste
s priemerom 550,07 zvalených kolkov. Ešte lepšie v priemere na jeden zápas
skončil Matej Mrekaj, ktorý obsadil 10.miesto s priemerom 554,45 zvalených
kolkov a v 24 zápasoch získal 15 bodov. Tretím najlepším hráčom sa stal
Michal Benko, ktorý v 20 zápasoch získal 10 bodov a s priemerom 543,40
zvalených kolkov skončil na 34.mieste v hodnotení jednotlivcov.
V B-družstve sa najlepším jednotlivcom stal Damián Bielik, ktorého priemer
bol 530,77 zvalených kolkov a získal 6 bodov v 11 stretnutiach a obsadil
16. miesto v hodnotení jednotlivcov. Druhým bol Erik Hesko, ktorého priemer
bol 528,21 zvalených kolkov a získal 10 bodov v 18 stretnutiach a obsadil
24. miesto. Najviac 11 bodov získal Peter Sedláček, ktorý nastúpil v 28 stretnutiach.
A čo dorastenci ?
V tejto sezóne sa im podarilo prebojovať medzi 6 najlepších družstiev, keď po
základnej časti obsadili 3.miesto v skupine Západ. Najlepším z nich bol
Damián Bielik, ktorý s priemerom 548,67 obsadil 3. miesto.
Po štyroch finálových turnajoch nakoniec obsadili 5. miesto a druhé miesto
v jednotlivcoch obsadil Damián Bielik s priemerom 566,00 zvalených kolkov.
Priniesol tento ročník aj úspech niektorých jednotlivcov ?
Áno. V kategórii dorastencov sa stal majstrom Trenčianskeho kraja Damián
Bielik, ktorý v Trenčíne zvalil 521 kolkov. O jeden menej a striebornú medailu
získal Jozef Melicher. Obaja si vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska.
V kategórii juniorov na majstrovstvách Trenčianskeho kraja získal výkonom
531 zvalených kolkov zlatú medailu Erik Hesko. Dobre mu sekundoval Miloš
Palkovič, ktorý výkonom 513 zvalených kolkov získal bronzovú medailu.
Obaja si tiež vybojovali postup na Majstrovstvá Slovenska. V kategórii mužov
výkonom 558 zvalených kolkov obsadil 5.miesto Matej Mrekaj. Jozef
Miklovič výkonom 531 zvalených kolkov obsadil 12. miesto. Rovnakým

Vylosovanie KK Pobedim A v 1. kolkárskej lige - Západ
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Prevádzka kaderníctva v našej obci oznamuje,
že otváracie hodiny kaderníctva sú:

Utorok a štvrtok od 16.00 - do18.00 hod.
Objednávky sa prijímajú na telefónnom čísle: 0944 028790

Iste si skoro každý návštevník fary alebo okoloidúci všimne okrem
pamätnej tabule Jána Hollého aj staršiu tabuľu nad vchodom do farskej budovy.
Tabuľa bola odkrytá počas historicko - architektonického výskumu v roku 2008
a bolo určitým prekvapením, že na nej bol nápis v maďarčine. Samozrejme
tabuľa bola známa už dávnejšie, avšak po roku 1918 „vďaka" maďarskému
nápisu zatreli.
Tabuľa oznamuje, že fara bola postavená s pomocou novomestského
prepošta grófa Antona Beréniho v roku 1835, čo však nie je úplná pravda.
Pobedimská fara bola postavená oveľa skôr, minimálne už v 17. storočí.
Postupom čase sa budova fary rozširovala a iste dosť podstatnú zmenu zažila
v roku 1835, kedy bola zásluhou už zmieneného prepošta Antona Beréniho
v interiéri rozčlenená a nad klasicistický vchod osadili nápisovú tabuľu.
V súvislosti s týmito stavebnými úpravami je zaujímavé, že sa zatiaľ nenašiel
archívny materiál dokumentujúci túto pomerne významnú prestavbu pamätnej
pobedimskej fary.
Ivan Pastorek

l Nahrávanie úspešnej rozhlasovej relácie Zvony nad krajinou,
vysielanej na rádiu Regina 29. a 30. apríla 2012.

Privítali sme
11.5.2012
Simon Slimák, č. 324
Rozlúčili sme sa
24.4.2012
Mária Toráčová, 58 r., č. 293
25.4.2012
Ján Kotleba, 91 r., č. 395
15.5.2012
Mária Mitošinková, 83 r., č. 185
2.6.2012
Petrina Miklovičová, 88 r., č.236
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