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Je pre nás čas veľmi dôležitý? Asi áno, keď sa bežne stretávame s vyjadre-
ním, že aj keby mal deň 25 hodín, aj tak by nám to bolo málo. 

Predstavme si, že existuje banka, ktorá každé ráno pripíše na môj účet 
86 400 eur. No každú noc vymaže sumu, ktorú som počas dňa nestihol minúť. 
Čo by som mal urobiť s takýmto účtom? Rozumné by bolo každý deň vybrať 
z účtu všetko až do posledného centa. Každý z nás má účet v takejto banke. Jej 
názov? Čas. Táto banka mi každé ráno pripíše na účet 86 400 sekúnd. A zasa 
každú noc odpíše akékoľvek množstvo z tohto kreditu, ktoré som nevyužil a tak 
premrhal. Ak nezužitkuješ denný vklad, stratu znášaš sám. Takéto počítanie ma 
potom vyzýva vyťažiť z každého dňa maximum. Čo to maximum môže zname-
nať?

Aby si pochopil, akú cenu má jeden rok, spýtaj sa študenta, ktorý vynechal 
rok štúdia. Aby si pochopil cenu jednej minúty, spýtaj sa niekoho, kto práve 
zmeškal vlak. Aby si pochopil cenu jednej sekundy, spýtaj sa niekoho, kto práve 
unikol automobilovej nehode. Aby si pochopil cenu tisíciny sekundy, spýtaj sa 
atléta, ktorý získal striebornú olympijskú medailu. Mám sa teda stať šprintérom 
a považovať deň za súťaž v rýchlom behu?

Jeden kňaz navštívil svojho spolužiaka zo základnej školy, ktorý sa stal 
veľkým podnikateľom. Sedeli spolu v kancelárií a rozprávali sa. No podnikateľ 
musel každú chvíľu odbehnúť k telefónu, za čo sa neustále ospravedlňoval. 
Podobne to pokračovalo aj pri obede, kedy mu stále zvonil mobil. Nechcel 
donekonečna opakovať ospravedlnenia, preto povedal: Vidíš, že ja nestrácam 
ani minútu. Kňaz najprv mlčal a potom povedal: Ale nakoniec stratíš všetko. 
Stratíš ženu, lebo nemáš na ňu čas. Stratíš deti, pretože sa s nim nemáš kedy 
porozprávať. Stratíš zdravie, lebo si neustále v strese. A nakoniec stratíš i dušu, 
a tak stratíš všetko.

Pri našom súťažení s časom síce môžeme postíhať množstvo vecí, ale 
množstvo vecí nám aj unikne. Vyťažiť z každého dňa maximum potom asi 
neznamená vykonať čo najviac práce, ale využiť čas na obohatenie seba 
i druhých. 

Prednedávnom sme mali počas Vianoc možnosť prehĺbiť vzťahy v rodine. 
Čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy - obdobie vese-
losti a zábavy. Je to príležitosť skvalitniť svoje vzťahy s ostatnými ľuďmi cez 
rozhovor, tanec a smiech. Po Fašiangoch prichádza obdobie štyridsaťdňového 
pôstu. A to je zase čas aspoň na chvíľu spomaliť a zamyslieť sa nad smerovaním 
svojho pozemského života, ktorý by mal byť zakončený vzkriesením. A o ví-
ťazstve nad smrťou hovorí Veľká noc. 

Každý deň nám dáva čas zväčšiť a prehĺbiť svoju ľudskosť a tak v dobrom 
obohatiť seba i druhých. Ak to dokážeme každý deň, vyťažili sme z každého 
dňa maximum.

Jeden mladý Ind sa vybral k rieke poľovať na divé kačky. Vyzbrojil sa 
prakom a na brehu si nazbieral niekoľko okruhliakov. Začal ich hádzať celou 
silou. Vyhodené kamene žblnkli a skončili v hlbokej vode. Iba dvoma 
okruhliakmi smrteľne zasiahol dve kačky, ale aj tieto kamene skončili v rieke. 
Mladík sa vrátil do mesta s dvoma kačkami v batohu a s jedným kameňom 
v ruke. Neďaleko bazáru ho zastavil klenotník a prekvapene zvolal: Chlapče, 
veď ty máš v ruke diamant, ktorý má hodnotu najmenej tisíc rupií! Mladý 
poľovník zbledol a smutne zvolal: Som ja ale hlupák! Diamanty som použil na 
to, aby som zabil dve kačky… Keby som sa bol na tie kamene dobre pozrel, bol 
by som teraz boháčom!

Každý náš deň je ako vzácny diamant. Dôležité je uvedomiť si to a nepre-
márniť tento čas, ktorý mi bol daný na obohatenie.      Ľuboš Tvrdý

Každý náš deň je ako diamant

Dňa 15. decembra 2014 sa konalo 
1. ustanovujúce zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Pobedime. V sláv-
nostnej časti zasadnutia v obradnej 
sieni obecného úradu boli oznámené 
výsledky volieb do orgánov samo-
správ, ďalej zloženie sľubu novozvo-
leného starostu obce a prevzatie 
insígnií. Potom nasledovalo zloženie 
sľubu poslancov obecného zastupiteľ-
stva a vystúpenie novozvoleného 
starostu obce Bc. Martina Lednic-
kého. Starosta obce v tejto časti pro-
gramu ustanovujúceho zasadnutia 
odovzdal poslancom predchádzajúce-
ho volebného obdobia pamätné plake-
ty a za poslancov poďakoval Mgr. Eve Směřičkovej za spoluprácu Mgr. Ivan 
Pastorek a odovzdal jej upomienkový darček. 

Po skončení slávnostnej časti rokovanie obecného zastupiteľstva pokračo-
valo v zasadacej miestnosti obecného úradu. Po úprave programu poslanci na 
návrh starostu obce udelili poverenie oprávnenému poslancovi na zvolávanie 
a vedenie zasadnutia OZ vzali na vedomie menovanie zástupcu starostu obce, 
zvolili predsedov komisií obecného zastupiteľstva /členovia komisií boli 
zvolení na druhom zasadnutí zastupiteľstva/, určili a schválili sobášiacich, 
schválili osoby pre styk s peňažnými ústavmi a delegovali poslancov ako 
zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy. V ďalších bodoch rokovania 
schválili poslanci plat starostu obce, preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
predchádzajúcej starostky a odsúhlasili rozpočtové provizórium na rok 2015. 

Poslednými bodmi ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
bola diskusia a záver, v ktorom starosta obce Bc. Martin Lednický ukončil 
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014 - 2018. 

I. Pastorek

Pred 70. rokmi, 4. apríla 1945, bol oslobodený Pobedim a do obce vstúpili 
vojaci Červenej armády. O priebehu oslobodenia hovoria miestne kroniky a to 
tak obecná ako aj školská. Všímajú si udalosti, ktoré predchádzali a samozrej-
me tie, ktoré s týmto historickým dátumom súvisia. V roku 2005 vtedajšia 
kronikárka obce Štefánia Vulganová v novinách Pobedimčan chronologicky 
zrekonštruovala priebeh oslobodenia a tak teraz z príležitosti tohoročného 
okrúhleho výročia uvádzame základné fakty.

Do našej obce prišli nemeckí vojaci už vo februári 1945, kedy zabrali časť 
školy a kultúrny dom. Z Pobedima ustúpili 31. marca 1945, no i napriek tomuto 
faktu sa obec dostala do frontovej línie a obyvateľstvo sa začiatkom apríla 
chránilo úkrytom v pivniciach.

Obec Pobedim bola oslobodená ako súčasť rozsiahlej bratislavsko - brnen-
skej vojenskej operácie, do ktorej bol zapojený 2. ukrajinský front pod vedením 
maršala Malinovského a 1. rumunská armáda.

Počas oslobodzovacích bojov v Pobedime zhorelo 8 stodôl, mínou bola 
poškodená pošta, potravné družstvo a jeden rodinný dom. Nezaobišlo sa ani bez 
strát na ľudských životoch Zahynul 8 ročný Michal Miklovič a 45 ročná 
M. Macová, obaja boli zasiahnutí mínami. V chotári obce padli štyria vojaci 
Červenej armády, ktorí boli pochovaní na miestnom cintoríne a neskôr exhu-
movaní a prevezení na Slavín.

Po oslobodení obce sa život pomaly vracal do zvyčajných koľají. Vznikol 
revolučný národný výbor s predsedom Viktorom Segešom a v máji sa uskutoč-
nili voľby do orgánov národného výboru.

Oslobodenie je nepochybne významný historický medzník aj pre Pobedim, 
veď sa skončilo utrpenie II. svetovej vojny a Slovensko vďaka Slovenskému 
národnému povstaniu, aj s účasťou Pobedimčanov, patrilo k víťazným kraji-
nám. Na tento medzník Slovenska a Pobedima zabúdať nemožno. 

I. Pastorek

Začiatok nového volebného obdobia 2014-2018 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

70 rokov od oslobodenia 

l  Bc. Martin Lednický, 
novozvolený starosta obce. 



Vianočná besiedka na základnej škole
I keď 18. december 2014 nepripomínal predvianočnú prírodnú idylu, žia-

kom a pedagógom materskej a základnej školy to nezabránilo zorganizovať už 
tradičnú Vianočnú besiedku. Na úvod kultúrnej akcie privítala prítomných 
riaditeľka školy, PaedDr. Jarmila Tovačovská, ktorá popriala príjemné Vianočné 
sviatky, všetko najlepšie v novom roku 2015 a tiež kultúrny zážitok, o ktorý sa 
postarali vystupujúce deti materskej školy a žiaci základnej školy. A prezentova-
li sa pod vedením učiteľov ozaj úspešne. Tak ako zvyčajne pozornosti rodičov 
a starých rodičov, sa tešili básničky a pesničky najmenších a potom nasledovali 
vystúpenia žiakov, ako inak s vianočnou tematikou . Zaujali piesne, básne , tance 
a z nich bolo veľmi zaujímavé a netradičné spojenie ľudového a moderného 
tanca na motívy ľudovej koledy Pásli ovce valasi. Spevácke talenty ukázali tak 
dievčatá ako i chlapci. Zaujímavá bola i širšie koncipovaná scénka o predvia-
nočnom a vianočnom období. Posledným a dá sa povedať prekvapujúcim vystú-
pením Vianočnej besiedky bola vianočná pieseň žiakov a učiteľov, ktorí sa 
podieľali na príprave a realizovaní bohatého vianočného programu. Vianočnú 
besiedku ukončilo poďakovanie za program starostom obce Bc. Martinom 
Lednickým, ktorý odmenil vystupujúcich sladkosťou. -I.P.-

Na Božie narodenie 25.12.2014 sa aj naša Farnosť sv. Michala archan-
jela pripojila ku koledovaniu 20. ročníka Dobrej noviny. Gitara, spev a vin-
še malých koledníkov vedených pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým 
a Mgr. Veronikou Danišovou otvárali príbytky pobedimských rodín. Tie 
prejavili svoju štedrosť, ale najmä spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú 
pomoc v ďalekej Afrike. Rodín, ktoré oslovila ušľachtilá myšlienka Dobrej 
noviny, pribudlo. Nech je to neklamný signál, že princípy ľudskosti sú nám 
bližšie. Božiu pomoc, ktorú potrebujeme k napĺňaniu tejto čnosti v našich 
rodinách, „sprítomnil“ pán farár požehnaním príbytkov navštívených 
rodín.    Text a foto: Ján Feranec

Na Nový rok 2015 sa Pobedimčania zišli ozaj v hojnom počte pred sva-
dobkou. Tu ich privítal starosta obce Bc. Martin Lednický a v mene svojom ako 
aj poslancov obecného zastupiteľstva im poprial všetko dobré v novom roku 
a oboznámil ich s programom stretnutia ,na ktorom nechýbalo na zahriatie 
a občerstvenie, pre deti čaj a pre dospelých punč a varené víno. Na stretnutí 
vystúpila folklórna skupina Pobedimčan s vianočným repertoárom piesní 
a zahrala hudobná skupina Valo band. Ozvučenie mal v kompetencii Ivan 
Pätnický. Vrcholným číslom programu stretnutia bol veľmi pekný ohňostroj 
/pripravil ho Peter Feranec/, ktorý zaujal návštevníkov stretnutia a iste si ho 
všimli aj ostaní obyvatelia obce. 

Na stretnutí nechýbala dobrá nálada a úprimné osobné blahoželania šťast-
ného roku 2015. Bol to skutočne vydarený začiatok roka. 

Možno tiež pripomenúť, že spoločne privítali nový rok aj pobedimskí 
seniori organizovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku, ktorí sa zišli na Sil-
vestra vo svadobke a ani tu nechýbalo príjemné prostredie, hudba, chutná 
večera a o polnoci pohár šampanského.    I. Pastorek

Streda, 11. február 2015. Kto v ten-
to deň vkročil do budovy ZŠ s MŠ Jána 
Hollého v Pobedime zistil, že niečo nie 
je v poriadku a zostal v nemom úžase. 
Márne hľadal žiakov či ich učiteľov. 
Ocitol sa vo svete rozprávok, v spoloč-
nosti zvláštnych bytostí, vo svete 
filmu... Nielen princezné, čarodejnice, 
zvieratká ako medvedík, zajačik, 
tučniak, k tomu superman, avatar, 
vojaci, čašníčky, zubná pasta a zubná 
kefka, starenka, ale aj mnoho, mnoho 
ďalších postavičiek a akoby to nestači-
lo, aj celé skupiny - MAFIA, Kovboji, 
Trieda Harryho Pottera, BABOVŘESKY, Technické služby, POBEDÝMSKA 
RÍCHLA ROTA (nebojte, nie je to preklep, oni sa tak ozaj nazývali a mali aj 
svojho ŠÉFA). Obsadili škôlku, triedy, zborovňu a nakoniec celú školu. A učite-
lia? Tých by ste našli len v tom prípade, ak by ste vedeli, že vodník, kovboj, ŠÉF, 
doktorka, primárka, kráľovná je niekto z nich.

Karneval začal v doobedňajších hodinách v triedach bežným vyučovaním 
v maskách. Pokračoval programom, promenádou masiek, ocenením najkrajších 
masiek zo škôlkarov, žiakov a skupín. Masky, ktoré nezískali cenu, dostali 
sladkú odmenu. Medzitým sa odohrávali veľmi dôležité súboje ako napríklad 
tanec dvojíc s balónom, pexeso, tance podľa vlastného výberu - tancuj ako vieš. 
Program spestrili svojimi vystúpeniami vyššie ročníky. 

Nebol by starosta starostom, keby neprišiel skontrolovať školu. Zvesť, že 
niečo sa tu deje, sa dostala aj k nemu. Musel zistiť, či je všetko v poriadku. Dostal 
aj odmenu - rozprávkové bytosti ho vtiahli do tanca a riadne vyzvŕtali.

Za tento krásny deň patrí poďakovanie nielen účinkujúcim, ale aj pedago-
gickému zboru, rodičom za námahu pri vytváraní originálnych masiek, rodičom, 
starým rodičom, ktorí prišli povzbudiť a zatlieskať deťom, sponzorom, teda 
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto krásnom dni, plnom zábavy, 
smiechu a radosti. 

Veríme, že o rok škola alebo možno kultúrny dom ožijú opäť svetom, kde 
vládne len dobrá nálada a zábava. Text a foto: Eva Pogranová

„Na základných školách sa začínajú 
zápisy prvákov od 15. januára do 15. feb-
ruára 2015. Rodič (zákonný zástupca) 
je povinný prihlásiť na plnenie povinnej 
školskej dochádzky dieťa, ktoré k 31. au-
gustu 2015 dovŕši šiesty rok veku. 
Vybrať pre svoje dieťa môžete ktorúkoľ-
vek, avšak len jednu základnú školu“. 
Toľko časť z oznamu pre rodičov detí 
v Slovenskej republike.

V našej škole sa zápis detí predškol-
ského veku do prvého ročníka ZŠ pre 

školský rok 2015/2016 uskutočnil 5. februára 2015.
A ako to celé prebiehalo? Od 14.00 hod. prichádzali rodičia do škôlky, aby 

vyzdvihli svoje deti, s ktorými išli na zápis. To sa týkalo pobedimských škôlka-
rov. Rodičia z Bašoviec doviedli svoje deti priamo do školy. Vo vestibule budovy 
čakal papierový šašo, ktorý šípkou ukazoval smer zápisu. Aby nebolo možné 
zablúdiť, papierové farebné ceruzky po podlahe a schodoch pokračovali tak, aby 
priviedli rodičov i budúcich žiačikov do triedy. Tu už čakali pani učiteľky 
a každému z detí sa individuálne venovali. Malí predškoláci ukázali, čo v nich je. 
Počítali, kreslili, recitovali, aj zaspievali. Vo vedľajšej triede sa pani učiteľka 
venovala rodičom. Škola nič neponechala na náhodu, a tak rodičia mali k dispo-
zícii psychologičku Mgr. Ninu Hrdinovú, PhD., ktorá im svojimi odpoveďami 
pomohla pri riešení problémov i obáv z nástupu ich detí do školy.

Na zápise bolo celkom 10 detí predškolského veku, z toho 3 deti z Bašoviec. 
Všetky deti splnili podmienky pre prijatie do prvého ročníka ZŠ. Rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa do 1. ročníka ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime dostane 10 zá-
konných zástupcov.

Rodičia môžu byť na svoje deti právom hrdí. Boli šikovné, tešili sa, že budú 
chodiť do školy. Budúcim školákom želáme, aby sa im v škole darilo.

Text a foto: Eva Pogranová

Dňa 7. februára 2015 v účelovom zariadení obce (svadobka) prebehlo 
referendum o rodine. Počet oprávnených občanov bolo 997, vydalo sa 271 
hlasovacích lístkov, z toho platných bolo 267 lístkov. Účasť vyjadrená v percen-
tách bola 27,18 %. Na otázky teda odpovedalo 267 voličov a to na 1. otázku 
odpovedalo áno 94,46 %, na druhú otázku 92,01 a na tretiu 90,03 %. Ani na 
Slovensku a ani v Pobedime referendum nebolo úspešné. 

Koledníci Dobrej noviny v našich rodinách 

• Koledníci Dobrej noviny so správcom 
farnosti dp. Ľubošom Tvrdým.

• Koledníci Dobrej noviny so správcom 
farnosti dp. Ľubošom Tvrdým.

Karnevalový deň v škole

Zápis do 1. ročníka školy

Ohňostrojom sme privítali nový rok 2015

Výsledky referenda 



Obec Pobedim sa v oblasti životného prostredia začala najskôr zaoberať 
projektom na odkanalizovania obce. Tento projekt známy pod názvom 
PRESSKAN sa realizoval len čiastočne a po roku 2008 už bol len ťažko reali-
zovateľný, i keď sa vybudovala ústredná trasa kanalizácie, a tak starosta obce 
M. Lednický podal obecnému zastupiteľstvu návrh na financovanie výstavby 
kanalizácie prostredníctvom švajčiarskych fondov. Tu sa však nesplnila 
zásadná podmienka a to existencia vodovodu v obci. Problémom bol a to 

veľmi dôležitým, že obec Pobedim 
nebola zahrnutá do aglomerácií obcí, 
v ktorých sa má kanalizácia realizovať 
a ďalším, že obec počtom obyvateľom 
/vyžadoval sa 2000 obyvateľov obce/ 
nespĺňala kritéria pre poskytnutie finan-
cií z európskych fondov. STL plynovodu. Ručne obnažený plynovod nesmie byť poškodený! 

V tejto situácii sa naskytla možnosť Vodovodná sieť je navrhnutá z PEHD rúr tlakových pre rozvod vody - 
vybudovania vodovodu v obciach PE100 plus SC SDR17 (rúry vhodné na zaťahovanie a na bezobsypovú metó-
Pobedim, Podolie a Očkov s napojením du). Vodovodné potrubie bude spájané elektrospojkami v otvorenom výkope 
na zdroj vody v Čachticiach. Investorom a pri zaťahovaní budú rúry zvárané na tupo. 
projektu boli Trenčianske vodárne a ka- Vodovodné potrubie bude prevažne kladené do komunikácie do stredu 
nalizácie a.s. s využitím fondov Európ- jazdného pruhu. Vodovodná sieť potrubí DN 100 mm bude realizovaná bezvý-
skej únie. V polovici júla 2008 obecné kopovou technológiou - horizontálnym riadeným vŕtaním zariadením Grun-
zastupiteľstvo odsúhlasilo príspevok pre dodrill 15X. Jednotlivé zatiahnuté úseky budú prepojené elektrotvarovkami, 
Trenčianske vodárne a kanalizácie v miestach podľa PD budú uložené hydranty a prevádzkové trasové uzávery. 
/TVK/ na financovanie projektu vodo- Po ukončení montážnych prác budú jamy v komunikácii zasypané so zhutne-
vodu v obci vo výške 25 % nákladov na ním a upravené podkladnými vrstvami podľa PD až po vrstvu asfaltu.
projektovú dokumentáciu. Rozhodujú- Celá vetva J a v miestach, kde nebude možné využiť pri výstavbe vodovo-

cim krokom bolo však uznesenie zastupiteľstva 8.februára 2010, ktorým bol du túto bezvýkopovú technológiu (väčšie uhly, nedostatok priestoru pre 
daný súhlas na spolufinancovanie príspevku na výstavbu vodovodu za pod- umiestnenie zápichovej jamy,...) bude potrubie ukladané v otvorenom výko-
mienok schválených uznesením predstavenstva TVK zo 7. decembra 2009. pe. 
Po súhlase obecného zastupiteľstva bola vypracovaná zmluva o finančnom Pred záhájením zemných prác pod jazdným pruhom št. cesty III/061022 
príspevku, ktorý je splatný v priebehu troch rokov. Obec však prispieva nižšou bude z pruhu odstránený asfaltový kryt hr. 50 mm frézovaním. Z konštrukcie 
čiastkou, ako bolo zmluvne potvrdené, konkrétne 19 991,- Ä. Treba dodať, že vozovky budú postupne odstránené dve vrstvy. Prvá hr. 50 mm a šírky 
s vybudovaním vodovodu museli súhlasiť všetky tri dotknuté obce /Pobedim, 2100 mm a druhá hr. 200 mm a šírky 1800 mm. V miestnej komunikácii bude 
Podolie, Očkov/, inak by sa, podľa vtedajších pravidiel, investícia nemohla asfaltový kryt vozovky odstránený v širke 1500 mm a podkladové vrstvy 
uskutočniť. v šírke 1100 mm. Zemné práce budú realizované v zemine tr. 3 nad hladinou 

 Podľa technickej správy Ing. Hromadovej, ktorú ďalej uvádzame v skrá- podzemnej vody. Vodovod bude na svojej trase križovať jestvujúce inžinier-
tenej verzii, vodovodná sieť v obci Pobedim je tvorená vetvami “ I až I6, J, K a ske siete (oznamovacie vedenie, nn káble, vodovod, STL plynovod). Vodo-
K1“ a bude slúžiť na zabezpečenie pitnej a požiarnej vody pre obec Pobedim. vodné potrubie bude uložené pod jestvujúci STL plynovod a oznamovacie 

káble. Jestvujúce inžinierske siete budú obnažené ručne. Ryha nad 1 m hĺbky 
bude istená príložným pažením. Vodovodné potrubie bude uložené do 10 cm 
hrubého pieskového lôžka. Obsyp potrubia bude realizovaný kremičitým 
pieskom, 30 cm nad vrchol potrubia. Zásyp ryhy bude mimo komunikácie 
realizovaný len triedeným ekologicky nezávadným výkopovým materiálom. 
Pod komunikáciami bude realizovaný štrkopieskom. Zásyp ryhy bude zhut-
nený po 30 cm vrstvách na hodnotu uľahlej zeminy. 

Výkop v štátnej ceste bude prekrytý betónovou vrstvou hr. 200 mm 
s presakom 350 mm na obe strany výkopu. Betónová vrstva bude prekrytá 
dvoma asfaltovými vrstvami hr. 50 mm so šírkou 2100 mm ACL 16-I a druhá 
ACo 11-I na celý jazdný ptruh.

Obnova miestnej komunikácie bude z asfaltového betónu ACo 11 v hr. 
50mm vrátane bituménového pásika, podklad z ACL 16 hr. 100mm vrátane 
spojovacieho postreku, podkladové vrstvy hr. 400mm. Ostatné povrchy budú 
uvedené do pôvodného stavu. Nespevnené cesty upravené štrkom, nespevne-
né povrchy upravené ohumusovaním a osiatím a chodníky predláždené alebo 
vyasfaltované podľa pôvodného stavu. 

Počas otvorených stavebných jám a rýh tieto nesmú byť zneužívané na 
nelegálnu likvidáciu tuhých a tekutých odpadov. Pod obnažený úsek plynovo-Jednotlivé vetvy budú napojené na zásobovacie potrubie D 225x12,8 SO 
du a vodovodu bude vytvorené pieskové lôžko hr. 10 cm. Jestvujúci plynovod 01.01.03 Vodovodný privádzač Pobedim. Jednotlivé vetvy sú navzájom 
a vodovod bude obsypaný kremičitým pieskom 30 cm nad vrchol potrubia. poprepájané tak, aby tvorili okruhovú sieť. Niektoré koncové vetvy nie sú 

Všetky obnažené inžinierske siete budú zaistené proti posunu vo vzdiale-zokruhované. Trasa vodovodnej siete povedie št. cestou III/061022 a miestny-
nosti 2,5 m. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku.mi komunikáciami obce Pobedim. 

Pred zahájením zemných prác je zhotoviteľ povinný vytýčiť všetky Jednotlivé vetvy a ich úseky bude možné odstaviť pomocou navrhnutých 
jestvujúce inžinierske siete v predmetnom území. Vodovodné potrubie bude uzáverov. Na sieti je navrhnutých spolu 39 ks uzáverov so zemnou súpravou 
podrobené tlakovej skúške podľa STN EN 805 nasledovne: Tlaková skúška plus uzáver v šachte AŠ12. 
bude realizovaná po úsekoch. Úsek potrubia sa naplní vodou a pozvoľne sa Z vodovodnej siete budú po trase vysadené vodovodné odbočky cez 
natlakuje na skúšobný pretlak. Skúška vyhovuje, ak pokles tlaku neklesne navŕtavacie pásy k jednotlivým nehnuteľnostiam. Každých 80 až 120m budú 
viac ako o 0,02 MPa. na potrubí osadené podzemné požiarne hydranty. Podzemný hydrant bude 

Celková dĺžka vodovodnej siete v Pobedime je 5 093m a predpokladný v najvyššom mieste trasy tvoriť vzdušník a v najnižšom mieste kalník. Na sieti 
počet napojených obyvateľov po realizácii je 1 040. Výstavba vodovodu sa je navrhnutých spolu 50 ks hydrantov. Z toho 20 ks je vzdušníkov a 20ks 
začala 9. marca 2015. kalníkov.

Spracovanie článku: Bc. Martin Lednický, Mgr. Ivan Pastorek, Vodovodná sieť bude na svojej trase križovať jestvujúce podzemné 
Ing. Hromadová. Spolupráca Ing. M. Čižnárová.el. vedenia a STL plynovod DN100. Zvýšený dôraz treba klásť na križovanie 

l Verejná schôdza o budovaní vodovodu - starosta obce a hostia.

l Občania sa zaujímali o aspekty realizácie vodovodu.

 Foto: Eva Pogranová 



Mgr. Andrea Augustínová, ako nám poskytla informácie o sebe a o čin- uzatvorené kancelárie, kde 
nosti okresného úradu, nie je v štátnej správe nováčikom. V minulosti praco- pracuje 16 zamestnancov  
vala na rôznych postoch od referentky až po vedúcu odboru. Za takmer jednotlivých odborov OÚ.
18 rokov, čo v nej pôsobila, jej systém a fungovanie dôverne pozná. Za svoju Pozitívnou správou pre 
veľkú devízu považuje nielen znalosť oblasti štátnej správy, ale najmä skutoč- náv šte vní kov  kli ent ske ho 
nosť, že pozná kolektív ľudí, od pracovníkov až po vedúcich odborov OÚ, centra je, že sa nebudú musieť 
ktorí sú naozaj „správni ľudia na správnych miestach“ s výborným ovládaním pasovať s problémom parko-
problematiky. vania, pretože OÚ Nové 

Momentálne je okresný úrad súčasťou procesu reformy verejnej správy - Mesto nad Váhom pre nich 
ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa), ktorá však nemení v priebehu  zhruba dvoch 
kompetencie jednotlivých orgánov štátnej správy, mení len jej štruktúru mesiacov zabezpečí 20 vy-
a efektivitu. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ostatnými ministerstvami hra den ých  a ozn ače nýc h 
v súlade s Programovým vyhlásením vlády realizuje zámery a ciele Programu parkovacích miest. 
ESO už aj u nás. Jedným z prvých krokov na dosiahnutie týchto cieľov bolo Úradné dni klientského centra sú po celý pracovný týždeň, a to v pon-
vytvorenie novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktoré sa realizo- delok, utorok a vo štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 
vali v dvoch etapách. 17.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.

K 1. januáru 2013 sa zrušili špecializované miestne orgány štátnej správy Agendami, ktoré sú súčasťou KAMO OÚ Nové Mesto nad Váhom, sú: 
na krajskej úrovni. Dňom 1. októbra 2013 bola vytvorená jednotná a prehľad- podateľňa OÚ, pokladňa, živnostenské podnikanie, cestná doprava a pozem-
ná štruktúra miestnych orgánov štátnej správy a to sústredením pôsobností né komunikácie, kataster - poskytovanie informácií a podateľňa katastra, 
vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štát- životné prostredie (vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana 
neho orgánu na miestnej úrovni - okresného úradu, ktorý vykonáva pôsob- ovzdušia a ochrana prírody), pozemkový a lesný odbor a osvedčovanie listín 
nosť vo väčšine úsekov štátnej správy. a podpisov na listinách, žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie, 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom zastrešuje činnosť organizačného apostille /ide o potvrdenie vyššej inštancie, že nižšia inštancia mala právo 
odboru, odboru krízového riadenia, odboru živnostenského podnikania, daný doklad potvrdiť. Poznámka redakcie ./ 
odboru všeobecnej a vnútornej správy, katastrálneho odboru, odboru cestnej Prioritou Mgr. Andrey Augustínovej je, aby OÚ Nové Mesto nad Váhom 
dopravy a pozemných komunikácií, odboru starostlivosti o životné prostredie v úzkej spolupráci s nadriadenými orgánmi, s Centrom podpory Trenčín, 
a pozemkového a lesného odboru. OR PZ v Novom Meste nad Váhom, primátormi miest Nové Mesto nad 

Od 2. januára 2015 spustil OÚ Nové Mesto nad Váhom nové klientske Váhom a Stará Turá, ako aj so starostami obcí nášho okresu bol aj naďalej 
centrum - Kontaktné administratívne miesto občana (KAMO), ktoré fungo- úradom, ktorý je prístupný občanovi, jeho požiadavkám a potrebám bez 
valo v tzv. testovacom režime. Klientske centrum bolo 23. januára 2015 zbytočnej byrokracie a administratívnej záťaže. Zefektívnenie a zmodernizo-

vanie výkonu štátnej správy smerom k občanovi a následná spokojnosť 
občanov bude pre ňu a všetkých pracovníkov úradu tým najlepším hodnote-
ním. Zverejnený materiál poskytla Mgr. A. Augustínová

Doplnil a upravil I.P. 

slávnostne otvorené. Na otvorení prednostka Okresného úradu v Novom 
Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová privítala podpredsedu vlády SR 
a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku , poslanca Národnej rady SR 
Mgr. Dušana Bublavého a ďalších vzácnych hostí. 

Cieľom klientskeho centra, ktoré sa nachádza na 5. poschodí budovy OÚ, 
je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre 
občana, pričom hlavnou výhodou je ušetrený čas a komfort - vyvolávací 
systém a prítomnosť supervízora, ktorý usmerňuje, podáva informácie 
a obsluhuje vyvolávací systém. 

V rámci realizácie KAMO sa nepočítalo s umiestnením policajných 
agend v klientskom centre. Dôvodom sú nevyhovujúce priestory. Evidencia 
dokladov a vozidiel sa teda aj naďalej vybavuje v budove OR PZ Nové Mesto 
nad Váhom na Ul. Bzinskej č. 1 (bývalé kasárne).

Vo vestibule budovy OÚ je pracovisko informátora, sociálne zariadenie 
pre klientov a informačná tabuľa. Prístup do klientskeho centra zabezpečujú 
dva výťahy, resp. schodisko. Samotné KAMO je kancelárskeho typu, čiže 

l Slávnostné otvorenie klientského centra okresného úradu.

Prednostka Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom je našou občiankou 
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2014 uznesením č. 641 menovala 

nových prednostov okresných úradov v Kežmarku, Krupine a v Novom Meste nad Váhom. Do funkcie 
prednostky Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, ktorý bol zriadený zákonom v roku 2013, bola 
dňom 15. decembra 2014 menovaná Mgr. Andrea Augustínová, naša občianka a v súčasnosti tiež poslan-
kyňa obecného zastupiteľstva.

   Foto: Jozef Bellan 

Činnosť DHZ Pobedim v roku 2014 spočívala v pripravenosti zasiahnuť 
v prípade požiaru - technického zásahu, alebo inej mimoriadnej udalosti, 
ďalej v udržiavaní hasičskej techniky v pohotovostnom stave a v aktivitách 
v oblasti spoločenského diania v obci. 

Prvé dni roku 2014 sa začali brigádou na hasičskej zbrojnici, kde sa 
poupratovala celá budovu zbrojnice. Vo februári sa členovia DHZ Pobedim 
zúčastnili odberu krvi v účelovom zariadení obce Pobedim, celkovo sa 
zúčastnilo 8 členov. Ďalší odber krvi bol v polovici októbra, na ktorom sa 
zúčastnilo 7 členov za čo im patrí veľká vďaka za bezplatné darovanie vzác-
nej tekutiny. Dňa 20.marca zavítal do hasičskej zbrojnice riaditeľ firmy 
Florián a o deň neskôr navštívili pobedimských hasičov kolegovia z Rajec-
kých Teplíc a nasledujúci mesiac mali členovia DHZ návštevu hasičov 
z Beckova. Traja členovia DHZ sa zúčastnili na jarnom Inštruktážnom 
metodickom zamestnaní / IMZ / okrsku 1 a 2 v obci Čachtice. 

Počas veľkonočných sviatkov členovia DHZ strážili Boží hrob v kostole 
sv. Michala archanjela a zúčastnili sa obradov Poslednej večere a Vzkriese-
nia. Členovia hasičského zboru Martin Piškula, Lukáš Augustín a Ľuboš 
Melicher patrili k účastníkom Konferencie hasičských jednotiek v Martine. 
Posledný aprílový deň, v spolupráci s obcou Pobedim a folklórnou skupinou 
Pobedimčan, asistovali pri stavaní mája pred obchodom Jednota a Sva-
dobkou. 

Dňa 4.apríla si 11 členov zboru pripomenulo sviatok sv. Floriána svätou 
omšou a úctou pri soche sv. Floriána. Spolu so starostkou obce Mgr. E. Smě-
řičkovou si prítomní zaspomínali na zosnulých hasičov zboru a pripomenuli 
si svätca, patróna hasičov. 

l Mgr. Andrea Augustínová

/ pokračovanie na strane 5 /



predmetom bodu 6 rokovania zastupiteľstva. 
V tomto bode programu  boli zvolení členovia 
jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 

V poradí 2. zasadnutie obecného zastupiteľ- vou, súhlasili s vylepovaním materiálov súvisia- a v nasledujúcom bode členovia redakčnej rady 
stva v tomto volebnom období sa konalo dňa cich s obsahom referenda na určené plochy, novín Pobedimčan. Poslanci tiež schválili noveli-
20. januára 2015. Pôvodný program bol rozšírený s možnosťou zapožičania priestoru pre akciu záciu Rokovacieho poriadku obecného zastupi-
o schválenie  redakčnej rady novín Pobedimčan. propagujúcu otázky referenda, ako aj o vysielaní teľstva. Podľa odsúhlasenej úpravy majú občania 
Po schválení programu a kontrole uznesení si relácie v miestom rozhlase na túto tému. V tomto obce možnosť vystúpiť po schválení programu 
poslanci vypočuli informácie zástupkyne Tren- bode programu vystúpila obyvateľka obce Anna zasadnutia a v bode rôzne. Obecné zastupiteľstvo 
čianskej vodárenskej spoločnosti Ing. Čižnárovej, Vallová, ktorá sa zaujímala o menoslov a pracov- odsúhlasilo príspevok Miestnej akčnej skupiny 
projektového manažéra Ing. Vaňu a zástupcu níkov v oblasti verejnoprospešných prác, o ich Beckov, Čachtice, Tematín. 
zhotoviteľa diela /fy. Combin/ Ing. Iglarčíka pracovnej činnosti ako aj o riešení zamedzenia V ďalších bodoch programu zasadnutia boli 
o budovaní vodovodu v našej obci. Menovaní prejazdu osobných vozidiel po chodníku medzi vytvorené inventarizačné komisie a starosta obce 
navrhli zvolať verejné zhromaždenie občanov kostolom a areálom školy. Na podnety jej odpove- podal správu o predložených žiadostiach o dotá-
k tejto investičnej akcii a uviedli harmonogram dal starosta obce. cie na rok 2015. V bode informácie starostu obce 
prác, ktoré sa začnú v marci a ukončia koncom Nasledujúcimi bodmi programu bolo prero- Bc. Martin Lednický informoval o aktuálnych 
septembra 2015. Informovali tiež o ďalších kovanie žiadostí o odpredaji obecného pozemku záležitostiach týkajúcich sa obce /napr. tuje na 
aspektoch diela a zodpovedali na otázky starostu /S. Pomajbová, Mgr. J. Lednický/ a žiadosť Anny Dubovej ulici/ a vrátil sa k tematike budovania 
obce Bc. Martina Lednického a prítomných Vallovej o členstvo v finančnej komisii. Obecné vodovodu. Navrhol sa tiež termín konania verej-
poslancov. Poslanci ďalej v časti programu pod- zastupiteľstvo súhlasilo s predajom pozemku pre ného zhromaždenia. Po bodoch interpelácie 
nety občanov prerokovali žiadosti Ing. M. Led- S. Pomajbovú a tiež s odpredajom pozemku poslancov a bode rôzne  zasadnutie ukončil 
nického a Ing. J. Petráša súvisiace s konaním Mgr. J. Lednickému. Žiadosť A. Vallovej zobrali starosta obce Bc. Martin Lednický.    
referenda o rodine. Poslanci, v súlade s legislatí- na vedomie s tým, že voľba členov komisií bude I. Pastorek

Informácia o 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva 

/ Dokončenie zo strany 4 / 

Martina Kováčika s Michaelou Moravanskou 
z Čachtíc a svadbu predsedu DHZ Martina Piškulu 
s Katarínou Magulovou v obci Drahovce. Po 

a v nasledujúcom mesiaci sa DHZ Pobedim zúčast- obrade nasledoval veľký sprievod obcou Drahovce 
Dňa 2. júna sa naposledy zbor rozlúčil s dlho- nil na pohárovej hasičskej súťaži v obci Moravské s technikou hasičských vozidiel.

ročnou členkou Máriou Vavrovou. Do hasičského Lieskové a taktiež na súťaži drezín v obci Vrbo- Členovia DHZ tvoria zásahovú jednotku 
zboru Pobedim vstúpila v roku 2004, dosiahla vom. Počas pobedimských hodov /27. 9. 2014/ Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim 
hodnos ť vrchn ej hasi čky a Ok resný v ýbor DHZ usporiadal súťaž s historickou hasičskou /DHZO/ a tak je namieste uviesť tieto fakty. Za rok 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto nad technikou.  DHZ Pobedim obsadil 1. miesto, 2014 bolo vykonaných celkovo 38 výjazdov z toho 
Váhom ju zaslúžene ocenil stužkou za 10 ročnú celkovo sa na súťaži zúčastnilo 5 mužských družs- 30 technických zásahov, 4 požiare, 1 dopravná 
vernosť dobrovoľnej požiarnej ochrane. tiev a jedno ženské. Z hostí usporiadatelia privítali nehoda, 3 previerkové cvičenia. V obci Pobedim sa 

delegáta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Priemerne sa členom DHZ darilo na súťaži vykonalo 25 zásahov a mimo obec 13 zásahov. 
Ing. Jána Parčiša vedúceho sekretariátu dobrovoľ-hasičských družstiev okresu Nové Mesto nad Záverom treba pripomenúť, že výročná schô-
nej požiarnej ochrany. Váhom, ktorá sa konala 14.júna 2014 v našej obci. dza DHZO sa konala 28. decembra  2014, kde boli 

Zbor do súťaže postavil jedno družstvo ktoré V októbri  /18.10.2014 / sa konalo jesenné kolo prítomní a hostia /starosta obce Bc. Martin Lednic-
skončilo na 18. mieste z 24 družstiev. Ďalej hry Plameň v obci Zemianske Podhradie.  DHZ ký a kronikárka obce Eva Pogranová/ informovaní 
v mesiaci jún sa členovia DHZ zapojili do procesie Pobedim sa umiestnil na 4. mieste a vďaka patrí o novom zákone o Dobrovoľnej požiarnej ochrane 
Božieho tela a koncom mesiaca sa zúčastnili na Ing. Matejovi Palkovičovi a Máriovi Plichtovi za ako aj o premenovaní Obecného hasičského zboru 
oslavách 90.výročia založenia DHZ Jaslovské umiestnenie a prácu s mládežou. na Dobrovoľný hasičský zbor obce. Veliteľ zboru 
Bohunice, kde  prvý deň vykonali ukážku hasenia Členovia DHZ boli v novembri účastníkmi Martin Piškula, ktorý vo vedení DHZO vystriedal 
požiaru a na druhý deň prevzali ďakovné listy konferencie hasičských jednotiek v Trnave, na Lukáša Augustína, predniesol štatistiku zásahov 
a plakety od obce a DHZ Jaslovské Bohunice. ktorej bol prítomný i minister vnútra SR. V tomto zboru, ktorú uvádzame v predchádzajúcich riad-
Ďakovné listy získala organizácia hasičov aj mesiaci sa DHZ Pobedim zúčastnil Inštruktážno koch. 
v Čachticiach, kde boli oslavy 130. výročia založe- metodického zamestnania /IMZ/ DHZ v obci Podľa správy o činnosti DHZ Pobedim za rok 
nia zboru.  Modrovka. 2014, ktorú predniesol predseda DHZ Martin 

V auguste členovia hasičského zboru vykonali Zo spoločenských udalostí, ktoré mali vzťah Piškula na výročnej členskej schôdzi zboru dňa 
asistenčnú hliadku pri pálení vatry v obci Považany k organizácii hasičov treba uviesť sobáš člena DHZ 1. marca 2015, spracoval I. Pastorek  

„Pobedímska svadba“ v Piešťanoch
Vzácny doklad o prvom vystúpení folklórnej skupiny 
„Minulosť je zrkadlo, naše zrkadlo, skladajúce sa z nespočetného množ-

stva kúskov do seba zapadajúcej mozaiky.“ 
Výrok, ktorým začínam rozprávanie o tom, čo som našla v Pamätnej 

knihe mesta Piešťany písanej v rokoch 1939 - 1949, sa znova ukázal ako 
veľmi pravdivý. Moja záľuba „hrabať sa“ v internetových kronikách sloven-
ských i českých obcí ma priviedla k už spomínanej pamätnej knihe. Môžete 
si predstaviť moje prekvapenie, keď som na strane 209 našla zápis:

Posviacka prameňov.
Jún 1947.

Prvá júnová nedeľa bola v znamení osláv. Dopoľudňa konala sa slávnosť 
vysviacky prameňov piešťanských kúpeľov. Slávnosti sa zúčastnil i povereník 
zdravotníctva Dr. Böhm. Ceremóniu svätenia prameňov vykonal po sláv-
nostnej omši gen. vikár Dr. Lazík. 
Popoludní konala sa na letišti letecká slávnosť a deň bol ukončený národo-
pisnými slávnosťami, počas ktorých učinkovala folkloristická skupina 

Týmto sme získali písomný dôkaz o tom, že Folklórna skupina Pobedim-z Pobedíma, roľnícka mládež z Piešťan, rim. kat. chrámový spevokol z Vese-
čan existovala už v roku 1947. Rok vzniku sa tak posúva o jeden rok, pretože lého, spevokol Št. mešťanskej školy z Chtelnice a dychová hudba z Piešťan 
doteraz bol uvádzaný rok 1948. Vďaka patrí aj hovorkyni mesta Piešťany a z Hornej Stredy. 
Eve Bereczovej, ktorá mi umožnila nahliadnuť do originálu pamätnej knihy Národopisná slávnosť konala sa na stadione v parku na motív: „Pobedímska 
a tento odfotiť. Eva Pogranovásvadba“.

l Vystúpenie pobedimských folkloristov v Piešťanoch.l Vystúpenie pobedimských folkloristov v Piešťanoch.



Na kolkárni v Galante sa 14. decembra 2014 uskutočnilo vyhlásenie najlep-
šej šestky kolkárok a kolkárov za rok 2014. V mužskej kategórii si svojimi 
výkonmi podávanými počas roku vybojoval umiestnenie aj hráč KK Pobedim 
Damián Bielik. Začiatkom roka sa stal majstrom Trenčianskeho kraja v kategó-
rii juniorov, obsadil štvrté miesto na majstrovstvách Slovenska juniorov a spolu 
so spoluhráčmi získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta juniorov 
družstiev a spolu s Marekom Zajkom skončil vo štvrťfinále a obsadili tak piate 
miesto na majstrovstvách sveta juniorov v tandemoch. 

Ing. Marián Mitošinka 

Obdobne ako v minulých rokoch aj začiatkom tohto roka snemovali členo-
via organizácie Jednoty dôchodcov na fašiangovú nedeľu, ktorá pripadla na 
15. február 2015. Za hojnej účasti členov sa vyhodnotilo obdobie činnosti 
v rokoch 2012 - 2014, predniesol sa plán činnosti na rok 2015, predložil sa 
rozbor hospodárenia a rozpočet na rok 2015. Po správe revíznej komisie diskusii 
a schválení uznesenia nasledovala tiež tradičná kultúrno - spoločenská akcia 
Fašiangové posedenie. Podávala sa chutná a bohatá večera, pestré bolo tiež 
občerstvenie a nechýbala ani živá hudba rovnako i kultúrny program. Do tanca a 
na počúvanie hrala hudobná skupina v zložení J. Valo, B. Gono. E. Urbánek, 
V. Melicher a M. Kyselica. O pekný kultúrny program sa postarali členky Sokola 
Pobedim s tanečným pásmom Oktoberfest, recitátorka Elena Žitnanská s vese-
lou ale skutočnou príhodou z minulosti a nechýbalo ani vystúpenie členiek 
seniorskej organizácie v skladbe z filmu Slnko, seno, jahody. Prítomní si čest-

ozdravo-rekreačné zájazdy na kúpalisko Podhájská, ktoré spokojní účastníci ným tanečným kolom pripomenuli jubileá zlatých sobášov manželov Klimo-
absolvovali koncom júna a začiatkom septembra. Predtým bolo stretnutie na vých a Julényiových. 
opekaní na poľovníckej chate a na jeseň, sa obnovili spomienky na bývalých Z aktivít seniorskej organizácie v minulom roku vyberáme. Začiatkom 
pobedimských ochotníkov pri zhliadnutí klasickej hry Ferka Urbánka Kamenný apríla členovia JDS pomáhali zabezpečovať návštevu študentov seniorov 
chodníček v Divadle Jána Palárika v Trnave. Záver roka patril silvestrovskému z Univerzity tretieho veku v Bratislave pod vedením pedagogičky dr. Aleny 
posedeniu a privítaniu nového roka 2015. O príjemné posedenie a náladu sa tak Ostertágovej, ktorej rodinné korene sú v našej obci. Pred touto návštevou sa 
ako pri fašiangovom posedení a posedení pri guláši postarali naši hudobníci upratali a očistili expozičné priestory Roľníckeho domu. 
doplnení na silvestrovskom posedení harmonikárom Jozefom Sýkorom a V mesiaci máji mali účastníci zájazdu príjemné výletné počasie na zájazde 
Ing. Milanom Kyselicom. I. Pastorek, predseda ZO JDS Pobedimkonanom 28. mája 2014, ktorého cieľom bol Baťov kanál, prehliadka pamiatok 

Skalice a návšteva šaštínskej baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Účastníci 
zájazdu absolvovali romantickú plavbu po Baťovom kanáli so zaujímavým 
výkladom o kanáli a v prístavisku Sudoměřice si prezreli technickú pamiatku 
z minulého storočia. Ďalej navštívili zaujímavé pamiatky mesta Skalica a to 
jezuitský kostol, ktorý teraz slúži ako spoločenská sála, secesný Dom kultúry 
z roku 1905 a navštívili tiež výrobňu skalických trdelníkov. 

Ďalšou zastávkou bola bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
Pred bazilikou si vypočuli históriu vzniku kultu Sedembolestnej Panny Márie 
patrónky Slovenska a v samotnom chráme výklad o interiéri a stavbe baziliky. 
Záverom návštevy v Šaštíne bola prehliadka Mariologického múzea, kde medzi 
exponátmi bol aj pobedimský kroj. 

Účastníci úspešného zájazdu, okrem plánovaného programu, zašli i do ne-
ďalekého Kuklova, kde na miestnom cintoríne vzdali úctu nášmu významnému 
rodákovi, kňazovi Viliamovi Mitošinkovi. 

Žiaľ po tejto úspešnej akcii sa členovia organizácie rozlúčili s bývalou 
starostkou obce, iniciátorkou vzniku našej organizácie, členkou výboru jednoty 
dôchodcov a kronikárkou Máriou Vavrovou. S ľútosťou treba konštatovať, že sa 
miestna jednota dôchodcov rozlúčila s ďalšími šiestimi členmi. 

V roku 2014 sa zorganizovalo posedenie pri guláši v Roľníckom dome a tiež 
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Privítali sme
5.2.2015 Michal Kamenský, Pobedim 358
16.2.2015 Karolína Piškulová, Pobedim 201 

Manželstvo uzavreli       -  

Rozlúčili sme sa
11.12. 2014 Maco Michal, 76 r., č. 378
17.12.2014 Anna Klimová , 91 r., č 136
1.1.2015 Jozef Melicher, 79 r., č.357
22.2.2015 Miloš Priadka, 41 r.,  č.457
8. 3. 2015 Alžbeta Petrášová. 69 r.,  č. 27 

Snemovanie Jednoty dôchodcov a fašiangové posedenie

Po dlhšej odmlke, sa večer 17. februára 2015 pochovávala basa ako pred-
staviteľka fašiangovej veselosti. Pochovávanie basy sa konalo v sále kultúrne-
ho domu, organizátormi boli Folklórna skupina Pobedimčan, Futbalový klub 
1925 a Obec Pobedim. Pred hlavnou akciou večera ako aj po nej hrala okrem 
známych skladieb aj temperamentné rómske piesne rómska kapela Perinbaba. 
Skupina sa striedala s hudbou DJ Ivana. 

Po pódiových typických fašiangových piesňach basu pochovával početný 
zbor, ktorý pozostával z hasičov, farára /v podaní Ing. M. Kyselicu/ a miništran-
tov. Samozrejme nesmeli chýbať plačky ako aj ďalšie fašiangové masky. Basa 
bola na poslednej ceste veľmi pekne vyzdobená, predniesli sa patričné piesne a 
všetky modlitby, ktoré ku tejto akcii patria. Zaujímavé boli monológy vystupu-
júcich, trefné boli v podaní dobre zamaskovanej cigánky /Ľ. Miklovičová/. 
Po pohrebnom sprievode s basou zaznela rezká hudba Perinbaby, kto ich počul 
prvýkrát bol zrejme milo prekvapený, pri ktorej si dievčatá a ženy schuti zatan-
covali. Inak v kultúrnom dome bola tiež možnosť občerstvenia za propagované 
ľudové ceny. I. Pastorek

V nedeľu 11.januára 2015 sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá 
Trenčianskeho kraja v kategóriách žiakov, žiačok, dorasteniek, dorastencov 
a juniorov. Vo všetkých kategóriách mal Kolkársky klub Pobedim zastúpenie, 
ktorým sa na domácich dráhach aj darilo.

V spoločnej kategórii žiačok a žiakov reprezentovali KK Pobedim Emma 
Fábryová a Erik Urban. Emma Fábryová výkonom 242 kolkov obsadila druhé 
miesto a striebornú medailu. Erik Urban získal bronzovú medailu, keď dosiahol 
výkon 240 zvalených kolkov. Víťazkou sa stala Vávrová Vladimíra z MKK 
Stará Turá, ktorá zvalila 252 kolkov.

V dorastenkách sa zúčastnila Adriana Miklovičová, ktorá v konkurencii 
deviatich hráčok zvíťazila, keď dosiahla výkon 542 kolkov. Ďalšie medailové 
umiestnenia obsadili hráčky MKK Stará Turá Erika Lessová výkonom 510 
zvalených kolkov a Natália Kováčová výkonom 487 zvalených kolkov. 

V najvyrovnanejšej kategórii dorastencov sa najlepšie presadil domáci hráč 
Jakub Urban, keď výkonom 544 kolkov zvíťazil. Druhé miesto obsadil Ján 
Štefánek z TKK Trenčín výkonom 538 kolkov a tretie miesto si vybojoval 
Martin Dolnák z MKK Stará Turá. 

V juniorskej kategórii zvíťazil a zlatú medailu získal Damián Bielik, ktorý 
dosiahol najlepší výkon dňa 585 kolkov. Hráči na druhom a treťom mieste zvalili 
rovnaký počet 547 zvalených kolkov. O ich umiestnení nakoniec rozhodoval 
väčší počet kolkov zvalených v dorážke. Striebornú medailu získal Marek Sahaj 
zo ZKK Nové Mesto nad Váhom, ktorého dorážka bola 178 a tretie miesto 
obsadil Martin Dzúrik s dorážkou 163. 

Všetci naši hráči si vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska, ktorých 
miesta konania ešte nie sú určené. Ing. Marián Mitošinka

Úspechy na majstrovstvách Trenčianskeho kraja

Pochovali sme basu

Damián Bielik v najlepšej šestke v roku 2014

l Vystúpenie členiek JDS zaujalo prítomnýchl Vystúpenie členiek JDS zaujalo prítomných

  Foto: Eva Pogranová 


