POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Šťastné a veselé Vianoce
a všetko dobré
v novom roku 2013
prajú
starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
pracovníci obecného úradu,
redakčná rada novín Pobedimčan

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
/18. zasadnutie/
Posledné tohoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10. decembra 2012. Po oficiálnom otvorení a kontrole uznesenia Ing. Hevier
z Pozemkového úradu Trnava oboznámil prítomných o možnosti usporiadania
pozemkov pre výstavbu rodinných domov v obci. Predložil dve alternatívy
riešenia a to urbárske pozemky /lokalita Bočan/ a pozemky nachádzajúce sa
južne od kultúrneho domu. Táto alternatíva je podľa Ing. Heviera reálnejšia.
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok
2012 a pred úpravou rozpočtu na rok 2012 riešilo žiadosť futbalového klubu
o navýšenie finančných prostriedkov potrebných na prevádzku klubu.
Poslanci tiež schválili rozpočtové provizórium pre rok 2013 a v programe
zasadnutia boli aj žiadosti o sprevádzkovanie cesty - parc.č.26 a odpredaj
obecného pozemku parcela č. 21. Poslanci obe žiadosti príslušnými uzneseniami schválili. V prípade sprevádzkovania cesty pôjde najskôr o potvrdenie
vlastníctva obce k parcele a následné vytýčenie cesty. Ďalšie žiadosti sa týkali
predĺženia nájomných zmlúv s MUDr. V. Šišovskou, Slovenským cykloklubom, o.z., Pobedim a firmou TBS, Stará Turá. Predĺženie nájomných zmlúv bolo
schválené.
Poslanci tiež prerokovali a schválili dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a šk. zariadení v obci Pobedim ako aj VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pred interpeláciami
boli určené príslušné komisie na inventarizáciu majetku obce k 31. decembru
2012. V interpeláciách sa, okrem iného, poslanci zaujímali o ďalší postup
rekonštrukcie cesty Pobedim - Horná Streda, poukázali na zlý technický stav
parkovacej plochy pred bývalou Slovenskou sporiteľnou a predložili možné
riešenia problému niekdajšej skládky komunálneho dopadu a ďalšieho
využitia budovy bývalej materskej školy. Podľa komisie výstavby môže ísť
o vlastnú prevádzku sociálneho zariadenia, prenájom na tento účel a
poslednou možnosťou je odpredaj budovy. V bode Rôzne starostka obce
Mgr. E. Směřičková oboznámila poslancov s budovaním vodovodu v našej
obci /viď osobitný článok/.
I. Pastorek

Beseda s kronikárkou obce
Dňa 19. septembra 2012 navštívili priestory Obecného úradu Pobedim
žiaci 6. ročníka ZŠ. Srdečne ich na pôde obecného úradu privítala starostka
Mgr. E. Směřičková a Evou Pogranová , kronikárka obce.
Žiaci so záujmom počúvali slová kronikárky, ktorá im zaujímavo
porozprávala o tom, ako kronika vzniká, kde a ako zbiera potrebný materiál
a informácie o dianí v našej obci, aký význam písanie kroniky má i o tajomstvách atramentu a kvalite papiera kroniky ... Po vyčerpávajúcich informáciách a odpovediach na zvedavé otázky detí, žiaci mali možnosť nahliadnuť do
najstaršej kroniky obce, ktorá zachytávala dianie v našej obci od roku 1934,
ako aj do kroniky , ktorá je a bude svedectvom o živote Pobedima v súčasnosti.
Beseda bola veľmi zaujímavá a žiaci si z takejto hodiny občianskej náuky
odniesli veľa nových poznatkov.
Mgr. J. Škanderová

Milostiplné Vianoce a pokoj v duši
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky - čas radosti, zázrakov,
pokoja, lásky a prianí. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozleje pocit radosti, na stole
nech zavonia kapustnica, kapor, vôňa sladkých medovníčkov, či iné dobroty
a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach pocity lásky a porozumenia.
Zaželajme si milostiplné Vianoce a pokoj v duši. Máme čas, keď sa môžu
stretať rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si
viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú
hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre obyvateľov našej obce a pre každého
z nás. Je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením sa, dosahovaním vytýčených cieľov. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva
zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím
postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak
dokázať, že je naozaj človekom.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželala nielen
v svojom mene, ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva radostné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše
priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali a po akom túžili.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a poprať im veľa
psychických aj fyzických síl a ubezpečiť ich, že na nich myslíme a želáme im
skoré uzdravenie alebo aspoň zmiernenie ich neľahkého žitia.
Ešte raz prajem pokojné a požehnané vianočné sviatky
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce
l V piatok
7. decembra 2012
boli pozvaní žiaci
a rodičia na vianočné
trhy, na ktorých si
mohli nakúpiť
výrobky svojich detí
a privítať Mikuláša
so sprievodom.
Zdroj: Internet
Foto: A. Melicherová

V roku 2013 začneme s výstavbou vodovodu
Ešte v októbri 2010 podpísala naša obec zmluvu o poskytnutí vkladu
a postupe pri realizácii Intenzifikácie ČOV /čistiareň odpadových vôd/ a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne. Zároveň bola odoslaná
Žiadosť o potvrdenie pomoci do Bruselu. V priebehu roku 2011 bola žiadosť
o potvrdenie pomoci dopracovaná o stanoviská a bola opätovne zaslaná na
schválenie do Bruselu. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. /skratka TVK
a.s./ vystupujú v rámci projektu nielen ako žiadateľ, ale i ako vlastník
a prevádzkovateľ infraštruktúry. Na základe už spomínanej podpísanej
zmluvy sa naša obec zaviazala , že v súvislosti s realizáciou projektu sa
minimálne 80% producentov napojí na vodovod. V prípade porušenia
povinností obce na splnenie uvedenej požiadavky, obec zodpovedá za škodu
spočívajúcu v prípadnom krátení nenávratného príspevku poskytnutého na
realizáciu projektu z prostriedkov kohézneho fondu. Obec sa zaviazala aj na
spolufinancovanie projektu vo výške 5% nákladov na príslušnú obec vo forme
upísania akcií na TVK a.s. a ich splatenie po pridelení prostriedkov z EÚ. Naša
obec má celkovo 569 akcií a finančná spoluúčasť mala byť v prípade našej
obce až 72 386,- Ä /čo by pre obec predstavovalo veľmi veľkú dlhovú záťaž/.
Našťastie sa nakoniec podarili vysúťažiť prijateľnejšie ceny a naša obec sa na
výstavbe verejného vodovodu bude podieľať sumou 19 346 Ä. O príprave
a samotných prácach výstavby verejného vodovodu vás budeme aktuálne
informovať.
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Po tradičnom guláši výlet do Beckova a ďalšie aktivity
n

Pobedimské hody - slávnostná sv. omša

Z bohatého programu hodových slávností v Pobedime, ktoré sa konali
v dňoch 29.9. - 1.10.2012, bola nepochybne najdôležitejšia a najvýznamnejšia Slávnostná svätá omša, ktorá sa konala v nedeľu 30.9.2012 o 10.30
hodine v kostole svätého Michala Archanjela, ktorý je patrónom nášho
kostola.
Slávnostnú svätú omšu vysluhoval vdp. Ing. Mgr. ThLic. Dušan Nemec,
správca našej farnosti. Vo svojej kázni zdôraznil význam anjelov v našom
živote, aby sme si uvedomovali, že sú pri nás, že ich úlohou je nám pomáhať,
ale my ich hlavne musíme prosiť o pomoc v našich, niekedy veľmi ťažkých
životných situáciách. Ďalej pripomenul, že naši predkovia si nezvolili
svätého Michala Archanjela, za patróna nášho kostola náhodou. Vedeli, že
jeho meno sv. Michal znamená: „Kto je ako Boh?" Dôverujme mu, pretože
je ochotný celý sa zaangažovať za Dobro v absolútnej miere. Nehľadí na silu
zla, jeho schopnosti, neserióznu taktiku a úlisnosť. Chce napomáhať
presadzovaniu sa dobra, ktoré je v dnešnej dobe veľmi zaznávané.
Sv. Michal archanjel nech je nielen pre našich predkov, ale aj pre nás
výzvou a povzbudením.
Anna Melicherová

n

Úcta k sv. Vendelínovi

Pri príležitosti sviatku sv. Vendelína, si veriaci našej farnosti uctili jeho
pamiatku pobožnosťou, ktorá sa konala v nedeľu 21.10.2012. Za teplého
slnečného počasia sa skupina veriacich zhromaždila pred kostolom, odkiaľ
išli v sprievode k soche svätého Vendelína. Počas sprievodu sa modlili
ruženec.
Pred sochou sv. Vendelína pobožnosť viedol vdp. Mgr. ThLic. Dušan
Nemec, správca našej farnosti. Predniesol príležitostné modlitby, boli
zaspievané Litánie ku všetkým svätým a zaspievaná pieseň Svätý boží
Vendelín, patrón vrchov a dolín ...
V závere pobožnosti, deti na znak úcty a vďaky k svätému Vendelínovi,
položili k jeho soche kvety.
l Pobožnosť pri soche sv. Vendelína
Foto: Anna Melicherová

Členovia výboru Jednoty dôchodcov dňa 24. júla 2012 zorganizovali tradičné posedenie pri guláši
v objekte Roľníckeho domu. Na akcii
samozrejme nemohol chýbať guláš
navarený výbornou kuchárkou
Tonkou Klimovou, ktorej pomáhali
členky výboru JDS.
Účastníci posedenia sa stretli
najskôr v hospodárskej časti Roľníckeho domu, kde konzumovali
navarený guláš a potom sa presunuli
na dvor domu. Tu bolo pripravené
občerstvenie a o dobrú náladu sa
postarali všetci zúčastnení. Seniori pri
výborných pagáčoch, dobre chladenom víne a nealko nápojoch si vymenili
najnovšie noviny a samozrejme nechýbali ani pesničky.
V auguste Jednota dôchodcov na Slovensku v Pobedime absolvovala ďalší
poznávací výlet v našom regióne. Po Čachtickom hrade navštívili členovia
seniorskej organizácie dňa 16. augusta 2012 impozantný hrad Beckov
s ďalšími zastávkami v obci.
Prvým cieľom výletu bol samozrejme Beckovský hrad, ktorý bol práve
v máji tohto roku rekonštruovaný i keď menšie práce trvajú i v súčasnosti.
Prehliadka hradu bola spojená s výkladom od sympatickej mladej slečny
v dobovom oblečení. Prezreli sme si nádvoria hradu, pôvodné paláce a hradnú
kaplnku. Treba spomenúť, že i Pobedim patril do panstva beckovského hradu
a to v období rokov 1392 - 1414.
Naším ďalším cieľom bol beckovský skanzen so zaujímavými ukážkami
historických postáv, maketami beckovského námestia a hradu ako i s ukážkami
listín a nálezov vzťahujúcich sa k beckovskému hradu a pôvodnému mestečku
Beckov. Pod hradným bralom sme navštívili domov sestričiek a porozprávali
sme sa s Pobedimčankou rehoľnou sestrou Kalistou - Antóniou Miklovičovou.
Po obedňajšej prestávke účastníci zájazdu si prehliadli expozície miestneho
múzea s ukážkami historického nábytku, nálezov z Beckovského hradu
a zoznámili sa s históriou Beckova a s významnými rodákmi, predovšetkým
J.M. Hurbanom.
Okrem toho sa členovia organizácie JDS zúčastnili na dvoch ozdravnorekeačných zájazdoch na kúpalisko Podhájská. V oboch prípadoch bolo
počasie priam ideálne. Nepodarilo sa uskutočniť plánovaný zájazd do
pútnického miesta Marianka a do Pezinka a Modry. Príčinou bol nedostatočný
počet účastníkov, ako aj nemožnosť dopravy z Pezinka do Marianky cez
Pezinskú babu Na druhej strane mimo plánu si mohli členovia seniorskej
organizácie „vychutnať „ vystúpenie súboru Slnečnica v Dome umenia
v Piešťanoch a navštívili divadelné predstavenie Komédia omylov od Wiliama
Shakespeara v Trnavskom divadle Jána Palárika. Na december je naplánovaná
beseda so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a silvestrovské posedenie.
Výbor JDS Pobedim

Výletníci JDS na hrade Beckov.
Foto: I. Pastorek

Zmeny v platení miestnych daní pre rok 2013
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Ukončenie Trnavskej novény 2012

V stredu 21. novembra sa veriaci našej farnosti zúčastnili slávnostnej
svätej omše, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia Trnavskej novény,
ktorá sa ako každoročne koná v dňoch 13. až 21. novembra, v Bazilike
svätého Mikuláša v Trnave.
Trnavská novéna nám pripomína mimoriadne historické udalosti slzenia
obrazu Trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na
jej príhovor zachránená Trnava pred tureckými vojskami. 21. novembra
v roku 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Na modlitby
tých, čo sa utiekali k Panne Márii a prosili ju o pomoc, boli zachránení
všetci, celé mesto.
Mottom tohoročnej novény k Trnavskej Panne Márii je myšlienka
Svätého Otca Benedikta XVI.: "Božia Matka, zverujeme ti tento ROK
VIERY" (Porta fidei 15).
Trnavská novéna je pre nás veľkým povzbudením, aby sme si uvedomovali, že vlastnými silami, toho v našom živote zvládneme naozaj veľmi
málo.
Anna Melicherová

Zmeny niektorých zákonov upravujúcich miestne dane, ako aj proces
správy daní v priebehu roka 2012, si vyžiadali aj iný postup pri priznávaní,
vyrubovaní a platení miestnych daní v roku 2013. Tieto boli premietnuté aj
do nového všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktoré bude
po schválení platiť od 1. januára 2013.
n Daň za psa v roku 2013
Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, nemusí podávať
priznanie, platiť daň za psa bude až na základe spoločného rozhodnutia
Zásadná zmena - ruší sa povinnosť platiť psa v hotovosti v januári na
obecnom úrade, ako tomu bolo doteraz. Preto v januári 2013 nemožno bez
vyrubenia vyberať daň za psa.
Ak daňovník - vlastník psa nadobudol nového, ešte nepriznaného psa a tento
už má 6 mesiacov veku, príp. mu pes, za ktorého už platí, uhynul, má zmenu,
ktorú musí prísť oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive (čiastkovom
priznaní) do 30 dní odkedy táto zmena nastala, v priebehu celého roka.
n Daň z nehnuteľností v roku 2013
Nové daňové priznanie podáva len ten daňovník, u ktorého v priebehu roka
2012 došlo k zmene vo vlastníctve, príp. užívaní nehnuteľností, a tieto spôsobia
aj zmenu dane v roku 2013.
Ak daňovník platí daň za nehnuteľnosti aj daň za psa, obidve dane budú
vyrubené v spoločnom rozhodnutí. Splatnosť, t.j. termín na zaplatenie dane
z nehnuteľností a dane za psa, bude uvedený v rozhodnutí. Zo zákona je to do
15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Obecný úrad Pobedim

Vernisáž a prehliadka výstavy Pobedimčania doma a vo svete II.
Slávnostné otvorenie výstavy Pobedimčania doma a vo svete II sa
uskutočnilo pred pobedimskými hodami dňa 27. septembra 2012. K hosťom
sa prihovorila starostka obce Mgr. Eva Směřičková a Mgr. Ivan Pastorek.
Vernisáž výstavy moderovala Vladimíra Žitnanská a o kultúrny program sa
postarali Eva Pogranová /básne/ a Martin Směřička /hudba/.
Výstava nadväzovala na výstavu inštalovanú v roku 2010 a prezentovala
Pobedimčanov ako roľníkov, remeselníkov, nezabúdala ani na obchodníkov.
Pozornosť bola venovaná činiteľom v náboženskej oblasti a to Mons.
Viliamovi Mitošinkovi, Pátrovi Jánovi Kadlecovi SJ a rádovej sestre Kaliste
/Antónii Miklovičovej/. V ďalšej časti výstavy sa pripomínali Ján Veizer
emeritný profesor na univerzite v Ottave /Kanada/ a spisovateľ a cestovateľ
Boris Filan. Vedec Ján Veizer sa narodil v Pobedime v roku 1941. Z Pobedima
pochádza prastará matka Borisa Filana /Anna Petrášová/ a jeho prastarý
a starý otec žili určitý čas v našej obci. Ďalej sa návštevníci výstavy mohli,
prostredníctvom fotografií, zoznámiť s pôrodnými asistentkami Alžbetou
Ščepkovou a predovšetkým Helenou Valovou ako aj s jej manželom
hudobníkom Jánom Valom. Oblasť kultúry zastupovala dlhoročná vedúca
folklórnej skupiny Jarmila Bieliková, majsterka ľudovej výroby Ľudmila
Mitošinková, rezbár Michal Miklovič ako aj zberateľ ľudových zvykov Alojz
Pastorek. Zaujímavá bola i kolekcia fotografií svadobných šiat neviest, ktoré
šila či upravovala krajčírka Eleonóra Řezníčková. Záver dokumentačnej
výstavy patrila pobedimským správcom farnosti od roku 1914 a kolekcii
fotografií z rôznych oblastí spoločenského života Pobedimčanov. Výraznou
súčasťou výstavy boli výtvarné práce Martina Směřičku /maľba a kresba/,
Jiřiho Škanderu /maľba/, Kataríny Kyselicovej /grafika a kresba/ a Alojza
Mikloviča /kresba tužkou/ .
Organizátorom výstavy bola Obec Pobedim v spolupráci s komisiou pre
kultúru a vzdelávanie, scenár výstavy spracoval Mgr. Ivan Pastorek.
I. Pastorek

Pobedimský rodák, vedec Ján Veizer
Začiatkom tohto roku obecný úrad dostal e-mail, v ktorom sa uvádzalo, že
obec zabúda na vedca Jána Veizer, ktorý sa narodil v Pobedime 22. júna 1941.
Po upozornení sme si tento fakt overili a tak sme osobnosť J. Veizera
prezentovali na výstave Pobedimčania doma a vo svete II. Svoj dlh spĺňame
zverejnením základných údajov o tomto v odborných kruhoch známom
vedcovi. Treba pripomenúť, že Ján Veizer sa v Pobedime síce narodil ale
zrejme onedlho po narodení sa spolu s matkou Pobedimčankou Brigitou
Veizerovou rodenou Branšteterovou vrátil do susednej obce Očkov, kde žil so
svojou rodinou teda s matkou a otcom Viktorom Veizerom.
Základné životopisné údaje o prof. Dr. Jánovi Veizerovi boli získané
z internetu. Za preklad z anglického originálu ďakujeme Doc. RNDr. Jánovi
Ferancovi DrSc.
Základné, stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie ukončil Ján Veizer na
Slovensku. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
vyštudoval sedimentológiu a štruktúrnu geológiu, doktorandské štúdium PhD (vtedy ašpirantúru CSc.) v tomto odbore ukončil na Geologickom ústave
SAV v Bratislave v roku 1968. Následne sa začal zaoberať geochémiou a na
Austrálskej národnej univerzite získal druhé PhD z izotopovej geológie
v roku 1971. Potom krátko pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a výskumný
pracovník na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (USA), ako aj na
univerzitách v Göttingene a Tübingene (Nemecko). Od roku 1973 po
príchode do Kanady dodnes pôsobí na Ottawskej univerzite - najskôr ako
riadny profesor geológie a od apríla 2004 ako emeritný profesor. Počas
plodného pedagogického a výskumného pôsobenia v Kanade bol aj
predsedom Rady pre prírodovedný a technický výskum (NSERC). V rokoch
1992-2004 bol riaditeľom „Programu evolúcie systému Zeme" v rámci
Kanadského ústavu pre progresívny výskum (CIAR). V tomto období bol
zároveň aj predsedom Sedimentárnej a izotopovej geológie na Ruhrskej
univerzite v Bochume (pri Essene) v Nemecku.
Ťažisko jeho bádateľského prínosu spočíva v aplikácii geológie, chémie,
fyziky, matematiky a biológie do poznania Zeme ako živého dynamického
systému. Takýto komplexný a inovatívny rámec umožňuje pohľad do
budúcnosti vývoja našej planéty a zároveň pomáha pochopiť vplyv človeka
na tento vývoj. V posledných výskumoch sa zameral na dve oblasti: skúmal
vývoj izotopov v morskej vode ako indikátorov stavu našej planéty
v minulosti (čo môže mať veľký význam pre pochopenie klimatických
zmien) a prostredie veľkých riečnych ekosystémov, najmä podstatu riečneho
uhlíkového cyklu a klímy.
Prof. Veizerovi boli udelené viaceré významné ceny a v roku 1986 bol
zvolený za člena Kanadskej kráľovskej spoločnosti.

Foto: I. Pastorek

Výstava „Plody jesene" a koncert
V sobotu 29. septembra
bola otvorená výstava Plody
jesene, ktorú zorganizovali
členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov. Výstavu otvorili svojimi príhovormi,
starostka obce Mgr. Eva
Směřičková a predseda
miestnej organizácie pán
Z otvorenia výstavy
Jozef Sýkora. Pár slovami sa
Foto: Anna Melicherová
prihovoril aj poslanec
obecného zastupiteľstva
Mgr. Ivan Pastorek a Viliam Klimo, aktívny člen miestnej organizácie
záhradkárov.
Spoločne si prezreli vystavované exponáty, ktoré boli veľmi zaujímavé
a veľmi dobre zakomponované do areálu Roľníckeho domu. Odborný výklad
k jednotlivým druhom exponátov, hlavne k výstave jabĺk poskytol pán Jozef
Sýkora.
Veľmi pekné a nápadité boli výrobky detí zo základnej i materskej školy.
Výstava bola následne sprístupnená verejnosti.
V nedeľu výstava pokračovala a prezreli si ju nielen občania Pobedima, ale
i návštevníci z okolitých obcí. Slávnostnú atmosféru vytvorila cimbalová
skupina Limbačka a folklórna skupina Krakovienka. Úspešnou členkou
cimbalovej skupiny Limbačka je naša rodáčka Mária Mizeráková. Ku milej,
príjemnej atmosfére nepochybne prispelo pekné počasie a teplé slniečko.
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Boris Filan a jeho väzby na Pobedim
O známom spisovateľovi, cestovateľovi, textárovi, rozprávačovi a moderátorovi Borisovi Filanovi bolo už dávnejšie známe, že má určité rodinné
väzby s našou obcou. Na základe pátrania v materiáloch obecného úradu, za
odbornú pomoc v tejto súvislosti ďakujem matrikárke obce Vladimíre
Žitnanskej, sa podarilo zistiť niektoré zaujímavé súvislosti medzi B. Filanom
a Pobedimom.
Bolo známe, že Filanovci bývali v minulom storočí v Pobedime. Ich dom
bol označený číslom 86 /južná časť Kútnarskej ulicie/ a jeho majiteľom bol
prastarý otec Borisa Filana Adam. Tento pochádzal z Hrádku a koncom
19. storočia si zobral za manželku Pobedimčanku Annu Petrášovú. Zo
záznamu vo farskej matrike vyplýva, že sobáš sa uskutočnil 9. mája 1892.
Ženích, teda Adam Filan, sa narodil v Hrádku 16. januára 1869 a bol synom
Michala Filana a Evy Filanovej rodenej Rohatý. Nevesta Anna Petrášová bola
dcérou Michala a Kataríny Petrášovej a ich bydlisko bol Pobedim č. 6.
V pobedimskej matrike je zapísaných viacero detí Adama a Anny Filanovej,
celkove sedem a to Albína, Ľudovít, Anton, Cyril, Emília. Viktória a Jozef. Nás
zaujíma predovšetkým syn Ľudovít, ktorý bol starým otcom Borisa Filana.
Tento bol v roku 1900 zapísaný v obecnej matrike, avšak Pobedim nebol jeho
rodiskom. Narodil sa 15. augusta 1898 a miesto narodenia zaznačil matrikár
Anton Sillaba Petronellu /zrejme Petronell Carnuntum v blízkosti Heinburgu/.
Ľudovít Filan, starý otec Borisa Filana, sa s rodinou presťahoval do Bratislavy,
kde sa narodil otec Borisa Filana taktiež Ľudovít, známy zase ako filmový
režisér, scenárista a dramatik.
Boris Filan je autorom viacerých kníh, v ktorých popisuje zážitky z ciest.
V našej obecnej knižnici si môžete nájsť cestopisnú trilógiu Tam, Tam a publikáciu Pálenica o obľúbenej relácii v slovenskom rozhlase.
I. Pastorek

Deň úcty k starším a stretnutie jubilantov
l Vystúpenie žiakov na stretnutí jubilantov.
Foto: I. Pastorek

Kroky viacerých našich starších spoluobčanov smerovali
v podvečer 29. októbra 2012 do budovy základnej školy, kde sa
o 16. hodine uskutočnila akcia Deň úcty k starším.
Milú slávnosť otvorila a početných prítomných privítala
riaditeľka školy, PaedDr. Jarmila Gáborová a zaželala všetkým
príjemný estetický zážitok. O tento vskutku príjemný zážitok,
zvýraznený novým pódiom, sa postarali žiaci a pedagógovia
materskej a základnej školy, ktorí pripravili pestrý program básní,
piesní, rozprávok, tancov a ďalších vstupov, aby takto pozdravili
babičky a deduškov a poďakovali im za ich starostlivosť a aktivitu
v seniorskom veku. Pre účastníkov stretnutia bolo pripravené
občerstvenie. Deň úcty k starším je už tradičnou kultúrno-spoločenskou akciou Základnej školy s materskou školou Jána Hollého.
Všetkým zaangažovaným patrí za podujatie úprimné poďakovanie.
Na štátny sviatok sa dňa 17. novembra 2012 v účelovom
zariadení obce /svadobka/ stretli jubilanti a občania starší ako
76 rokov. Organizátormi tradičnej akcie bola Obec Pobedim a
komisia školstva a kultúry obecného zastupiteľstva. V úvode malej
slávnosti prítomných privítal predseda komisie kultúry a vzdelávania I. Pastorek a uviedol kultúrny program žiakov základnej školy.
Tí sa predstavili pestrou zmesou tanečných a speváckych vystúpení,
ktorými potešili prítomných jubilantov a starších občanov
V oficiálnej časti, ktorú otvorila moderátorka Vladimíra
Žitnanská, boli predstavení pozvaní hostia, teda jubilanti a starší
občania našej obce. V slávnostnom príhovore starostka obce Mgr.
Eva Směřičková ocenila doterajšiu činnosti našich seniorov a popriala im predovšetkým veľa zdravia a životného optimizmu.
Ocenila ich prínos na rozvoji obce a našej spoločnosti. Poetický
záver a „živió" boli ukončením oficiálnej časti slávnosti. Po nej boli
pre pozvaných hostí pripravená večera a občerstvenie.
Ako pamiatku na stretnutie si jubilanti a starší občania odniesli
kvet a sviečku z obnovenej výrobne.
I. Pastorek
Privítali sme
Manželstvo uzavreli
27.10.2012 Martin Varga a Eva Tirpáková, č.187
Rozlúčili sme sa
26.9.2012
Juraj Herák, 20 r., č. 293
28.9.2012
Vilma Mitošinková, 79 r., č.35
28.9.2012
Anna Valová, 85 r., č. 229
25.11.2012 Anna Solárová, 79 r., č. 162

Areál, ktorý nám všetci závidia
l Ako už názov hovorí, témou nášho
rozhovoru s Rastislavom Čopom,
prezidentom Futbalového klubu FK
1925 Pobedim a tajomníkom klubu
Milošom Miklovičom, bude pobedimský
športový areál. Na úvod požiadam
o všeobecnú charakteristiku areálu pre
športovcov.
Futbalový klub FK 1925 Pobedim má
v dlhodobom prenájme športový areál,
ktorý stále zdokonaľujeme a modernizujem e. N apr iek tom u, ž e sa nám
nepodarilo uskutočniť všetky naše
tohoročné predsavzatia a plány, máme
i tak dobrý pocit z vykonanej práce.
S hrdosťou ho už môžeme nazývať
športový areál . Veď v súčasnosti sa
v ňom nachádza toľko športových ihrísk,
koľko nemajú v jednom areáli ani veľké
mestá.
l Čo všetko je súčasťou športového
komplexu?
Nachádza sa tu kolkáreň a multifunkčné
ihrisko , vybudov ali sme petango vé
ihrisko a pri ňom altánok na posedenie.
Tento netradičný šport, ktorý môžu hrať
všetci bez rozdielu veku, už zaujal u nás
mnohých. Stačí naštudovať pravidlá
a techniku hodu z manuálu, ktorý sa
nachádza na informačnej tabuli pri
ihrisku. Taktiež sa tu svojpomocne
vybudovalo ihrisko na plážový volejbal
a futbal. Perličkou je, že bola len
vykopaná jama na piesok, a už sa nám
hlásili záujemcovia o hru. To svedčí
o tom, že informácie idú po okolí
rýchlejšie, ako sú naše možnosti na
výstavbu.
Tí starší sa určite pamätajú na „ruské
kolky", ktoré sa hrávali v Pobedime
v mie stn om poh ost ins tve . Ďal ším
nápadom bolo postaviť šibenicu na túto
hru. Raritou je, že používame tie isté
kolky, ktoré používali naši dedovia. Do
areálu sme tiež doplnili detský kútik
s húpačkami. Ešte sa nám v tomto roku
nepodarilo dobudovať badmintonové
ihrisko. To sa bude nachádzať v rohu pri
rybníku, kde sú zatiaľ len zabetónované
oporné tyče na sieť. Už nám chýba len
úprava povrchu a vytýčenie čiar. Ďalšími
plánmi sú dva betónové stoly na stolný
tenis, dobudovať chodník až k rybníku
a prispôsobiť zastrešené posedenie do
štýlu posedenia, ktoré je vybudované na
rybníku.
l Pobedimský areál nám môžu, ako ste
povedali, závidieť aj väčšie mestá.
Rozšírenie areálu iniciatívou futbalového klubu stálo však nemalé úsilie a tiež
finančné prostriedky. Ako sa vám to
podarilo a komu treba za súčasný stav
areálu poďakovať.
To čo sme vybudovali v areáli, je všetko
od nás, fanúšikov nášho futbalu a tých,
ktorí nám dôverujú a vidia našu prácu.
Sponzorsky sa nám podarilo získať aj

materiál a veci od priaznivcov nášho
futbalu. Finančne náročnejší je už nákup
stavebného materiálu a realizácia
odborných prác. Dotácia, ktorú dostávame od obce nepokrýva ani chod
klubu a účasť v súťaži, preto nám
pomohlo organizovanie Plesu futbalistov, ktorý plánujeme zopakovať aj
začiatkom budúceho roku. Prípadne
výťažok z organizovania športových
akcií, ktoré by sa mohli realizovať
v budúcnosti v našom športovom areáli.
Veď všetko, čo sme doteraz vybudovali,
určite budú používať aj naše deti a ďalšie
generácie mládeže. Týmto by sme chceli
srdečne poďakovať všetkým, čo sa zúčastňovali brigád na ihrisku, alebo nám
iným spôsobom pomohli.
l A teraz obligátna otázka. Ako vidíte
smerovanie, ciele a budúcnosť futbalového klubu?
V prvom rade chceme doplniť klub o nové hráčske posily a kvalitnou hrou
zabojovať a popredné priečky tabuľky a
samozrejme našou métou je postup do
vyššej súťaže. Čo sa týka budúcnosti
dôležitou podmienkou ďalšieho rozvoja
je rozhodnutie obecného zastupiteľstva
o financovaní aspoň základného chodu
futbalového klubu.
l Končí sa rok 2012 a máme pred sebou
nový rok 2013. Futbal sa síce súťažne
hrať nedá ale i tak, nepripravili ste
i v tomto období niečo pre našich spoluobčanov ?
Ale áno. Dovoľte pozvať Pobedimčanov na tradičnú zabíjačku spojenú
s ochutnávkou špecialít s príjemnou
zábavou pri hudbe, ktorá sa koná
29.decembra 2012 v areáli TJ a tiež na
druhý ročník Plesu futbalistov s termínom 9. február 2013 v Kultúrnom
dome Pobedim.
So želaním športových úspechov
za rozhovor ďakuje I. Pastorek
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Pobedim
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Trenčianske Jastrabie
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Dolná Súča
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