POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Symbol bezhraničnej lásky
Žiaci gréckeho filozofa Sokrata sa raz veľmi
nahnev ali, pretož e ktosi neodpo vedal na
pozdrav ich majstra. Vtedy im Sokrates povedal: Prečo sa rozčuľujete? Či azda preto, že
vidíte, že váš majster je viac vychovanejší ako
človek, ktorého pozdravil a on neodpovedal?
Dnes nás príliš nezarazí, keď nepočujeme
pozdrav na uliciach. Doba sa zmenila. Na slušnosť sa pozerá inak. Človeka rozčuľujú iné veci.
Nielen nespravodlivosť alebo zdražovanie, ale
aj obyčajný kríž.
Obchodný reťazec vymaže kríž z obrázka,
aby náhodou nikoho neurážal. Zamestnanec
nemôže mať na retiazke krížik, pretože tým
vyjadruje svoju vieru, ktorá vraj na verejnosť
nepatrí. Matka žiada súd, aby nariadil škole
zvesiť v triede kríž, pretože dráždi jej dieťa.
Pomník Jána Pavla II. musí byť odstránený
z námestia, pretože je na ňom kríž. Môže kríž
urážať?
Kríž je symbolom, ktorý hovorí o bezhraničnej láske. A tým, že sa Ježiš nechal naň pribiť,
prijal všetky urážky, ktoré s krížom súvisia.
Podľa Mojžišovho zákona človek zavesený na
kríž je zavrhnutý aj zo strany Boha. Preto sa
vodcovia Izraela tak veľmi snažili, aby bol Ježiš
ukrižovaný. Prorok, ktorého nasledovali veľké
zástupy, mal byť nielen usmrtený, ale s jeho
osobou malo byť po všetky časy spojené aj
Božie zavrhnutie. To malo odradiť tých, ktorí by

chceli nasledovať Ježiša aj po jeho smrti. Ukrižovaný človek si totiž zaslúžil iba pohŕdanie,
keďže ho zavrhli nielen ľudia ale aj Boh. Potvrdzuje to aj Šimon z Cyrény. Vojaci ho museli
prinútiť, aby Ježišovi pomohol niesť kríž.
Môžeme predpokladať, že sa necítil príliš
príjemne. Niesť kríž bolo predsa považované
za niečo degradujúce a ponižujúce. Predsa sa
však táto chvíľa stala najdôležitejšou v Šimonovom živote. Apoštol Pavol neskôr spomína
Šimonovu rodinu ako tú, ktorá tvorí kresťanskú
komunitu.
Šimona prinútili niesť kríž a dostalo sa mu
za to veľkého požehnania. Aké požehnanie však
dostávajú tí, ktorí s láskou prijímajú kríž?
Keď nasledujeme Ježiša Krista a prijímame
každý deň svoj kríž, mnohokrát máme pocit,
ktorý sa zmocnil Šimona z Cyrény. Možnože zo
začiatku šomreme na situáciu, ktorá nás núti
prijať kríž. Máme pocit, že by bolo jednoduchšie sa schovať v dave alebo robiť úplne niečo
iné. Ale toto prijatie Kristovho kríža v tých
najrozličnejších situáciách života, nech je
akokoľvek nepríjemné, prináša požehnanie do
nášho života. Kríž premení náš život rovnako,
ako premenil život Šimona z Cyrény. Kristov
kríž totiž nikoho nechce deprimovať. Jeho
cieľom nie je dráždiť. Kríž nechce urážať. Kríž
je symbolom bezhraničnej lásky, ktorá človeku
ponúka Božie požehnanie.
Ľuboš Tvrdý

Školské aktuality
Školský rok 2017/2018 sa v našej škole začal
zmenou vedenia školy, keďže bývalá riaditeľka,
PaedDr. Jarmila Gáborová k 31.7. 2017 ukončila na našej škole pracovný pomer. Od 1.8. 2017
bola zriaďovateľom poverená vedením a riadením školy Mgr. Jarmila Pastulová. V mesiaci
november 2017 bolo vyhlásené výberové
konanie na funkciu riaditeľa školy. Výberové
konanie sa uskutočnilo 16. januára 2018, na
ktorom bola jednohlasne, počtom hlasov 13 ( 11
hlasov členov rady školy + 2 hlasy zástupkýň
Odboru školstva v Trenčíne a Krajskej školskej
inšpekcie v Trenčíne) zvolená do funkcie riaditeľky základnej školy s materskou školou,
Mgr. Jarmila Pastulová. Aj v tomto školskom
roku, tak ako po minulé roky , sa žiaci našej
školy podieľajú na organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v našej obci,
či už je to tradičné stretnutie s našimi starými
rodičmi, vianočná besiedka, vianočné trhy,
pobedimské fašiangy, školský a obecný karneval. Nemalé úspechy zaznamenávajú aj vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, či už to bol úspech v geografickej
olympiáde, dejepisnej olympiáde i v poslednej
súťaži v prednese poézie a prózy, kde veľkým
úspechom je postup Marka Havrlenta (4. ročník) a Janky Melicherovej (4. ročník) do okresného kola Podjavorinskej Bzince. Naši žiaci
sa zúčastnili viacerých exkurzií, či už to bolo

v Rakúskom ORTHE, v Martine - v literárnom
a etnografickom múzeu a mnohých ďalších
podujatí.
Zároveň sa v uplynulom období podarilo
zrealizovať vodovodný rozvod pitnej vody
v časti 1. stupňa a MŠ a v ďalšom rozvode na
2. stupni sa bude pokračovať v najbližšom
období. Veľkým prínosom bolo stretnutie
staros tu obce, Mgr. Martin a Lednic kého
a riaditeľky školy, Mgr. Jarmily Pastulovej , dňa
21. februára 2018 na Ministerstve školstva SR
s riaditeľkou odboru financovania regionálneho
školstva Ministerstva školstva SR s Ing. Janou
Sládečkovou a zástupcami KŠÚ Trenčín, ohľadom zrušenia racionalizačných opatrení. Tieto
boli definitívne zrušené, takže naša škola môže
naďalej fungovať, ako plnoorganizovaná škola,
škola rodinného typu, škola pohody, dobrej
nálady, dobrých študijných výsledkov a dobrých medziľudských vzťahov. Týmto patrí
poďakovanie aj všetkým rodičom, rodičovskému združeniu, členom rady školy, obecnému
zastupiteľstvu, obecnému úradu, poľnohospodárskemu družstvu a všetkým spoločenským
zložkám v obci za ich pomoc. Dúfame, že
budeme aj naďalej spolupracovať a spoločne
rozvíjať vzdelanosť, kultúru a šíriť dobré meno
našej obce. Určite sa nám to spoločnými silami
podarí.
Mgr. Jela Košútová
predsedníčka RŠ a učiteľka
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Návšteva najvyššej generality
hasičského zboru
V rámci piatej výjazdovej porady prezidenta
Hasičského a záchranného zboru /HaZZ/
navštívili dňa 27. februára 2018 predstavitelia
zboru dobrovoľných hasičov v Pobedime.
Návštevy sa za Hasičský a záchranný zbor zúčastnili predstavitelia Prezídia HaZZ, na čele s prezidentom HaZZ generálom JUDr. Alexandrom
Nejedlým PhD. , krajskí riaditelia HaZZ a generálny sekretár DPO SR, Vzácnych hostí privítali
starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický,
poslanec NR SR Dušan Bublavý, prednostka
Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom
Mgr. Andrea Augustínová, poslanci obce a členovia DHZO Pobedim.
Výjazdové porady sú počas roka 2018 plánované v každom kraji s cieľom podrobnej analýzy
rozmiestnenia síl a prostriedkov vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí. Po slávnostnom
nástupe kde prezidentovi HaZZ, podal hlásenie
Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim, sa konala
prehliadka hasičskej zbrojnice a následne malé
občerstvenie pre prítomných.
Martin Piškula
veliteľ DHZO, predseda DHZ Pobedim

Privítanie nového roku
Tradícia privítania nového roku pokračovala
vo sviatočný pondelok na Nový rok pred Svadobkou, kde sa zišli mnohí Pobedimčania, aby
spoločne privítali nový rok 2018. Na stretnutí im
starosta obce, Mgr. Martin Lednický, zaželal
šťastný nový rok a oboznámil prítomných s možnosťou občerstvenia a o spustení ohňostroja.
K občerstveniu boli k dispozícii dva stánky a to
starostovský, v ktorom sa podával čaj pre deti
i dospelých. Teplé a osviežujúce nápoje ako punč
a varené vínko boli k dispozícii v poslaneckom
stánku. O 17.00 Peter Feranec odpálil skutočne
pekný a bohatý ohňostroj. O ozvučenie a hudbu sa
zase postaral Ivan Pätnický.
Pobedimčania mali takto príležitosť stretnúť
sa so svojimi priateľmi a známymi a popriať si
všetko dobré v novom roku 2018.
-I.P.-

Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim
V nedeľu 4. marca 2018 sa na Požiarnej zbrojnici uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Pobedime. Otvorenie
a vedenie schôdze bolo v réžii tajomníka DHZ
Ing. Mateja Palkoviča. Úvodom privítal všetkých
prítomných. Okrem členov prijali pozvanie aj
hostia: Mgr. Andrea Augustínová, prednostka
Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom,
Pavol Ceľuch, prezident Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR, Bc. Jozef Smolinský, predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR,
Trenčín, Ivan Krúpa, delegát Územnej organizácie
DPO SR Nové Mesto nad Váhom a Mgr. Martin
Lednický, starosta obce Pobedim.
Okrem povinných náležitostí každej výročnej
členskej schôdze bola súčasťou aj správa o činnosti DHZ. Vzhľadom na množstvo akcií v priebehu
roka bola správa veľmi rozsiahla. Tridsať sedem
výjazdov pri požiaroch a technických zásahoch
hovorí samo za seba. Požiare rodinných domov
v Očkove, Banke, Podolí, požiare skládky odpadu
v Rakoviciach, obilia na koreni v Čachticiach,
Bašovciach, starej slamy a slamy na riadkoch
v Podolí, Brunovciach, Očkove, pomoc pri
dopravných nehodách autožeriava , kamióna,
dodávky, osobných áut na ceste Horná Streda Pobedim, z Očkova do Krakovian, odstraňovanie
spadnutých stromov v Pobedime, Ducovom,

Podolí, odtrhnutých plechov na budove, odtrhnutých elektrických káblov, čistenie upchatých
kanalizácií, odvodňovanie zaplaveného ihriska
a aj ulice, ďalej pátranie po nezvestnej osobe
v Dolnom Lopašove. V Podolí zachránili tisíce
rýb, keď v horúcich letných dňoch vysychalo
jazero - to je len malé nahliadnutie do záchranárskej činnosti našich hasičov. Asistovali ako protipožiarna hliadka pri príletoch a odletoch lietadiel
na Letisku v Piešťanoch. Aby toto všetko mohli
zvládnuť, k tomu im pomohli cvičenia, výcviky,
školenia i zdokonaľovacia príprava.
Dňa 14. mája 2017 prebehli oslavy 120. výročia založenia DHZ za účasti viacerých významných hostí i hasičských jednotiek spolu s technikou z iných obcí.
Ich prácou je aj pomoc pre obec a farnosť.
Symbolické umývanie nôh na Zelený štvrtok,
stráženie hrobu a účasť na Veľkonočnej vigílii
na Bielu sobotu, procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - tieto sviatky si bez
asistencie hasičov v rovnošatách nevieme ani
predstaviť. Ďalšou veľmi záslužnou činnosťou je
darovanie krvi dvakrát do roka. Zúčastňujú sa aj
veselých akcií, napr. pochovávanie basy, stavanie
mája. Dňa 24. septembra usporiadali „Deň otvorených dverí“ na hasičskej zbrojnici pri príležitosti
hodových dní.
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l Výročnej schôdze sa zúčastnil i najstarší člen
DHZ Pobedim Michal Beňo.
Boli usporiadateľmi Okresnej súťaže hasičských družstiev 2. júna 2017, ktorej sa zúčastnilo
32 družstiev. Veľmi významné umiestnenie 2. miesto získali na VI. ročníku súťaže s historickými hasičskými striekačkami v Trenčíne na výstave FIRECO 2017. Výpočet činnosti hasičov by
bol ešte veľmi dlhý, pretože sa starajú o hasičskú
techniku, hasičskú zbrojnicu, počas roka vykonávali protipožiarne hliadky počas podujatí v obci,
usporiadávajú prednášky, predvádzajú hasičskú
techniku na základe pozvaní do iných obcí...
Na záver vystúpil Ing. Matej Palkovič, ktorý
v mene prítomných členov DHZ poďakoval hosťom za ich vrelé slová.
Eva Pogranová

Výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia Pobedim
Poľovnícke združenie Pobedim zhodnotilo
svoju činnosť za rok 2017 na Výročnej členskej
schôdzi, konanej dňa 3. marca 2018.
V rámci otvorenia schôdze predseda PZ Jozef
Gula privítal hostí i všetkých členov. V správe
o činnosti uviedol, že práca združenia je rozmanitá. Prioritou je starostlivosť o zver. Zver sa prikrmovala podľa potreby. Jadrového i objemového
krmiva bol dostatok, bolo dopĺňané do krmelcov,
zásypníkov a bola podávaná aj soľ. V jarných
mesiacoch členovia pripravili políčko na výsev
kukurice. Podarilo sa zabezpečiť ďatelinu z PD
Pobedim. Spomenul aj dotáciu z obce na opravu
poľovníckej maringotky, spoluprácu s obcou
i organizáciami v obci. Na záver Jozef Gula poďakoval predsedovi PD Pobedim Ing. Jurajovi Lednickému za veľmi dobrú spoluprácu, starostovi
obce Mgr. Martinovi Lednickému za poskytnutú
pomoc a spoluprácu.
Ivan Žitňanský st., poľovný hospodár, uviedol,
že PZ má uzatvorenú nájomnú zmluvu s PD Pobedim, so Slovenským pozemkovým fondom SR a
s Cirkvou. Normové kmeňové stavy v roku 2017
boli stanovené nasledovne: 17 kusov srnčej,
223 zajačej, 176 jarabičej a 21 kusov bažantej
zveri. Informoval o skutočnom stave zveri i o plánoch lovu. Bolo ulovených 7 srncov, z toho 1 bol
zrazený a 1 uhynutý. Srny boli ulovené v počte 8,
z toho1zrazená a 1uhynutá. Ulovený bol 1 diviak lanštiak. Ulovených zajacov bolo 19, zrazených na
cestách 9. V rámci likvidácie škodnej zveri boli
ulovené 3 líšky, 2 straky a 1 pes. Sčítanie zveri
v našom revíri vykonávajú členovia počas celého
roka.
Kontrolór Mgr. Martin Lednický informoval aj
o tom, že v minulom roku sa nekonal odchyt zajacov z dôvodu dlhodobého poklesu stavu, čo sa deje
od roku 2009. Uviedol tiež, že poľovnícka maringotka slúži aj iným organizáciám v obci na oddych,
posedenie, opekanie a aj ako zastávka pre cyklis-

tov i peších turistov. Spomenul Výstavu
poľovníckych trofejí regionálnej organizácie SPZ Trenčín. V mesiaci jún PZ usporiadalo strelecké preteky so vzduchovkou na
Veľkom dni pre deti z Pobedima, v auguste
pomáhali na Dni otvorených dverí v PD
Pobedim, v decembri na akcii PD spojenej
s divadelným predstavením a nakoniec sa
zúčastnili Vianočných trhov. Na všetkých
akciách sa členovia prezentovali ako
výborní kuchári, ich guľáš bol vždy vynil Členovia a hostia na výročnej schôdzi poľovného
kajúci. Uplynulý rok zhodnotil ako veľmi
združenia. Foto: E. Pogranová
aktívny. Bol naplnený prácou v prospech
starostlivosti o zver i v prospech obce a jej obyva- len 10 členov. Tento nízky počet vyplýva najmä
teľov a zveľaďovania okolia obce i chotára.
z ich špecifickej činnosti, a to je držanie strelnej
Poľovný hospodár Ivan Žitňanský st. informo- zbrane. Získať povolenie na držanie zbrane je
val o pláne činnosti na rok 2018.
veľmi náročné nielen z finančného hľadiska, ale aj
Nasledovala diskusia, v ktorej vystúpili staros- z legislatívneho. Právne predpisy na úseku poľovta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický, predseda níctva, zbraní a streliva a ochrany prírody v SR sú
družstva PD Pobedim Ing. Juraj Lednický a pred- veľmi prísne.
seda Rybárskeho spolku Zástodolie Ľubomír
Napriek tomu je z uvedeného vidieť, že je to
Melicher. V poslednom bode Jozef Gula poďako- veľmi aktívna organizácia. Pomáha jej aj niekoľko
val všetkým prítomným za účasť a ukončil oficiál- dobrovoľníkov. Vyvíja bohatú činnosť nielen
nu časť schôdze, zároveň pozval členov i hostí v starostlivosti o zver a ochrane prírody, ale sa
na neoficiálnu časť, spojenú s večerou.
angažuje aj v spoločenských akciách v obci.
Poľovnícke združenie Pobedim má v roku 2018
Eva Pogranová

Ohlasovanie posolstva Vianoc pobedimskými koledníkmi
Malí oduševnení pobedimskí koledníci,
spolu so správcom farnosti, dôstojným pánom
farárom, JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom sa už
tradične zapojili do ohlasovania radostnej
zvesti o narodení Božieho syna na sviatok sv.
Štefana 26. 12. 2017. Koledovanie prispieva
k napĺňaniu duchovného rozmeru Vianoc - jeho
jednej súčasti, ktorou by mala byť aj otvorenosť

našich sŕdc každému, kto potrebuje pomoc.
Prijatie koledníkov rodinami v Pobedime a ich
finančný príspevok je dôkazom ochoty pomôcť
druhým. Vykoledované peniaze podporia
rozvojové projekty v krajinách subsaharskej
Afriky, najmä v Keni, Ugande a Etiópii. Pán
farár po koledovaní požehnal navštíveným
rodinám ich príbytky.
J. Feranec

Pobedimské fašiangy - zabíjačkové špeciality a pásmo Pod šable
Podľa starodávnych tradícií sa počas utorkovej
noci končia fašiangy - čas karnevalov, plesov a
zábavy. V utorok pred Popolcovou stredou sa
fašiangy u nás končili o polnoci pochovávaním
basy. Tento rok to však bolo iné. Basa sa nepochovávala, ale sobota 10. februára 2018 bola aj tak
venovaná jednej z týchto dávnych tradícií.
Obec Pobedim, FSk Pobedimčan, Združenie
rodičov a priateľov Základnej školy s materskou
školou v Pobedime, ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim a FK 1925 Pobedim usporiadali v poslednú
sobotu pred 40 dňovým obdobím pôstu „Pobedimské fašiangy“. Už dopoludnia sa Pobedimčania schádzali pred Svadobkou, kde si v pripravených stánkoch mohli kúpiť kapustnicu, pečené
jaternice, klobásky a tiež aj niečo na zapitie ako čaj
alebo varené vínko. V ponuke bol aj predaj mäsových výrobkov z pojazdnej predajne. Tieto chvíle
im spríjemňoval hrou na harmonike ľudový harmonikár a reprodukovanou hudbou Ivan Pätnický.
V poobedňajších hodinách umocnila atmosféru
fašiangového dňa Folklórna skupina Pobedimčan
ukážkou tradičného zvyku z minulosti s názvom
„Pod šable“. Starosta Martin Lednický odmenil
toto vystúpenie slaninou a klobásou. Za to ho
i prizerajúcich sa vyzvŕtali v tanci dievčatá i mládenci.
Vďaka veľkému počtu návštevníkov v mas-

kách i bez masiek nasledoval fašiangový sprievod obcou na čele s heligonkárkou Andrejkou Nedbalovou. Hudbu
a spev bolo počuť po celej obci.
Samozrejme, že boli aj zastávky. Prvá
bola v hostinci „U hasiča“, kde folkloristi dostali za vystúpenie odmenu, aj
niečo na zahriatie. Druhú zastávku mal
fašiangový sprievod pred farou. Pán
farár privítal príchodiacich, pozrel si
ukážku ľudových zvykov a účinkujúcich odmenil klobásou a slaninou.
Od fary sprievod pokračoval so
spevom a hrou na heligónke do kultúrneho domu, kde bol pripravený školský karneval
v réžii školy a rodičov. Rodičia pre svoje ratolesti
i pre dospelých pripravili občerstvenie. Krásne
vyzdobená sála kultúrneho domu umožnila zažiť
deťom v maskách i bez nich sobotňajší podvečer
vo veľmi dobrej atmosfére. Na tanečnom parkete
to vyzeralo, akoby ste sa preniesli do úžasného
sveta rozprávok. Na jednom mieste sa zišli princezničky, princovia, kuchárka, krajčírka, piráti,
absolventi, emotikony i rôzne zvieratká. Nemohlo
chýbať ani odmeňovanie masiek. Odmenu dostali
všetci škôlkari, žiaci z prvého stupňa boli odmenení na základe výberu poroty a žiaci druhého stupňa, ktorí mali kolektívne masky dostali pizzu.

l Pred svadobkou v čase
Pobedimských fašiangov.
Foto: Eva Pogranová
Najmenší sa mohli vyšantiť v domčeku a tiež
v bazéne so šmýkačkou a loptičkami. To však
nebolo všetko. Žiaci 9. ročníka pripravili kultúrny
program pre deti napr. predcvičovali zumbu,
zahrali scénky na námet „Susedov“, na nápevy
piesní pre škôlkarov tancovali rodičia s deťmi...
Prišiel aj šašo Ľuboš so svojou balónovou, bublinkovou šou. Z toho, že karneval musela pani učiteľka ukončiť o 20.00 hod., je možné si domyslieť,
ako sa deti a ich rodičia veľmi dobre cítili a bavili.
Tento deň určite v mnohých zanechal príjemnú
spomienku a možno sa stane tradíciou, ktorá bude
o rok pokračovať.
Eva Pogranová

Schôdza Jednoty dôchodcov a Fašiangové posedenie
Členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime sa zišli dňa 4. februára
2018 vo Svadobke na výročnej členskej
schôdzi. Vedenia schôdze sa zhostila Anna
Lednická. Privítala všetkých prítomných
a zároveň ospravedlnila predsedu Mgr.
Ivana Pastorka, ktorému zaželala skoré
uzdravenie. Náplňou VČS bola správa
a zhodnotenie činnosti organizácie v roku
2017 a plán činnosti na rok 2018, ktoré
taktiež predniesla Anna Lednická. Ľudmila Pätnická informovala o hospodárení
za rok 2017, ako aj o finančnom rozpočte
na rok 2018. Ľudmila Miklovičová prečítala správu revíznej komisie a Elena
Miklovičová návrh uznesenia. Následne
boli všetky dokumenty schválené členskou schôdzou hlasovaním s príslušným
uznesením. V diskusii vystúpil starosta
obce, Mgr. Martin Lednický, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné miesto Jednoty dôchodcov v Pobedime. Nielenže je najpočetnejšou organizáciou v obci s veľmi

bohatou činnosťou, ale jej členovia sú
zároveň členmi aj iných organizácií.
Po skončení oficiálnej časti schôdze
nasledovalo fašiangové posedenie. Ako
býva zvykom, v programe bolo okrem
chutnej večere a bohatého občerstvenia
i milé prekvapenie v podobe vystúpenia
členiek JDS. Tento raz sa zamerali na
divadelné vystúpenie. Svojím vlastným
spracovaním klasickej rozprávky Mrázik
nás voviedli do zimného sveta. Postavy
Mrázika, Nastenky, Marfuši a iných vyvolávali zimomriavky, no najmä výbuchy
smiechu. Okrem hereckých výkonov sa
nedali prehliadnuť kostýmy ani javiskové
kulisy, za čo patrí tvorcom veľké poďakovanie. Členky sa ešte predstavili ruským
tancom v starodávnom ruskom kroji. Na
počúvanie i do tanca hrala hudobná skupina a nechýbal ani Jozef Sýkora so svojou
harmonikou. Členovia JDS tak znova
prežili nezabudnuteľný zážitok z príjemného nedeľného večera. Eva Pogranová

Zaslúžený úspech na fašiangovom posedení
zožala scénka zo známej rozprávky Mrázik

Foto: E. Pogranová

Nie síce ideálne zimné predvianočné počasie ale
vcelku prijateľné počasie privítalo 15. decembra 2017
návštevníkov Vianočných trhov 2017. Už zďaleka
bolo vidieť obecné stánky, stan a zastrešenie pred
supermarketom Jednota. Orientácia pri stánkoch bola
jednoduchá. Stánky mali označenie trhovníkov- teda
konkrétne poľovníkov, cvičeniek TJ Sokol, rybárov,
organizácií JDS a Červeného kríža a materskej
a základnej školy. Rad stánkov uzatváral stánok
starostovský a stánok futbalistov.
V každom sa ponúkali jedlá či nápoje. Chutil
poľovnícky guláš, deti a dospelí sa zohriali punčom
cvičeniek, rybári mali v ponuke pstruha, hranolky ale
aj šúľance /makové, orechové a lekvárové/, členovia
Jednoty dôchodcov a Červeného kríža zase vianočné
pečivo. Tu sa predávali i vianočné oblátky a z ich
predaja sa podporí útulok pre bezdomovcov v Jaslovských Bohuniciach, ktorý vedie náš bývalý správca
farnosti, vdp. Marián Vivodík. Zaujímavé výrobky
žiakov s vianočnou tematikou ponúkala škola. Chutné jedlo i nápoj bol k dispozícii v starostovskom
stánku. Posledným stánkom bol stánok futbalistov.
Tak ako minulé roky, výborná bola huspenina, chutili
tiež zemiakové placky a posledným chodom boli
rezne.
Nielen chlebom je však človek živý. Potrebuje aj
kultúru a tú v podobe predvianočného a vianočného
pásma predviedli návštevníkom členovia folklórnej
skupiny Pobedimčan. Jednotlivé časti pásma uvádzala Eva Pogranová a i napriek počiatočným menším
technickým problémom zožali naši folkloristi zaslúžený potlesk. Treba im poďakovať nielen za spevácke, hudobné a slovné vystúpenia no i za ochotu vystúpiť v zimnom počasí. Na folklórne pásmo pozval
návštevníkov starosta obce Mgr. Martin Lednický.
Úspešnú predvianočnú akciu ukončil ohňostroj.
Treba dodať, že vianočnú hudbu a ozvučenie mal
v kompetencii Ivan Pätnický.
I. Pastorek

Zo zasadania obecného zastupiteľstva
21. zasadanie
Prvé tohoročné a v poradí 21. zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 29. januára 2018. Po pravidelných úvodných bodoch
programu v časti Podnety občanov vzniesol
podnet k vydaniu predbežného súhlasu obecného
zastupiteľstva k prenájmu kuchyne KSSZ pre
spoločnosť FRENCH, Podolie Ľuboš Melicher
a oboznámil zastupiteľstvo, že o sfunkčnení
kuchyne sa v roku 2013 dobrovoľne podieľal
najmä Rybársky spolok Zástodolie, o.z. Pobedim,
ale tiež aj FK 1925 Pobedim, či PD Pobedim.
Z tohto dôvodu požiadal poslancov, aby túto
skutočnosť vzali do úvahy pri ďalšom rokovaní
o prenájme kuchyne.
V 4. bode programu zastupiteľstvo rokovalo
o petícii občanov, ktorou žiadajú, aby sa zrealizovala rekonštrukcia miestnej účelovej komunikácie - cesty na parc.č. 1002, keďže táto je v dezolátnom stave. Starosta obce oboznámil prítomných
so zápisom komisie na prešetrenie petície,
z ktorého vyplýva, že podaná petícia spĺňa predpísané náležitosti a bola odporučená na prerokovanie komisiou pre výstavbu a územné plánovanie. Komisia však zistila, že pozemky pred uvedenou komunikáciou nie sú vo výhradnom vlastníctve obce, takže predmet petície nie je možné
riešiť. Obdobné stanovisko vyjadrili i poslanci
v príslušnom uznesení. V nasledujúcom bode
programu schôdze kontrolórka obce, Ing. Anna
Dekanová, predložila obecnému zastupiteľstvu
správu o kontrolnej činnosti za rok 2017, ktorú
poslanci vzali na vedomie.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená
žiadosť Združenia rodičov a priateľov Základnej
školy s materskou školou v Pobedime o finančný
príspevok v sume 400,- Ä. Poslanci požiadali
vyzvať ZRPŠ na doplnenie žiadosti a jej následné
prerokovanie komisiou pre finančné záležitosti.
Ďalšou žiadosťou, ktorú zastupiteľstvo prerokovalo, bola žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o predbežný súhlas k umiestneniu kioskovej trafostanice. Poslanci požiadali
žiadateľa o zváženie umiestnenia trafostanice
a tiež napojenie budúcej trafostanice pri súp. č.
155 s tým, že sa vybudovanie trafostanice uskutoční na inom mieste.
Pred interpretáciami poslancov sa riešila
žiadosť DHZ obce Hôrka nad Váhom o prenájom
hasičského vozidla Tatra 148 CAS 32 a následného odpredaja. Obecné zastupiteľstvo poverilo
starostu obce požiadať o stanovisko Ministerstva
vnútra SR a konzultovať prenájom s Trenčianskym samosprávnym krajom. V bode Interpretácie boli dotazy ohľadne rekonštrukcie zdravotného strediska, pozemkov na individuálnu bytovú
výstavbu, dotácie na kamerový systém, zberný

dvor, chodníkov v obci, výsadby zelených pásov,
ozvučenia pohrebných obradov a zastrešenia
priestoru pred domom smútku.
V poslednom bode programu, Mgr. Martin
Lednický, informoval obecné zastupiteľstvo
o voľbe riaditeľa školy, o vykonaní geologického
prieskumu na Zástodolí, prácach na projektovej
dokumentácii kanalizácie, parkovaní na chodníkoch, rozhľadne na vodojeme, termíne Pobedimských fašiangov, výmeny podláh a maľovania
kancelárií na obecnom úrade, termíne celoobecnej brigáde, cyklotrasy a plánovanom zbere
elektroodpadu a šatstva.
22. zasadanie

Rozpočet obce na rok 2018
Schválený uznesením OZ č. 133
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie

782 657,0,5 179,-

Príjmy spolu

787 836,Výdavky

Bežné výdavky
Verejná správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeob. služby /matrika/
Verejné služby /neklasifikované /
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Spoločný úrad, príspevok
Rozvoj obce - verejná zeleň
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Zdravotné stredisko
Športové služby
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a spoločenské služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Stravovanie
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

171 554,Druhé tohoročné a v poradí 22. zasadanie
700,obecného zastupiteľstva sa konalo 26. februára
1 900,2018 a oproti pôvodnému programu bolo rozšíre600,né o bod týkajúci sa umiestnenia kioskovej tra70,fostanice. Po privítaní a kontrole uznesení
9
872,z predchádzajúcej schôdze bol prerokovaný bod
3 100,obsahom ktorého bol návrh na zámenu pozemkov
35 000,medzi obcou Pobedim a Antonom Grofom a to za
500,účelom realizácie cyklochodníka. Pri prerokova5 500,ní bol prítomný Miroslav Grof, ktorý požiadal
o posunutie termínu prerokovania zámeny
1 500,pozemkov. Poslanci v ďalšom bode prerokovali
9 000,a schválili potrebné uznesenie k žiadosti na dotá16 400,ciu na spracovanie územnoplánovacej dokumen9 900,tácie. Prerokovanie žiadosti o rozšírenie kapacity
26 400,materskej školy poslanci presunuli na mesiac
1 500,máj, kedy bude známy počet prihlásených detí do
4 400,materskej školy. Starosta obce Mgr. Martin
132 340,Lednický informoval o možnosti cezhraničnej
303 900,spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, súčasťou
18 700,ktorej je i navrhované vybudovanie cyklotrasy od
2 300,tzv. hajského mosta po historickú pamiatku mlyn.
Pred podaním žiadosti sa však musia vyriešiť
500,vlastnícke pomery cesty od potoka Dubová po
mlyn. /viď prerokovanie zámeny pozemkov/.
Bežné výdavky spolu
755 636,V rozšírenom bode o žiadosti na umiestnenie
trafostanice obecné zastupiteľstvo požadovalo
Kapitálové výdavky
32 200,riešiť umiestnenie za osobnej účasti žiadateľa.
Výdavkové fin. operácie
0,V bode informácie starostu informoval starosta
obce o zrušení racionalizačných opatrení v škole,
Výdavky spolu
787 836,o stretnutí krajských riaditeľov hasičských zborov, o riešení nájmu hasičského vozidla Tatry 148
Spracovala Lucia Kameniarová
a o geologickom prieskum pozemku pod plánoekonómka obecného úradu
vanou výstavbou bytov /Zástodolie/. V závere
informácií poďakoval
Folklórnej skupine
Pobedimčan za proPrivítali sme:
gram počas Pobedim3.10. 2017
Alexander Gregáň, č. 244
ských fašiangoch a
27.12. 2017 Katarína Nedeľková, č. 123
akciu obce zhodnotil
9.2.2018
Katarína Suchánová, č. 12
ako vydarenú.
Manželstvo uzavreli:
-I.P.-

Obec Pobedim organizuje
dňa 28. apríla 2018
Vyzýva občanov obce o účasť na akcii, ktorá
prospeje k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Rozlúčili sme sa:
21. 12.2017 Vojtech Mitošinka, +79, č.d. 379
18.12.2017
Mária Bieliková, +80, č. d. 9
26.12.2017
Ján Melicher, +82, č.d. 410
8.1.2018
Mária Bartovicová, +86, č. 413
17.1.2018
Ján Zervan, +71, č. 365
14.3.2018
Alojz Palkovič, +63, č. 363
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