POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Bilancia minulého roka a poďakovanie
Tak ako aj po minulé roky i rok 2013 bol bohatý hlavne na kultúrno spoločenské a športové aktivity, ktorými sme si spríjemňovali naše spoločné
chvíle a zároveň robili dobré meno našej obci. A tak aj preto isto nebola
náhoda, že tradičná hodová výstava s priliehavým názvom Spoločné záujmy
spájajú bola prehliadkou práve činností občanov, ktorí aktívne v našich
organizáciách pracujú. Poďakovanie patrí poslancom OZ, pracovníkom
obecného úradu, členom komisií. Vďaka patrí našim hasičom, športovcom,
cvičenkám, futbalistom, rybárom, kolkárom, taktiež záhradkárom, poľovníkom. Počas nášho bohatého hodového programu sme slávnostne odhalili
a posvätili sochu nášho patróna sv. Michala Archanjela, ktorú pre našu obec
zhotovil ľudový rezbár Jozef Chromek, ktorý žije v susednej obci Podolie.
Poďakovanie patrí aj nášmu Miestnemu spolku Červeného kríža za
organizovanie takých ušľachtilých akcií ako je deň narcisov a dobrovoľné
darcovstvo krvi , ktoré sú našim prejavom ľudskosti. Veľmi aktívne v obci
pracujú aj naši členovia Jednoty dôchodcov, ktorým patrí vďaka.
Chcem poďakovať aj folklórnej skupine Pobedimčan , ako aj hudobnej
skupinke Valovíci, ktorí nám hudbou a spevom spríjemňovali naše podujatia.
Osobitne by som chcela poďakovať vedeniu školy, ako aj všetkým
zamestnancom, taktiež žiakom, ktorí svojimi aktivitami prispeli k šíreniu
dobrého mena našej obce. V tomto roku naša obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ
Jána Hollého Pobedim od Ministerstva školstva obdržala finančné prostriedky vo výške 16 951.- Ä na opravu strechy. Vďaka spomínaným financiám
sme strechu na budove školy opravili už do začiatku zimy. Z opráv by som
ešte spomenula vnútorné vymaľovanie domu smútku na miestnom cintoríne
a čiastočné opravy v účelovom zariadení svadobka..
Za dobrú spoluprácu taktiež ďakujem aj nášmu poľnohospodárskemu
družstvu Pobedim. Žiaľ stále sa nám nepodarilo nájsť v obecnom rozpočte
finančné prostriedky na likvidáciu nelegálnej skládky, keď navyše problém
komplikovali aj nevyjasnené vlastnícke vzťahy plochy, na ktorej sa skládka
nachádza. Veľkou pomocou pre obec bola a je dobrá spolupráca s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, kde máme
v rámci zmlúv a dohôd financovaných nielen pracovníkov chránenej dielne,
ale aj ľudí, ktorí pracujú v rámci menších obecných služieb a sú vyplácaní
úradom práce.
Toto je len v krátkosti výsledok našej spoločnej práce, Vašej dôvery
v obecné zastupiteľstvo, ako i vo mňa a našej spoločnej snahy zveľaďovať
našu obec. Poďakovanie patrí aj nášmu duchovnému otcovi Dušanovi Nemcovi za jeho pastoračnú činnosť.
Pre mňa je teraz radosť veľká, vysloviť vám to všetkým po písmenkách:
ĎAKUJEM. Nech sa nám vzájomne darí žiť v dobre, nech robíme čokoľvek!
Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Pútnici z Farnosti Pobedim pri našej Patrónke v Šaštíne
V rámci Roka Sedembolestnej
Panny Márie sa i naša farnosť zapojila do reťaze nahlasovaných pútí do
Bazilik y Sedembo lestnej Panny
Márie v Šaštíne. Naša púť sa konala
v piatok - 21.3.2014. Púť viedol pán
farár vdp. Mgr. Dušan Nemec,
správca farnosti Pobedim.
Skupina veriacich z Pobedima
a Bašoviec, sa po príjemnej ceste
autobusom (počas ktorej sa pomodlili bolestný ruženec a zaspievali
príležitostné piesne) zhromaždila
pred bazilikou, pri trojhrannej
kaplnke - na mieste, ako nás poinformoval pán farár, že pred 450-timi
rokmi sa práve tam stal zázrak, na

Začíname jubilejný 15. ročník POBEDIMČANA
„Dostáva sa k Vám prvé číslo obecných novín - náš
„POBEDIMČAN“ . Určite sa čudujete, čo to tu píšem.
A možno sa Vám táto veta zdá akási povedomá. Máte
pravdu. Takto sa prihovárala v „Slove na úvod“ 14. mája
2000 v prvom čísle novín našej obce vtedajšia starostka
obce Mária Vavrová. Nedá mi, aby som z jej príhovoru
necitovala:
„Musím sa priznať, že myšlienkou ich vydávania
som sa zaoberala už dávnejšie, nakoľko to pokladám za
činnosť, ktorou možno životu vtlačiť pečať originálnosti.
No zrejme až teraz dozrel čas. Na čele ich zrodu stoja
poslanci obecného zastupiteľstva, kultúrna komisia
a starostka obce. Nie sme od novinárskeho fachu, chceme však využiť svoje sily a schopnosti a tak prostredníctvom obecných novín prispieť k hlbšiemu poznaniu
histórie obce, prehĺbiť lásku k nej, zvýšiť informovanosť
všetkých našich občanov tak, aby ste mali vedomosť

o dianí a práci obecného zastupiteľstva, obecného
úradu a iných orgánov a organizácií v našej obci.“
Rok 2014 je z pohľadu vydávania našich novín
výnimočný. Mnohí z nás sa teraz zamyslia a v živej
pamäti si spomenú na príjemnú chvíľu, keď po prvýkrát
našli vo svojich poštových schránkach obecné noviny.
S akou nedočkavosťou ich prečítali. Na takúto udalosť
sa nezabúda a to aj vďaka tomu, že bola historickým
medzníkom v živote obce a stala sa zaužívanou tradíciou
pravidelného štvrťročného vydávania.
Pobedimčan, ktorý práve čítate, začína jubilejný
15. ročník. Za uplynulých štrnásť rokov sa k vám dostalo
56 vydaní, každý rok štyri, spolu je to 282 strán, kde si
môžete prečítať 1006 článkov, pozrieť 374 fotografií,
55 výpisov z matriky, zarecitovať 45 básní a zaujme
aj 11 kresieb.
Pokračovanie a dokončenie článku na s. 2

príhovor Panny Márie.
V bazilike pútnikov privítal
správca Národnej Svätyne don Ján
Cverčko. O 10.00 hodine sa konala
sv. omša, ktorú celebroval náš pán
farár vdp. Dušan Nemec. Úžasným
zážitkom pre nás pútnikov bolo, že
bazilika v tieto vzácne chvíle patrila
iba nám. Po sv. omši bola asi polhodinová prestávka a po nej sa pútnici
opäť zhromaždili v bazilike, kde sa
spoločne pomodlili ruženec o siedmich bolestiach Panny Márie.
Cestou naspäť bola zastávka
v Trstíne, v bývalom pastoračnom
mieste pána farára nie náhodou, ale
práve preto, že v Trstíne - Hájičku sa
nachádza kostol Sedembolestnej
Panny Márie, ktorý sme tiež
navštívili. Hájiček je pútnické
miesto. Okolo kostola je cintorín
a do krásnej prírodnej scenérie
veľmi pôsobivo zapadá Krížová
cesta, ktorá je vytvorená formou
umeleckých reliéfov štrnástich
zastavení o umučení Pána Ježiša.
V blízkosti Hájička sme ešte
navštívili studničku s malou kaplnkou, v ktorej je tiež pieta Sedembolestnej Panny Márie. Domov sme sa
vrátili šťastní, plní prekrásnych
duchovných zážitkov. Uvedomovali sme si, že takto prežitý deň je
vzácny a úplne sa vymyká z priebehu všedných dní. Ďakujeme pánovi
farárovi, že nás na tieto miesta
priviedol.
Anna Melicherová

Začíname jubilejný 15. ročník POBEDIMČANA
/ pokračovanie a dokončenie článku zo s. 1 /
Prvou zodpovednou redaktorkou z titulu svojej funkcie starostky obce sa stala
Mária Vavrová. Neskôr ju nahradil nasledujúci starosta obce Martin Lednický.
Súčasnou zodpovednou redaktorkou, ktorá zodpovedá za vydanie novín je starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Výkonným redaktorom je od začiatku vydávania
novín Mgr. Ivan Pastorek. V roku 2002 sa utvorila redakčná rada v zložení: Štefánia
Vulganová, Mgr. Eva Směřičková, Ing. Marián Mitošinka a Anna Lednická, prvá
jazyková korektorka článkov. Neskôr Mgr. Evu Směřičkovú vystriedala Elena
Melicherová a túto zase Mgr. Jela Košútová, ktorá je zároveň aj terajšou jazykovou
korektorkou článkov. V súčasnosti sú členmi redakčnej rady: Mgr. Jela Košútová,
Ing. Peter Kotleba, Anna Lednická, Ing. Marián Mitošinka, Veronika Danišová a
Eva Pogranová. Od vzniku novín má na starosti grafickú úpravu Ing. Roman
Drgoň (firma ACOM) a tlač v súčasnosti zabezpečuje Hlohovská televízia
HcTV s.r.o., Hlohovec.
Miestne noviny prinášajú správy zo všetkých oblastí života obce a jej
obyvateľov. Jednotlivé príspevky sú vždy autorskými článkami. Informujú
o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, prinášajú rozhovory o aktuálnych
témach, správy z výročných členských schôdzí jednotlivých organizácií,
správy o športovej činnosti, o podujatiach, ktoré spoločne pripravujú obec a
jednotlivé organizácie, o dianí v kultúre. Príspevky sú venované aj histórii
obce, archeologickým výskumom, spracované sú staršie kronikárske záznamy. Údaje z matriky patria neoddeliteľne ku každému vydaniu. Dôležitá je aj
spolupráca so Základnou školou s materskou školou Jána Hollého. Prispievateľmi sú nielen pedagógovia, ale i žiaci a deti materskej školy. Noviny robia
zaujímavejšími svojimi článkami, básňami i kresbami. Neodmysliteľnou
súčasťou každých novín sú fotografie ako obrazový dokument. Pobedimčan
sa venuje aj duchovnému životu v obci, okrem obdobia od roku 2007 do roku
2010, kedy boli farnosťou vydávané samostatné „Farské zvesti“. Zodpovedným redaktorom bol správca farnosti Mgr. Marián Vivodík. Tieto zanikli
uverejnením posledného dvojčísla na webovej stránke obce v roku 2010.
Vo vymenovávaní všetkého, čo nám naše noviny približujú, by sa dalo ešte
dlho pokračovať. Mnohí z nás majú vo svojich domácnostiach odložené všetky čísla. Znova sa k nim vracajú, listujú v nich a oživujú si spomienky na
udalosti a chvíle, ktoré boli súčasťou diania v obci a ich vlastného života.
Tí, ktorí žijú mimo obce, rodáci, ktorí majú väzbu s Pobedimom, či už
v podobe rodinných koreňov alebo spomienok, a tlačová verzia sa k nim
nedostáva, môžu si noviny prečítať prostredníctvom internetovej stránky
Obce Pobedim.
Za týmto všetkým sa skrýva kus poriadnej roboty zodpovedných redaktorov,
výkonného riaditeľa a členov redakčnej rady, stabilných i občasných prispievateľov. Túto prácu vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu, za čo im patrí veľká
vďaka. Obdobne je nutné poďakovať aj vám čitateľom, pretože bez vás by ich
práca nemala zmysel.
Mimoriadne poďakovanie patrí Mgr. Ivanovi Pastorkovi, výkonnému redaktorovi, spoluzakladateľovi novín. Okrem toho, že má na starosti redakčnú prácu,
prispieva článkami nielen zo súčasnosti, ale svojimi príspevkami umožňuje
nahliadnuť do minulosti svetskej i cirkevnej, približuje život významných osobností z našej obce, atď.
Všetko, čo som spomenula, i to, čo sa v tomto článku nespomína, hovorí
o význame našich novín. Pri zamyslení sa nad uplynulými rokmi si možno len
zaželať ďalšie roky existencie miestneho periodika. Do budúcnosti verím, že sa
nám podarí získať nových stálych prispievateľov a naďalej si udržať vašu priazeň.
O tom, že záujem o noviny je svedčí i beseda o obecných novinách Pobedimčan,
ktorá sa uskutočnila na základnej škole. O jej priebehu budeme informovať
v najbližšom vydaní Pobedimčana.
Eva Pogranová

Voľby prezidenta republiky sa konali v sále svadobky za prítomnosti
volebnej komisie, ktorej predsedníčkou bola Marta Jankechová.
Podľa Slovenského štatistického úradu sa volieb v prvom kole zúčastnilo
41,51 % oprávnených voličov. Títo odovzdali 415 platných hlasov pre kandidátov. Vo voľbách v 1. kole zvíťazil Róbert Fico s podporou 40,96 %. Druhým
bol Andrej Kiska, jemu odovzdalo hlas 22,65 % voličov a tretím Radoslav
Procházka s podporou 21,92 %. Štvrtým v poradí bol Milan Kňažko / 8,67 % /
a piatym Pavol Hrušovský / 2, 89 % /. Podľa týchto výsledkov aj z našej obce
postúpili Róbert Fico a Andrej Kiska, rozdiel medzi nimi bol však evidentne
väčší ako v celoslovenskom priemere.
V druhom kole volieb, ktoré sa konalo 29. marca 2014 zvíťazil v našej obci
Róbert Fico so ziskom 54,81 % hlasov. Druhý kandidát na prezidenta SR
Andrej Kiska získal 45,18 % hlasov.
Celkovým víťazom volieb a prezidentom Slovenskej republiky sa stal
Andrej Kiska.
-red.-

Oltár Sedembolestnej
Panny Márie
v kaplnke.

Foto: I. Pastorek

Oltár Sedembolestnej Panny Márie
V roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, chceme
i v našich obecných novinách venovať niekoľko riadkov vzácnemu
oltáru Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa nachádza v rovnomennej
kaplnke.
Oltár nachádzajúci sa v severozápadnej kaplnke kostola pochádza
z roku 1769, kedy bol posvätený ostrihomským kanonikom Štefanom
Nagyom. Pôvodne bol bočným oltárom nachádzajúcim sa vľavo od
hlavného oltára sv. Michala archanjela. Protiľahlým oltárom bol oltár
Ukrižovania, z ktorého sa doteraz zachoval ústredný kríž s telom
J. Krista, nachádzajúci sa v podveží kostola.
Oltár Sedembolestnej Panny Márie sa prvýkrát uvádza v kanonickej
vizitácii z roku 1788 /archív Trnavského arcibiskupstva/ a poslednýkrát
ako bočný oltár kostola vo vizitácii z roku 1815. O sto rokov neskoršie je
už oltár súčasťou kaplnky v areáli kostola. Okrem tejto kaplnky bolestnej
Panny Márie to boli v areáli kostola kaplnka Umučenia Pána /kaplnka pri
bufete/a kaplnky sv. Anny /kaplnka juhovýchodná/. Posledná štvrtá
kaplnka bola pôvodne kostnicou a ako kaplnka Lurdskej Panny Márie sa
začala používať po roku 1948.
Barokový oltár Sedembolestnej Panny Márie bol teda do súčasnej
kaplnky prenesený medzi rokmi 1815 - 1912, predpokladáme, že
v druhej polovici 19. storočia, kedy boli v kostole umiestnené oltáre
Srdca Panny Márie a Srdca J. Krista a tiež osadený súčasný hlavný oltár.
Pripomíname, že súčasné bočné oltáre sú, okrem bočných plastík
a štítov, z roku 1935.
V strede oltárnej menzy, stola, bola
osadená kamenná platňa s ostatkami
svätca a opatrená pečaťou. Ostatky
svätca boli uložené do papiera avšak
nápis, ktorý by identifikoval ostatky je
nečitateľný. Veľmi pekne sa zachovala
pečať z červeného vosku. Na pečatnom
poli vyobrazená hlava Turka a ako aj
ďalšie časti obrazu pečate nám dovoľujú
identifikovať, že ide o pečať Štefana
Nagya, svätiteľa oltára.
Štefan Nagy bol vysvätený za kňaza
l Pečať Štefana Nagya.
v roku 1750 a patril k vysokým cirkevným hodnostárom. Najskôr pôsobil ako farár na troch slovenských
farnostiach, neskôr sa stal ostrihomským katedrálnym kanonikom,
arcidiakonom zvolenským a od roku 1777 kardinálom Batánim splnomocneným arcibiskupským námestníkom vikárom Trnavským. Bol tiež
titulárnym biskupom Temiscirienským. Zomrel v roku 1804.
Kamenná tabuľka s ostatkami neidentifikovaného svätca a s pečaťou
Štefana Nagy bola súčasťou oltára, no po inštalovaní súčasného oltára
Panny Márie bola kamenná tabuľa osadená do stredu tohto oltára. Tiež
pripomíname, že v 18. storočí na plastikách Panny Márie a Ježiša Krista
boli osadené strieborné korunky.
Mgr. Ivan Pastorek

Úspechy školy
V prvom polroku školského roka 2013/2014 navštevovalo
našu základnú školu 105 žiakov a materskú školu 35 detí
z Pobedima a zo susedných obcí: Bašovce, Častkovce, Podolie,
Horná Streda, Veľké Orvište a Ostrov. Určite ste si všetci všimli, že v našej
škole sa počas mesiacov september - október zrekonštruovala strecha školy.
Už nám konečne nezateká do tried a kabinetov. Vzhľadom k tomu, že zo strany
rodičov je veľký záujem o školský klub detí sa riaditeľka školy rozhodla urobiť
všetko pre to, aby aj ŠKD mal svoje vlastné priestory. V októbri 2013 sa začal
rekonštruovať „domček“ pri vstupe do areálu školy. Riaditeľke školy sa podarilo sponzorsky zrekonštruovať strechu tejto budovy a tiež postupne obnovovať interiér tak, aby v krátkom čase aj ŠKD mal svoje vlastné priestory.
V škole máme veľa nadaných žiakov, o čom svedčia aj úspechy našej
školy. Nadaní žiaci sú pedagogickými zamestnancami pripravovaní k prezentácii svojich vedomostí a zručností na rôznych predmetových olympiádach
a súťažiach. V tomto polroku nás reprezentovala v Olympiáde SJL Laura
Svetlíková, žiačka 8. ročníka, a v okresnom kole získala 1. miesto. Bohužiaľ
krajského kola sa nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Veľkým úspechom bola pre nás aj účasť v okresnom kole Dejepisnej olympiády, kde nás
reprezentovali žiaci 9. ročníka, Matúš Feranec a Tomáš Garžík. Matúš sa stal
úspešným riešiteľom a Tomáš obsadil 2. miesto a bude nás reprezentovať
v krajskom kole. Stalo sa už tradíciou, že naši žiaci dosahujú výborné výsledky
v prednese poézie a prózy v súťaži Podjavorinskej Bzince. Inak tomu nebolo
ani tento rok. V okresnom kole obsadila Zuzana Gálová a Lívia Žitňanská
3. miesto a Damian Garžík 2. miesto s postupom do ďalšieho kola. Zastúpenie
sme mali aj na Geografickej olympiáde, Fyzikálnej olympiáde, či Anglickej
olympiáde, v Pytagoriáde a v súťaži „Šaliansky Maťko“. Zároveň nás v tomto
roku žiačky Lívia Žitňanská, Lenka Vavrincová a Žaneta Čechvalová reprezentovali v súťaži „My Popstar Trenčianskeho kraja“. Dňa 25. marca 2014 nás
v krajskom kole Olympiády ruského jazyka reprezentovali žiačky 9. ročníka.
Najväčší úspech dosiahla Lenka Vavrincová, ktorá získala I. miesto a postúpila
do celoštátneho kola. Blahoželáme a držíme palce.
Ďalšie úspechy ...
Hovorme o jedle .. projekt zameraný na správnu výživu. Získali sme 1. miesto
za Trenčiansky kraj a finančnú odmenu 350,- Ä , za ktorú sme zakúpili kuchynskú linku a rúru na pečenie koláčov. Žiaci ju plne využili už pri pečení vianočných koláčov.
Projekt „Cesta vody“ ... získali sme 1. miesto v grantovom kole cez TVS
a finančnú odmenu 200 Ä sme použili na realizáciu exkurzie „Po prameňoch
Trenčianskeho kraja a návštevu ČOV v Trenčíne.
Projekt „Daj si vodu z vodovodu“ pre 1. stupeň ZŠ... 1. miesto - žiaci
1. stupňa mali zaplatený výlet do Bojníc - návštevu Bojnického zámku, ZOO
a každý žiak dostal balíček sladkostí v hodnote 12 Ä.
Škola sa zapojila do národných projektov: Aktivizujúce metódy vo výchove, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Učitelia
pracujú na rôznych aktivitách a v blízkej dobe vďaka ich snaženiu získa škola
ďalšie počítače, interaktívne tabule, tablety a tlačiareň. Dňa 5.02. 2014 sa
uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka k ďalšiemu školskému roku a rozhodnutie o prijatí dostalo 12 detí. Ako vidíte, tých výsledkov za 1. polrok je naozaj
veľa. A to ešte nie sú spomenuté všetky mimoškolské aktivity. Zostáva nám len
poďakovať všetkým učiteľom a žiakom za ich úspechy a snahu reprezentovať
a ďalej zlepšovať dobré meno našej „školičky“.
J.G. a J.K.

l Pečenie koláčikov v zakúpenej rúre - využitie 1. miesta v projekte Hovorme o jedle...
Foto: www.zspobedim.sk

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
/ 24. zasadnutie /
Pôvodný program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
16. decembra 2013, v zasadacej miestnosti obecného úradu, bol rozšírený o tri
body. Jednalo sa o tri žiadosti zaradené pred bodom Interpelácie.
Po otvorení programu a kontrole uznesení poslanci prerokovali a schválili
čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2013 a úpravu rozpočtu na rok 2013. Zvolili
tiež Alojza Feranca za prísediaceho Okresného súdu v Novom Meste nad
Váhom. Ďalším bodom bolo odsúhlasenie návrhu zmluvy medzi obcou Pobedim a mestom Piešťany o určení príspevku na žiaka navštevujúceho Centrum
voľného času Ahoj v Piešťanoch. Obecné zastupiteľstvo príspevok navrhovaný mestom Piešťany schválili. Poslanci boli ďalej oboznámení so stavebnými
úpravami v areáli základnej školy. Informáciu o stavebných úpravách pôvodného bytu školníka zobrali poslanci na vedomie.
Zápis do kroniky obce za rok 2011 predložil predseda komisie pre vzdelávanie a kultúru Mgr. Ivan Pastorek. Zápis pripomienkovali členovia komisie
a poslanci zastupiteľstva. Zápis do kroniky bol schválený a po zohľadnení
pripomienok a návrhov bude zapísaný do kroniky obce. Pred bodom Interpelácie poslanci schválili dve žiadosti a to žiadosť o predĺženie nájmu v budove
obecného úradu /Slovenský cykloklub/ a obecného bytu /Jozef Žitňanský/.
V súlade so žiadosťou o riešení odvodu dažďovej vody z dvora rodinného
domu zastupiteľstvo uložilo komisii pre výstavbu a územné plánovanie zistiť
reálny stav a navrhnúť vhodné opatrenia. O riešení problému bude predseda
komisie Ing. L. Melicher informovať obecné zastupiteľstvo. V bode Interpelácie sa zastupiteľstvo zaoberalo aktuálnou novelizáciou tzv. školského zákona,
budovaním vodovodu v obci, horizontálnym označením prechodu pre chodcov na Zákostolnej ulici, ďalej stavom budovy bývalej materskej školy
a strechy zdravotného strediska, bytov a pošty. V súvislosti s výstavbou vodovodu starostka obce informovala, že výstavba vodovodu sa podľa schváleného
harmonogramu začne 2. mája 2014 a bude ukončená 30. septembra 2015.
I. Pastorek

Výročná schôdza a Fašiangové posedenie JDS
Členovia Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Pobedime sa dňa
2. marca 2014 zišli na výročnej členskej schôdzi,
na ktorej predložili plán činnosti na tento rok,
zhodnotili prácu za rok minulý, vypočuli si správu
o hospodárení, ako aj správu revíznej komisie.
Základné dokumenty boli schválené členskou
schôdzou príslušným uznesením. V diskusii
vystúpila starostka obce, Mgr. Eva Směřičková,
ktorá pripomenula, že organizácia seniorov je
najpočetnejšia spoločenská organizácia s bohatou
činnosťou. Predseda organizácie spresnil náplň
najbližších akcií, konkrétne šlo o návštevu divadelného predstavenia a zájazd na Baťov kanál.
Seniorská organizácia plánuje v tomto roku,
okrem už spomínaných aktivít, zorganizovať
zájazd na kúpalisko Podhájska, posedenie pri

guláši v Roľníckom dome, ďalej v spolupráci s obcou prednášku k 600. výročiu včlenenia obce do majetku Prepozitúry P. Márie v Novom Meste nad
Váhom a na záver tohto roku Silvestrovské posedenie. V mesiaci apríl
a september členovia výboru JDS spolu
s ďalšími dobrovoľníkmi uskutočnia
upratovanie a čistenie expozícii v našom miestnom múzeu.
Po členskej schôdzi nasledovala
spoločenská akcia fašiangové posedenie. V jeho programe bolo okrem chutnej večere,
bohatom občerstvení i tanečné vystúpenie členiek
JDS /country tance/. Do tanca a na počúvanie
hrala hudobná skupina členov jednoty dôchodcov, doplnená hosťom z Piešťan a Jozef Sýkora

Foto: Eva Pogranová
s harmonikou doplnil príjemnú atmosféru posedenia. Prítomní mali medzi sebou aj vzácneho
jubilanta Jozefa Lednického, ktorý si s členkami
zatancoval čestné tanečné kolo.
I. Pastorek, predseda JDS Pobedim

Poľnohospodárske družstvo Pobedim v minulom roku a jeho ďalšie plány
Aj touto cestou by som sa chcel s vami podeliť o našich radostiach,
starostiach a zrealizovaných aj pripravovaných akciách na ďalšie obdobie.
Naším cieľom na rok 2013, ktorý sme si stanovili okrem hospodárskych
výsledkov, bolo pokračovať v rekonštrukcii a oživovaní viacerých objektov
v areáli nášho družstva. Podali sme aj projekt na spolufinancovanie rekonštrukcie objektov s pomocou eurofondov z EÚ. Bohužiaľ, ale nemôžeme
využiť všetky možnosti pomoci z Európskej únie vzhľadom na množstvo
nevysporiadaných pozemkov v areáli PD, a toto bude jedna z našich priorít
na najbližšie obdobie, aby sme sa v nadchádzajúcom období pripravili na
čerpanie financií, musíme vysporiadať čo najviac pozemkov. Snažili sme sa
rozšíriť aj ponuku služieb pre občanov Pobedima, okrem ťahania odpadových vôd a možnosti prenájmu strojov, v areáli PD máme skládku konárov
určených na štiepkovanie s možnosťou dovozu konárov každú sobotu pre
všetkých občanov Pobedima. Pokračujeme v priebežnom čistení a údržbe aj
v našom chotári. Ale na tomto poli je pred nami ešte veľa práce a dúfam, že
nám s týmito aktivitami pomôžete aj Vy, občania Pobedima.
Na družstve sa snažíme o postupnú rekonštrukciu objektov. V maštali
č. III sme vybudovali vonkajšiu kŕmnu chodbu, ešte nám zostáva dokončiť
hnojovú koncovku maštale a obslužné cesty, aby sme maštaľ mohli naplno
využívať na chov býkov. V minulom roku nás potrápil prepad nákupnej ceny
pšenice, čo sa týka úrody sa radil rok k priemerným, zato úroda slamy bola
v minulom roku mimoriadna, čo nám vytvorilo dostatočnú rezervu aj
v prípade, ak by sa opakoval rok 2012 a bol by nedostatok slamy. Začali sme
aj s účelovým chovom ovečiek, ktoré využívame najmä na údržbu areálu.
V tomto roku chceme vychovať aj zopár ošípaných pre potreby družstva na
akcie. Vybudovali sme oplotenie areálu PD od Zástodolia, čím sme zlepšili
ochranu majetku PD. Budeme ďalej pokračovať v zabezpečovaní dvoru
a majetku. Zakúpili sme utláčač senáže a siláže, ktorý nám výrazne pomohol
s ich kvalitou. V priebehu roku sme zrekonštruovali a vymaľovali dielne,
vymenili sme veľké brány na hlavnej dielni za zateplené sekčné brány
s jednoduchým ovládaním. Staré brány sme opravili a použili na rekonštruovanú maštaľ č. III. Dokončili sme aj rekonštrukciu elektroinštalácie šatní
a hlavnej dielne. Po úpravách v zákonoch sme museli zakúpiť nový výdajný
stojan na naftu, a budeme pokračovať v úprave priestorov tak, aby vyhovoval
všetkým predpisom. V minulom roku nás potrápilo najmä suché leto a to sa
odzrkadlilo v nízkych úrodách kukurice, kde sme mali veľký výpadok
v tržbách, pri slnečnici a sóji sme tiež zaznamenali výpadok spôsobený
letným suchom, repa sa na jeseň ako tak pozviechala, v tržbách nám pomohla
úroda lucerny, ktorú sme pestovali na osivo. Začali sme aj s úpravou vstupnej
časti do areálu, v tomto momente je už osadená nová brána, ktorá bude elektricky ovládaná. Budeme pokračovať aj v rekonštrukcii ostatného oplotenia
v prednej časti. Čaká nás aj rekonštrukcia hlavných elektrorozvodov, ktoré
sú v niektorých miestach v havarijnom stave, v súčasnosti pripravujeme
projektovú dokumentáciu. Rozhodli sme sa aj na základe doporučení auditora posunúť výplatu nájomného za pôdu do aktuálneho roku, takže v minulom
roku sme vyplatili nájom za rok 2012 v marci a za rok 2013 v októbri. Najl Príhovor
PhDr. Ladislava
Pethöho, prezidenta
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

D

ňa 16.februára 2014 sa konala v budove
hasičskej zbrojnice výročná členská
schôdza /VČS/ Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim /DHZ/. Cieľom schôdze bolo
zhodnotiť prácu v hasičského zboru za rok 2013
a plán činnosti na tento rok.

bližšie budeme nájom za rok 2014 vyplácať v októbri 2014.
V minulom roku sme v augustovom termíne zorganizovali „ Deň otvorených dverí „ ktorý bol určený pre širšiu verejnosť. Veľmi milo nás prekvapil
záujem občanov o túto akciu. To nás utvrdilo v správnosti nášho rozhodnutia
aspoň na jeden deň sprístupniť náš hospodársky dvor a pripraviť pre návštevníkov sprievodný program a tradičné „družstevné“ pohostenie . Už teraz
máme naplánovaný termín a pripravujeme program tohtoročnej akcie na
05.08.2014, kde vás srdečne pozývame. Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom družstva, Pobedimskému poľovnému združeniu, futbalistom a dobrovoľníkom za aktívnu pomoc, ale samozrejme aj
Vám návštevníkom ,pre ktorých sme to celé organizovali. Bez vášho záujmu
a podpory a práce všetkých spomenutých by akcia nebola taká úspešná.
Pripravujeme aj jednu novú odbornú akciu zameranú na prezentáciu porastov kukurice, slnečnice a tráv rôznych dodávateľov osív spojenú s ukážkami
poľnohospodárskej techniky. Akcia bude určená najmä pre odbornú verejnosť, ale všetci záujemcovia, ktorí budú mať čas a chuť prísť sa informovať
o súčasných trendoch vo vývoji osív sú srdečne vítaní. Pre všetkých návštevníkov bude pripravené občerstvenie. O akcii Vás budeme informovať na
našich stránkach www.pdpobedim.sk. Teší nás že web-stránku, ktorú priebežne aktualizujeme v spolupráci s pracovníkmi základnej školy v Pobedime
už navštívilo takmer 5000 návštevníkov. Na stránkach sa snažíme informovať o našich akciách a snažíme sa aktualizovať fotografie z diania na podniku. Znova by som chcel požiadať čitateľov o zapožičanie fotografií z minulosti družstva, vhodných na uverejnenie. Po naskenovaní ich uverejníme na
našich stránkach a originály vrátime majiteľom. V závere sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o všetko, čo sa nám
podarilo v priebehu minulého roka pripraviť, zrekonštruovať, poupratovať
a vybudovať či vychovať.
Ing. Juraj Lednický, predseda PD Pobedim

Vzácna návšteva na výročnej schôdzi hasičov
Schôd zu zaháj il Marti n Pišku la
pri vít aní m hos tí: PhD r. Lad isl ava
Pethöho prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochr any Slov ensk ej repu blik y,
Ing. Michala Jurdíka ,predsedu Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín, Bc. Jozefa Smolinského,
predsedu Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany za okres Nové
Mesto nad Váhom, Ivana Krúpu, veliteľa Okresné ho výboru Dobrovo ľnej
požiarnej ochrany a starostky obce
Pobedim Mgr. Evy Směřičkovej.
Po schválení bodov programu predseda DHZ Martin Piškula informoval
o činnosti zboru za rok 2013, uviedol akcie,
súťaže a výjazdy hasičského zboru. Správu
o hospodárení, predniesol pokladník Ing. Ladislav Melicher. Obsažný plán činnosti na rok
2014 predložil predseda DHZ
V diskusii vystúpil Ing. Michal Jurdík, ktorý

pochválil činnosť hasičského zboru. Do diskusie
sa zapojil Bc. Jozef Smolinský a po ňom Ivan
Krúpa oboznámil členov o súťažiach naplánovaných v roku 2014 a osobitne o okresnej súťaži,
ktorá sa uskutoční dňa 14.6.2014 na miestnom
futbalovom ihrisku.
Ďalej nasledoval príhovor prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
PhDr. Ladislava Petha, ktorý sa prvýkrát zúčastnil na výročnej schôdzi pobedimského hasičského zboru a bol úprimne prekvapený činnosťou a
pripravenosťou členov DHZ Pobedim. Informoval o tom, že od 1.4.2014 vstupuje do platnosti
nový zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Po
prezidentovi DPO SR predniesla príhovor starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková.
Členská schôdza bola ukončená schválením
uznesenia a poďakovaním za účasť hosťom
a členom hasičského zboru.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

Vojvoda Ctibor so Ctiboríc
V tomto roku si pripomíname 600. výročie darovania našej obce do majetku Prepozitúry
Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. V súvislosti s týmto výročím chceme v našich novinách zverejniť sériu článkov z histórie Pobedima a novomestskej prepozitúry. V tomto čísle
uverejňujeme článok o Ctiborovi zo Ctiboríc, ktorý Pobedim v roku 1414 prepozitúre daroval.
Autorom článku je PhDr. Jozef Karlík, riaditeľ novomestského múzea.
Keď začneme uvažovať o tom, ktorá osobnosť, nielen čo sa týka Pobedima, ale aj celého
novomestského okresu, je najvýznamnejšia,
pravdepodobne sa nám vybavia osobnosti, ktoré
tradične považujeme za významné predovšetkým z národného aspektu. Príde nám na um určite
básnik Ján Hollý, ktorý pôsobil tri roky v Pobedime a tiež i jedna z vedúcich osobností slovenského národného života v 19. stor., rodák z Beckova,
Jozef Miloslav Hurban. Ale ak by sme chceli byť
v určovaní významu osobností čo najobjektívnejší, takmer s určitosťou si vyberieme osobnosť
Ctibora zo Ctiboríc.
V čom bol tento, pôvodom poľský šľachtic,
taký významný? Už len v tom, že väčšinu svojho
dospelého života strávil po boku uhorského
panovníka Žigmunda Luxemburského. Nie,
kráľovi nerobil len nejakého spoločníka, bol jeho
pravou rukou, jeho verný rytier, ktorý mu
významnou mierou dopomohol k uhorskému
trónu a v čase keď v Uhorsku panoval, vykonával
pre neho mimoriadne významné vojenské a diplomatické služby. Aj vďaka Ctiborovi sa Žigmund Luxemburský, aj v období veľkých nebezpečenstiev, udržal na uhorskom tróne. Ak by sme
chceli zhodnotiť Ctiborov význam takým spôsobom, že ho zaradíme do hodnotového rebríčku
osobností v Uhorskej krajine za jeho života, tak
by mu po panovníkovi nesporne patrila najvyššia
priečka.
Kariérna cesta mladého Ctibora sa začala
v rodnom Poľsku. Bol jedným z troch synov
významného poľského šľachtica Mostica, pochádzajúceho zo sliezskeho šľachtického rodu
Ostojovcov, ktorého rodové sídlo Ctiborice
(Ściborze) sa nachádzalo vo vojvodstve Bydgoszcz. Ctiborov dátum narodenia nie je známy.
S určitosťou však vieme, že sa nenarodil v roku
1347, ako to tvrdil maďarský historik Gustav
Wenzel, pretože existuje dôkaz o tom, že jeho
najstarší brat, Mikuláš, sa narodil až okolo roku
1350.
Prvé vojenské skúsenosti nadobudol Ctibor
v službách Ľudovíta Veľkého, ktorý sa stal poľským kráľom v roku 1370. Je veľmi pravdepodobné, že Ctibor do Uhorska chodil dosť často už
pred rokom 1382 a na kráľovskom dvore sa
zoznámil s neskorším kráľom a cisárom Žigmundom Luxemburským. V tomto roku (1382)
zomiera poľský a uhorský kráľ Ľudovít Veľký
a keby sa vyvíjali veci tak, ako sa mali, Ctibor by
už vtedy prešiel bez problémov do služieb Žigmunda Luxemburského. Žigmund bol totiž už od
roku 1379 zasnúbený s dcérou Ľudovíta Veľkého,
Máriou a týmto bol predurčený sa stať poľským a
uhorským kráľom. Hoci sa mladý Žigmund hneď
hlásil o svoje práva, situácia sa hlavne pričinením
vdovy po kráľovi, kráľovnej - regentky Alžbety
tak skomplikovala, že Žigmund behom niekoľkých rokov stratil nádej stať sa poľským kráľom a
o získanie uhorskej koruny musel tuho bojovať.

Ctibor mu k tomuto cieľu výrazne pomohol. Je
pravdepodobné, že už v roku 1383 sa pripojil
k Žigmundovi, ktorý do Poľska prišiel s dvanásťtisícovým vojskom a spolu s ním odišiel do Uhorska. Odvtedy si už Žigmund nevedel predstaviť
žiadnu väčšiu bojovú výpravu, žiadne významnejšie diplomatické konanie bez Ctibora. Ctibor
bol najmenej o 15 rokov starší ako budúci kráľ,
bol skúsenejší a vyznal sa vo vojenskom umení
tak isto, ako v umení diplomacie. Bol teda práve
tým človekom, ktorého vo veľmi ťažkom období
svojho života najviac potreboval. Pred svojou
korunováciou pokusy Žigmunda umožniť Ctiborovi spoločenský postup však stroskotali, pretože
jednou z podmienok jeho prijatia na uhorský trón
bol sľub, že nebude udeľovať žiadne svetské ani
duchovné hodnosti a úrady cudzincom.
V rokoch 1385-1387 sa udialo niekoľko
dramatických udalostí, súvisiacich s bojom
o uhorský trón, ktoré vyústili vytúženou korunováciou Žigmunda za uhorského kráľa dňa
31. marca 1387. V tomto „finále“ boja o uhorskú
korunu, ktorý trval celkom päť rokov, nechýbal
samozrejme jeho verný Ctibor zo Ctiboríc, ktorý
pri pokuse oslobodiť kráľovnú Máriu, uväznenú
nepriateľskými Chorvátmi v Dalmácii prišiel
takmer o život.
Žigmund po korunovác ii už nezaváhal
a napriek odporu domácich šľachticov začal vo
veľkom obdarovávať majetkami a hodnosťami
svojich verných prívržencov a z toho najvernejšieho - Ctibora, urobil za pár rokov jedného
z najvýznamnejších aristokratov krajiny. Od roku
1388 Ctibor získal od kráľa obrovské majetky,
len na území Slovenska vyše dvadsať hradov (nie
všetky mal v dedičnej držbe, niektoré len v zálohu, iné držal z titulu svojich hodností ako úradné
majetky). Okrem toho panovník zahrnul Ctibora
aj hodnosťami, stal sa županom niekoľkých žúp
(Bratislavskej, Trenčianskej, Nitrianskej, Bystrickej, Solnockej, Aradskej) a od roku 1395 až do
smrti v roku 1414 (s prestávkou v rokoch 14011409) sedmohradským vojvodom. Tým sa Ctibor
zaradil do najvyššej vrstvy uhorskej aristokracie medzi barónov.
Prvým hradom, ktorý Ctibor v Uhorsku
získal, bol hrad Beckov. Žigmund mu ho daroval
do dedičnej držby listinou datovanou 16. júla
1388 vo Zvolene, mieste kráľovských poľovačiek. Spolu s hradom dostal Ctibor aj prislúchajúce majetky: mesto Beckov, mestečko Nové
Mesto nad Váhom a ďalších šestnásť dedín. O rok
neskôr získal hrad Uhrovec a v roku 1392 hrad
Čachtice s mestečkom Čachtice a s dvadsiatimi
dvoma dedinami, medzi ktoré patril aj Pobedim.
Hrad Beckov možno pokladať za Ctiborove
hlavné rodové sídlo, z najväčšou pravdepodobnosťou sa mu tu narodili aj deti, syn Ctibor
a dcéra Jachma. Jeho dlhší pobyt na hrade však
bol skôr vzácnosťou. Patril k svojmu rytierstvu
a kráľovi viac ako svojej rodine. Dá sa povedať,

že svoj život zväčša prežil na koni v rytierskom
zbroji a vo vojenských šiatroch v teréne. S udržaním kráľovstva to nemal Žigmund vôbec ľahké.
Jeho panovanie sa ocitlo v nebezpečenstve
v rokoch 1401 a 1403, keď proti Žigmundovi
vypukli povstania uhorskej šľachty. Verný rytier
Ctibor však svojimi vojenskými akciami dopomohol Žigmundovi k definitívnemu víťazstvu
a upevneniu vlády v Uhorskom kráľovstve.
Žigmund svoju vďačnosť Ctiborovi neprejavil len formou majetkových donácií a udeľovaním hodností, ale aj tým, že ho v roku 1408 zaradil medzi skupinu elitných rytierov Uhorska, stal
sa členom tzv. Dračieho rádu, ktorý zriadil
panovník so svojou druhou manželkou Barborou
Celjskou.
Ctibor patril k hlboko veriacim veľmožom,
ktorí síce vedel prejaviť tvrdosť voči svojim
protivníkom na bojovom poli, ale zároveň aj
milosrdenstvo voči trpiacim a chudobným.
V roku 1413 Ctibor už neprejavoval takú aktivitu
ako pred tým. Žigmund ho nepoveroval úlohami
väčšej dôležitosti. Pravdepodobne chorľavel
a azda aj cítil, že sa jeho životná púť chýlil ku
koncu. Pre stredovekého človeka to znamenalo
čas sebaspytovania a konania skutkov milosrdenstva. Koncom roku 1413 sa Ctibor rozhodol
založiť resp. povýšiť tunajšiu faru na svojom
majetku v Novom Meste nad Váhom na augustiniánsky kláštor (prepoštstvo), v ktorom by žili
rádoví kanonici. Zároveň by kláštor slúžil ako
pohrebné miesto pre Ctibora a jeho dedičov.
Okrem pôvodných farských majetkov (napr.
farského mlyna) sa rozhodol novozaloženému
kláštoru darovať zo svojich majetkov aj dve
blízke dediny Pobedim a Bašovce. Za prvého
prepošta ustanovil Petra a počet kanonikov
v kláštore určil na dvanásť.
Vojvoda Ctibor dožil svoje dni krátko po
založení kláštora v roku 1414. Podľa svojho
testamentu, ktorý sa však nezachoval, mal byť
pochovaný v kostole Panny Márie v Novom
Meste. Prekvapujúce je, že jeho vôľa sa v tomto
ohľade nenaplnila. Jeho náhrobná platňa z červeného mramoru sa totiž našla v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár), v pohrebnom meste
uhorských kráľov. Možno v tomto prípade zasiahol sám kráľ Žigmund a dosiahol, aby jeho verný
rytier odpočíval na takomto čestnom mieste.
PhDr. Jozef Karlík

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
/ 25. zasadnutie /
Jubilejné 25. zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 10. marca v zasadacej miestnosti
obecného úradu. K bohatému programu, celkove
16 bodov, sa odsúhlasil aj ďalší bod a to vypracovanie projektovej dokumentácie súčasného stavu
objektu bývalej materskej školy.
Po schválení programu a kontrole uznesení
obecn é zastu piteľ stvo prero koval o sťažn osť
Bc. Jána Mizeráka týkajúcu sa zásahu na súkromný
objekt počas previerkového cvičenia hasičov a to
bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa. K ďalšiemu bodu programu, k zriadeniu hasičskej jednotky
DHZ Pobedim v zmysle novelizovaného zákona
o protipožiarnej ochrane, sa vyjadrili funkcionári
požiarnej ochrany Nové Mesto nad Váhom. Po
diskusii poslanci príslušný dokument o zriadení
Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim schválili. Rovnako schválili návrh na finančné usporiadanie pre Centrum voľného času Nové Mesto nad
Váhom. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti o dotácie na rok 2014 s tým, že žiadosť Futbalového klubu 1925 Pobedim sa bude riešiť spolu
s prerokovan ím rozpočtu na rok 2014. Predtý m
však poslanci schválili žiadosť o neuplatňovanie

programovej štruktúry rozpočtu obce a vzali na
vedomie záväzné stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce na r. 2014. Najdôležitejším bodom
programu 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva
bolo prerokovanie predloženého rozpočtu na rok
2014. Po živej diskusii bol rozpočet na rok 2014
schválený. Len s malými pripomienkami bolo
v pôvodnom znení schválené VZN Obce Pobedim
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a trhový poriadok
v obci Pobedim. Kontrolórka obce podala obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku finančnej
kontroly za rok 2013 a rozvrh kontrolnej činnosti
na rok 2014. Pred interpeláciami boli poslanci
oboznámení so žiadosťou o zriadení zabezpečovacieho systému školy.
V časti Interpelácie poslanci okrem iného
upozornili na poškodené lavičky a o potrebe orezania stromov. V Rôznom poslanci súhlasili s darovaním pre obec nevyužívaného plynového sporáku
futbalovému oddielu a boli oboznámení s článkom
o návšteve Pobedimčanov v Archeologickom
ústave SAV Nitra a o akciách v športovom areáli
/napr. súťaž hasičov a výstava psov./
-I.P.-

Vianočná besiedka

Rozpočet obce na rok 2014
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie

599 681,164,11 043,-

Príjmy spolu

610 888,-

Výdavky
Bežné výdavky
Verejná správa
Finan. a rozpočtová oblasť
Iné všeob. služby /matrika/
Transakcia verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
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 vzdelanie
Vzdelávanie
Centrá voľného času
Sociálne zabezpečenie
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie

131 423,500,1 802,817,8 881,500,34 000,800,6 820,9 200,17 407,7 386,1 411,13 810,940,2 658,104 757,238 992,700,125,500,583 429,18 192,9 267,-

Stalo sa už tradíciou, že žiaci a škôlkari našej školy pod vedením pedagógov pripravujú v tomto
období nielen pre svojich rodičov a starých rodičov, ale i pre širokú verejnosť podujatie s názvom
„Vianočná besiedka“. Tento rok sa konala 18. decembra v ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime.
Po milom privítaní všetkých prítomných pani riaditeľkou Jarmilou Gáborovou v priestoroch vianočne
vyzdobenej školy, predniesla báseň Lívia Žitňanská, spevácky krúžok zaspieval „Vianočnú pieseň“ a na
pódium vystúpili traja moderátori Barborka Košútová, Tomáš Garžík a Patrik Svetlík. Títo svojim slovom
sprevádzali viac ako dvojhodinový zaujímavý a precítený program, plný piesní, tancov, recitácií, scénok,
Výdavky spolu
610 888,pódiových skladieb, prísloví. Na chvíľu boli všetci vtiahnutí v predstihu zo všedných dní do kúzelného
Spracovala
:
Marta
Jankechová
času Vianoc.
Pre rodičov i starých rodičov boli postupne odbaľované darčeky, ktorých hodnota je
nevyčísliteľná. Veď, čo môže byť krajšie, ako vidieť svoje dieťa alebo vnúča na javisku,
kde chce predviesť všetko, čo vie, čo sa dokáže naučiť.
Škôlkari zarecitovali básničky, predviedli scénku s vianočnými pohľadnicami pre
zvieratká, tanec malých hviezdičiek, to všetko ako vždy vyvolávalo rozcítenie, úsmev
Už po dvanástykrát Miestna skupina Slovenského červenéi slzy v očiach.
ho kríža / MS SČK / v Pobedime organizovala dobrovoľný odber
Žiaci šiesteho ročníka divákov preniesli o 2013 rokov naspäť a ukázali, čo sa vtedy
krvi Národnou transfúznou stanicou Trenčín 19.februára 2014.
dialo v Betleheme. Ôsmaci a deviataci zahrali na flautách a prváci všetkých doslova
Tohto humánneho podujatia sa zúčastnilo 36 darcov krvi, z toho
vtiahli do vianočnej tržnice. Siedmaci a ôsmaci predviedli svoje tanečné kreácie. Malé
prvýkrát darovali krv Janko Melicher a Miloš Miklovič. Členky
Sokolky privítaním pani Zimy doslova roztlieskali divákov. Pri vystúpení tretiakov
výboru MS SČK pripravili malé občerstvenie za pomoci sponzozavládla „zima“, pretože nadelili riadnu dávku snehovej nádielky. Druháci privolávali
rov a to: PD Pobedim, Obec Pobedim a Cukráreň Tomáš Žarnosnehovú prikrývku na našu dedinku a deviatačky im pomáhali piesňou spievanou
vický Nové Mesto nad
v ruštine. Siedmaci pridali vianočné príslovia a porekadlá a piataci prišli ako malí
Váhom, kde upiekli zákoledníci. Deviataci ukázali rezké tanečné číslo. Predviedli sa aj štvrtáci so scénkou
kusky pre našich darcov
narodenia Ježiška a spevácky krúžok zaspieval pieseň Vinšujeme Vám...
za spolufinancovania p.
Krásny večer, pripravený s láskou, skončil piesňou „Tichá noc, svätá noc...“
Čopovej. Veľká vďaka
v podaní Lívie Žitňanskej, Žanety Čechvalovej a Lenky Vavrincovej. K nim sa postupne
patrí všetkým darcom
pridávali všetci žiaci školy, niektorí niesli v rukách horiace prskavky. Na záver sa pridali
krvi, sponzorom a organiaj učitelia.
Eva Pogranová
zátorom tejto výnimočnej
akcie.
Ďalšia dobrovoľná akPrivítali sme
cia „Deň narcisov“ sa
Viktória Lednická
uskutočnila 11. apríla
2014 členkami MS SČK
Manželstvo uzavreli
a obcou Pobedim. Bližšie
informácie budú uverejRozlúčili sme sa
nené v budúcom čísle
Vincencia Miklovičová, 88 r.
novín Pobedimčan.
Jozefa Ferancová, 93 r.
Anna Lednická

Úspešný odber krvi
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