
o obecné nájomné byty svedčia i výsledky 
ankety, v ktorej sa o nájomné byty vyslo-
vilo vyše 30 obyvateľov obce.

Medzi najdôležitejšie investičné akcie bezpo-V druhom čísle obecných novín v minulom 
chyby patrí rekonštrukcia komunikácie III. triedy roku sme uverejnili článok o aktivitách obce za 
Horná Streda - Podolie. Túto rekonštrukciu zabez-I. polrok 2016, teraz predkladáme stručné aktivity 
pečoval Trenčiansky samosprávny kraj. V sú-zo spomenutého obdobia a tieto údaje doplníme 
vislosti s touto akciou sa vybudovali obrubníky pri aktivitami v obci za II. polrok, teda čitateľ novín si 
rodinných domoch Pätnických a Žitňanských. môže utvoriť obraz ako žila a rozvíjala sa obec 
Akciou s príspevkom štátu a z obecného rozpočtu Pobedim v minulom roku z hľadiska výstavby ale 
bola rekonštrukcia stanovišťa zastávky autobusov aj v oblasti spoločenského života, kultúry a športu. pamiatky a pamätihodnosti, výstavu PhDr. Ján 
na Zákostolnej ulici a časť vozovky smerom V prvom polroku roku 2016 najvýznamnejšia Mitošinka a šport v Pobedime, výstavu v Roľníc-
ku kultúrnemu domu. Zastávka autobusov pri bola likvidácia skládky odpadu na lokalite Zásto- kom dome, hudobný koncert hudby Inovčanka, 
tzv. bufete sa má, podľa zámerov obce, realizovať dolie, hradené z rozpočtu obce. Po potrebných Deň úcty k starším, Stretnutie jubilantov dôchod-
v tomto roku. Ďalšia komunikácia bola vybudova-úpravách územného plánu bude možné pristúpiť cov a jubilujúcich manželských párov, Vianočnú 
ná v areáli školy, kde vznikli i parkovacie miesta. k jej všeobecne prospešnému využitiu. Ekologic- besiedku a Privítanie nového roku. Koncom roka 
Bokom nezostala ani naša ľudová architektúra teda kého charakteru bolo tiež doplnenie odpadových sa začalo s redizajnom oficiálnej internetovej 
miestne múzeum Roľnícky dom. Tu sa opravila kontajnerov o kontajnery na zber tetrapakov a ko- stránky, stránka nového vzhľadu je k dispozícii od 
časť strechy a obnovila sa uličná fasáda ako i časť vov a veľmi úspešná celoobecná brigáda 30. apríla januára tohto roku. Dopĺňame správu o obci 
fasády vonkajšieho dvora. V pamiatkovom objekte 2016. Žiaľ po tejto akcii úmyselne založený požiar o zmene v zložení obecného zastupiteľstva. No-
fary sa vymenili podlahy v dvoch miestnostiach poškodil obecné vitríny. Vzhľadom k tomu, že vým poslancom je Ivan Pätnický, ktorý nahradil 
a osadili nové vchodové dvere, ktoré vhodne obecný majetok je poistený bolo možné tieto škody Martina Piškulu. Tento stratil mandát po presťaho-
korešpondujú s architektúrou fary. sanovať z poistky a tak sa osadili tesne pred pobe- vaní do obce Častkovce, avšak ako dobrovoľný 

Medzi kultúrnym domom a poľnohospodár-dimskými hodami nové estetické a praktické hasič zostal verný našej obci. 
skym družstvom sa postavila nová trafostanica vitríny. V I. polroku sa tiež skolaudoval vodovod 
a práce spojené s napojením elektrického vedenia budovaný v obci v roku 2015 a v druhom polroku 
z pôvodnej trafostanice do novej. K pamätným sa už niektoré domácnosti napojili na vodovod, 
tabuliam v obci /pamätná tabuľa SNP, pamätné rovnako ako i naša škola. Vybudovanie kanalizácie 
tabule Jána Hollého a biskupa Jozefa Feranca/ má za sebou ďalšiu etapu a to verejné obstarávanie 
pribudla v športovom areáli pamätná tabuľa na projektoch dokumentácie kanalizácie a násled-
PhDr. Jána Mitošinku, prvého prezidenta Sloven-ne sa vyhotovila projektová dokumentácia ako 
ského zväzu ľadového hokeja a po ňom bol pome-podklad pre stavebné konanie. Dôležitou prioritou 
novaný športový areál. I v tomto roku sa konali zostáva výstavba obecných bytov. Sú k dispozícii 
Vianočné trhy, na ktorých spoločenské a športové projektové zámery na rozšírenie objektu zdravot-
organizácie a naša škola ponúkali vianočný tovar ného strediska o ďalšie byty, ďalej štúdia využitia 
a občerstvenie v obecných stánkoch s názvami lokality Zástodolie a priľahlého pozemku na 
predávajúcich subjektov.stavbu bytových nájomných bytov ako i plán 

Z kultúrnych a spoločenských aktivít v minu-individuálnej výstavby na Družstevnej ulici. 
lom roku uvádzame: Privítanie detí do života, Deň Začalo sa rokovať o predaji pozemku na výstavbu 
učiteľov, Stavanie mája, prednášku Pobedimské bytovky v lokalite Zástodolie. O tom, že je záujem 

Zo zasadania obecného zastupiteľstva /14. zasadnutie/

POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

Príjmy

Bežné príjmy   735 760,00  
Kapitálové príjmy 0,00 
Príjmové fin. operácie  4 704,00 
Príjmy spolu   740 464,00  

Výdavky

Bežné výdavky
Verejná správa    156 334,00   
Finančná a rozpoč. oblasť  1 000,00   
Iné všeob. služby /matrika/  1 900,00  
Verejné služby /neklasifik. /  600,00 
Transakcia verejného dlhu  400,00  
Civilná ochrana     50,00
Ochrana pred požiarmi   12 635,00   
Cestná doprava    10 000,00    
Nakladanie s odpadmi   40 000,00  
Spoločný úrad, príspevok  500,00  
Rozvoj obce - verejná zeleň  6 500,00  
Verejné osvetlenie    9 000,00   
Zdravotné stredisko   16 350,00   
Športové služby    7 600,00    
Knižnica      2 260,00    
Ostatné kultúrne služby   17 220,00  
Vysielacie a vyd.   1 100,00 
Náboženské a spol. služby  5 776,00
Predškolská výchova   125 313,00 
Základné vzdelanie   304 986,00 
Vzdelávanie 2 000,00  
Centrá voľného času    200,00
Sociálne zabezpečenie    500,00   
Bežné výdavky spolu   722 224,00 
Kapitálové výdavky   16 500,00  
Výdavkové fin.operácie  1 740,00  
Výdavky spolu 740 464,00

Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu 

Dňa 13. marca 2017 sa zišlo prvé tohoročné bola schválená a v ďalšom bode programu predse-
a celkove 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. da komisie kultúry a vzdelávania Ivan Pastorek 
Avizované body programu sa rozšírili o dva a to predložil plán kultúrnych a spoločenských aktivít 
vyhlásen ie voľby hlavného  kontroló ra obce a podnet na vyhlásenie nehnuteľných vecí Roľníc-
a správa hlavnej kontrolórky o finančnej kontrole ky dom a Pamätná tabuľa SNP v Pobedime za 
za rok 2016. Bod o podnete vyhlásenia Roľníckeho národné kultúrne pamiatky. Obecné zastupiteľstvo 
domu za národnú kultúrnu pamiatku sa rozšíril vzalo na vedomie plán kultúrnych aktivít a schváli-
o podnet vyhlásiť i pamätnú tabuľu SNP ako národ- lo podnet na vyhlásenie objektov Roľnícky dom 
nú kultúrnu pamiatku. Po kontrole uznesení a a Pamätná tabuľa SNP za národné kultúrne pamiat-
podnetov občanov bola poslancami prerokovaná ky. Súčasťou plánu kultúrnych aktivít bol i podrob-
správa o vykonaní auditu obce za rok 2015, ďalej ný program osláv 70. výročia Folklórnej skupiny 
bol schválený audítor na vykonanie auditu za rok Pobedimčan. Pred informáciami starostu obce 
2016 a tiež sa schválila Príloha č. 1 k VZN Mgr. Martina Lednického /dopravný projekt obce, 
č. 1/2013. Prítomní poslanci schválili zmluvu so odstránenie stromu pri lávke cez potok Dubová, 
Západoslovenskou distribučnou a. s. o zriadení žiadosti na viaceré projekty/ a interpeláciami 
vecných bremien. V ďalšom bode programu bola poslancov /riešenie obecného pozemku na Zákos-
prerokovaná spresnená pôvodná žiadosť ZRPŠ. tolnej ulici, narušenie komunikácie na Dubovej 
Obecné zastupit eľstvo schválil o požadovaný ulici, aktualizácia územného plánu obce/ obecné 
príspevok na činnosť ZRPŠ v tomto roku. zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie voľby hlavné-

Starostom obce Mgr. Martinom Lednickým ho kontrolóra obce ako aj vzalo na vedomie správu 
bola poslancom predložená zmluva o prenájom hlavnej kontrolórky o finančnej kontrole za rok 
nebytových priestorov v budove kultúrneho domu 2016. Voľba hlavného kontrolóra obce Pobedim sa 
a obecného úradu firme G. P. Mont s. r. o. Zmluva uskutoční dňa 24. apríla 2017. -I.P.-



V príjemne mrazivé odpoludnie 17. decembra 2016 si mohli naši občania 
vychutnať čaro vianočných trhov i u nás. Rôzne dobroty ponúkali poľovníci, 
rybári, červený kríž, seniori jednoty dôchodcov, ženy zo Sokola, žiaci základ-
nej školy, futbalisti a nechýbal ani starostovský stánok, ktorý tak ako aj ostatné 
mal premiéru. Všetky boli vkusne označené zúčastnenými organizáciami 
a treba povedať, že takýmito stánkami sa nemôže pochváliť ani obec väčšia 
ako naša. Po trochu rozpačitom začiatku sa postupne priestor pred Supermar-
ketom Jednota a Svadobkou postupne zaplnil a mohol sa začať kultúrny prog-
ram s vianočnou tematikou, ktorý predviedli členovia folklórneho krúžku 
základnej školy pod vedením Márie Desátovej. Pred začiatkom vystúpenia 
privítal prítomných starosta obce Mgr. Martin Lednický. Zaželal prítomným 
príjemnú pohodu, uviedol účinkujúcich žiakov a poďakoval všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o technické zabezpečenie trhov. Okrem kultúrneho programu prekva-
pením bol ohňostroj Tomáša Melichera a nechýbala ani harmonika Jozefa 
Sýkoru. Pripomíname, že o ozvučenie a vianočné piesne sa postaral Ivan 
Pätnický. Predával sa i med a medovina, nápoj Slovanov.

Možno konštatovať, že chladné počasie sa dalo prekonať príjemnou 
atmosférou a väčšina z prítomných si našla svoju pochúťku, ozdobu k Viano-
ciam, stretli sa so svojimi známymi a potešili sa kultúrnym programom, ohňo-
strojom a harmonikou Jozefa Sýkoru. Organizátorom a spolupracovníkom ako 
i organizáciám a škole patrí za to veľká vďaka. I. Pastorek

Deväť malých koledníkov spolu s pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdý-
m, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom opäť obohatili slávenie 
tohoročných Vianoc v našej obci na sviatok sv. Štefana. Radostnú zvesť 
o narodení Božieho Syna ohlasovali za sprievodu heligónky spevom kolied 
a vinšom, v ktorom nechýbali žičenia Božieho požehnania, zdravia, šťastia 
a pokoja rodinám farníkov. Odmenou im bola prejavená štedrosť Pobedimča-
nov, ktorí prostredníctvom finančného daru podporili poslanie Dobrej noviny - 
prispieť na rozvojové projekty zlepšujúce život detí, mladých ľudí a ich rodín 
v Afrike, v roku 2017 najmä v Etiópii. V rámci tejto ušľachtilej akcie iste platí, 
že obdarovať je viac ako dostať. Pán farár po koledovaní požehnal rodinám, 
ktoré navštívili, ich príbytky.    Ján Feranec

Stalo sa už tradíciou, že na Nový rok Pobedimčania privítajú nový rok 
stretnutím a ohňostrojom v centre obce. Aj v tomto novom roku sa zišlo nemá-
lo obyvateľov obce, ktorých privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický. 
Ohlásil ohňostroj a pozval prítomných na starostovské a poslanecké občer-
stvenie. Podával sa starostovský čaj, poslanecké varené víno a punč. Oba 
nápoje návštevníkom akcie chutili a samozrejme na stretnutí nechýbali blaho-
želania do Nového roku 2017. Po 17. hodine ohlásil starosta obce ohňostroj a 
potom sa zraky prítomných obrátili na večernú oblohou, na pozeranie pekného 
ohňostroja, ktorý bol trocha rušený hmlou a táto robila starosti predovšetkým 
pri fotografovaní.

Po hlavnom bode programu spoločenského stretnutia Mgr. M. Lednický 
poďakoval za realizáciu ohňostroja Petrovi Ferancovi, spolupracovníkom za 
prípravu a podávanie občerstvenia a všetkým za účasť so želaním zdravia, 
šťastia a veľa dobrého v Novom roku 2017. -I.P.-

Po dvoch rokoch sa 25. februára 2017 v sále kultúrneho domu konalo 
Pochovávanie basy. Akciu otvoril starosta obce Mgr. Martin Lednický, 
ktorý privítal prítomných a pozval ich aj na ochutnávku zabíjačkových 
špecialít. Po starostovom príhovore prišiel na scénu bubeník, aby oznámil 
príchod fašiangového sprievodu Pod šable. Sprievod tvorili naši folklo-
risti. Zaspievali typické fašiangové pesničky, doplnené tancami. Po 
prestávke kultúrna akcia pokračovala hlavným programom a to pochová-
vaní basy, kde boli folkloristi doplnení miništrantmi, pánom farárom 
/Ing. Milan Kyselica/ a hasičmi v uniformách. Priebeh pochovávania bol 
ako tradične so smútočnými prejavmi, plačom a ovzdušie bolo naplnené 
tymianom. Prítomní poďakovali za kultúrnu akciu potleskom a potom si 
pochutnali alebo domov si odniesli chutné zabíjačkové špeciality. Súčas-
ťou akcie Pochovávanie basy bola tiež hudobná produkcia skupiny Perin-
baba. I.P.

Jar prebieha v plnom prúde a čochvíľa nás čaká aj leto. Tieto dve ročné 
obdobia sa vyznačujú nie len prebudzajúcou sa prírodou a zvyšujúcou sa 
teplotou, ale aj súchom a veterným počasím. Sucho a vietor, vytvárajú najlep-
šie podmienky pre šírenie ohňa, preto by sme v tomto čase mali dbať na zvýše-
nú požiarnu bezpečnosť. Pozostatky minuloročnej trávy, lístia a ihličia sú 
dobrým základom pre vznik a šírenie požiaru. Preto v prírode a v záhrade 
zaobchádzajme s otvoreným ohňom najviac opatrne. Ak je potrebné spaľovať 
odpad zo záhrad, ohraničte miesto ohniska, spaľujte menšie množstvá odpadu, 
zabezpečte dozor, pri silnom vetre nezakladajte žiaden otvorený oheň. Vypa-
ľovanie trávy je PRÍSNE ZAKÁZANÉ! Pokuta v prípade porušenia zákona 
o ochrane pred požiarmi môže siahať do výšky 333Ä. Veľké škody vie napá-
chať aj neuhasená cigareta, najmä vtedy, keď ju počas jazdy autom odhodíme 
von oknom do voľnej prírody. Takáto neuhasená cigareta môže v suchom 
a veternom prostredí ľahko spôsobiť požiar. Nezabúdajme teda na to, že oheň 
je dobrý sluha, ale zlý pán. Ing. Matej Palkovič

  tajomník DHZ Pobedim 

 V prvom mesiaci tohto roku oslávil v kruhu početných príbuzných a to na 
stretnutí rodiny Kotlebovcov svoje životné jubileum 70 rokov, bývalý staros-
ta obce, Ing. Peter Kotleba. V roku 1990 bol zvolený za prvého ponovembro-
vého starostu obce Pobedim a veru bola to neľahká úloha šéfovať obci, kedy 
bola miestna samospráva len v začiatkoch. Napriek tomu sa život v obci 
nezastavil, práve naopak pod jeho vedením, za pomoci vtedajšieho poslanec-
kého zboru a aktívnych občanov sa vybudovala komunikácia a osvetlenie 
v okolí fary a kostola, dokončila sa a bola daná do užívania telocvičňa školy 
a opravil sa Roľnícky dom, teraz využívaný na muzeálne účely. Začali sa 
práce na inštalovaní káblového rozvodu, spracovali sa posudky k výstavbe 
vodovodu a štúdie kanalizácie obce s čističkou odpadových vôd. Začal sa 
odvážať komunálny odpad a obec poskytla finančné prostriedky na rekon-
štrukciu elektrickej siete a kotolne v materskej škole. 

Celoobecnou akciou v jeho funkčnom období aj vďaka aktivite Ing. 
P. Kotlebu boli veľkolepé oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 
ktorých súčasťou bol alegorický sprievod, výstava vo svadobke, vydanie 
medailí a predovšetkým vydanie monografie o Pobedime. Sprístupnil sa 
Roľnícky dom verejnosti a v roku 1993 z účelových prostriedkov Minister-
stva kultúry SR sa vyhotovili kópie archeologických nálezov z Pobedima. 
V roku 1992 sa vyhotovili nové insignie obce s motívom sv. Michala archan-
jela a to na základe pečatí obce z 19. storočia. 

Jeho angažovanosť v oblasti kultúry sa prejavila predovšetkým v aktívnej 
účasti vo Folklórnej skupine Pobedimčan, kde bol dlhoročne činný ako reži-
sér a scenárista folklórnych pásiem Lepšie doma gazdovat ako po svete van-
drovat? Jarné pochôdzky a zvyky, Od Ondreja do Vianoc, Volanie leta a 
ďalších pásiem. Spolu s početným súborom účinkoval nielen v obci, ale aj na 
viacerých festivaloch v našom regióne. 

Ing. Peter Kotleba aj po tom, čo starostovské žezlo odovzdal Márii Vavro-
vej bol neskôr činný ako poslanec obecného zastupiteľstva a doteraz je čle-
nom komisie kultúry a vzdelávania pri obecnom zastupiteľstve a tiež členom 
redakčnej rady obecných novín Pobedimčan. 

Má tiež zásluhu nielen na obnove Roľníckeho domu, ale aj na opravách 
pamiatkových objektov kostola a fary. Bol zakladajúci člen Združenia na 
opravu a obnovu našich najvýznamnejších pamiatkových objektov a predo-
všetkým je doteraz fungujúci predseda tohto občianskeho združenia. Jeho 
humanitná stránka sa prejavila dobrovoľným darcovstvom krvi, čo bolo 
ocenené zlatou medailou MUDr. Kňazovického. Jubilantovi prajeme veľa 
šťastia a pevného zdravia. -Redakcia-

Pochovávanie basy a obecná zabíjačka

 Foto: I. Pastorek 

Vianočné trhy 2016

Pobedimskí koledníci podporili 
22. ročník Dobrej noviny

Privítanie nového roku 2017

Jarná požiarna prevencia

Životné jubileum Ing. Petra Kotlebu 



V piatok 9. decembra 2016 sa udiala v Pobedi-
me milá slávnosť. Na jubilejnom stretnutí sa po 
okrúhlych 50-tich rokoch od ukončenia deviatej 
triedy zišli spolužiaci z bývalej ZDŠ Pobedim, 
ktorí túto školu navštevovali v rokoch 1957 
až 1966. Začínali ako malí žiaci na prvom stupni, 
v starých budovách bývalej osemročenky, ešte bez 
spolužiakov z Bašoviec. Druhý stupeň začali 
vo vtedy celkom novej budove ZDŠ, terajšej ZŠ, 
posilnení o spolužiakov z Bašoviec a tam aj povin-
nú školskú dochádzku ukončili.

V dobrej nálade a v radostnom očakávaní 
stretnutia sa zišlo 15 bývalých žiakov a 2 pedagó-
govia. Len tak pre zaujímavosť - na spomienkovej 
fotografii z 1. sv. prijímania ich bolo spolu 34. 
Niektorí spolužiaci sa nezúčastnili zo zdravotných 
dôvodov, iní pre pracovné, alebo rodinné zane-
prázdnenie a takmer pätina z nich už odišla na Po prehliadke školy sa „žiaci“ pomaly (prime- rozhovoroch, rozchádzať. Najprv tí, ktorí museli 
večný odpočinok. Roky pribudli, ale charakteris- rane k svojmu veku a dôstojnému rázu udalosti) za svojimi rodinami odísť mimo Pobedim 
tické črty tvárí (fyzimónie - ako sa hovorí v Pobe- presunuli do Športového areálu PhDr. Jána Mito- a postupne odchádzali ďalší, až prišlo aj na Pobe-
dime) zostali, takže sa všetci (aj keď niektorí šinku, kde stretnutie pokračovalo spoločným dimčanov a tých, ktorí boli dobrými priateľmi 
nežijú trvale v Pobedime) pri prvom vzhliadnutí posedením v spoločenskej miestnosti areálu. v Pobedime na noc prichýlení. Spomienkové 
bez problémov spoznali. Po slávnostnom prípitku, slávnostných spolu- rozhovory tak pokračovali aj cestou k rodinným 

Stretnutie začalo v budove základnej školy, žiackych príhovoroch, po spomienke na zosnu- krbom a v niektorých prípadoch sa natiahli dlho 
kde si všetci urobili malú exkurziu, prehliadli lých spolužiakov a večeri, pokračovalo stretnutie do noci. Záverom by chcel autor tohto textu poďa-
miesta, kde trávili svoje mladé letá, kde sa učili, voľným  posede ním, popret kávaný m hlavne  kovať všetkým iniciátorom stretnutia a spolužia-
pripravovali na život, ale aj vyvádzali huncútstva, rozhovormi. Boli to chvíle rozprávania o preži- kom, bývajúcim v Pobedime, ktorí sa zaslúžili 
a tak trochu hnevali svojich učiteľov. Ako deti. tých rokoch, o svojich životoch, o rodinách, o jeho zorganizovanie a zabezpečenie všetkého, 
Všetci konštatovali, že sa škola od ich čias zmeni- o deťoch i vnúčatách. Ale aj chvíle spomienok na čo bolo pre jeho zdarný priebeh potrebné. Zostáva 
la k lepšiemu. Modernejšie učebne, moderné mladosť - vzdialenú i nedávnu, čo sa podarilo, len dúfať, že sa podarí naplniť úmysel a želanie 
technické vyučovacie pomôcky, telocv ičňa, aj čo mohlo byť lepšie, spomienok na chvíle pekné všetkých prítomných spolužiakov - stretnúť sa 
jedáleň. To za ich čias nebolo. A všade čistota i smutnejšie - tak, ako ich prinášal život. v dobrom zdraví opäť po piatich rokoch.
a poriadok. Jednoducho škola v Pobedime kráča S prichádzajúcou nocou sa dobre naladená 
s dobou. spoločnosť začala postupne, pri neutíchajúcich 

Naša ZŠ s MŠ Jána Hollého je plno organizovaná škola s deviatimi ročník-
mi ZŠ a dvoma triedami MŠ. Budova základnej školy bola slávnostne otvore-
ná 1. 9. 1961. Za posledných osem rokov škola prešla mnohými úpravami, 
ktoré viedli k skvalitneniu pracovného a životného prostredia, ako i technické-
ho stavu budovy školy.

Škola má zrekonštruované hygienické zariadenia spĺňajúce všetky hygie-
nické kritériá a požiadavky. Triedy i ostatné priestory školy sú vymaľované, 
čisté, spríjemňujú pracovné prostredie žiakov i ostatných zamestnancov školy. 
Počas posledných ôsmich rokov bola zrealizovaná výmena okien v triedach, 
na chodbách, v jedálni a v kanceláriách. Tiež boli za pomoci rodičovského 
združenia vymenené vchodové dvere pre zamestnancov aj žiakov. Vybudovali 
sa kabinety pre učiteľov. Boli zrekonštruované chodníky školy a nevyužívané 
priestory zadnej časti prístavby. V roku 2015 a 2016 prebehla rekonštrukcia 
kanalizácie školy. Pre deti v materskej škole bola vybudovaná prekrytá terasa, 
ktorá je využívaná pri nepriaznivom počasí a tiež v letných mesiacoch - deti sú 
takto chránené pred dažďom aj slnkom. V roku 2016 sme priestory materskej 
školy vybavili novým nábytkom. Počas letných prázdnin v roku 2016 bolo 
zrekonštruované veľké schodisko pri vchode pre žiakov a tiež rímsový systém 
v tejto časti školy. V roku 2016 sa vybudovala prípojka na obecný vodovod a v 
škole sme vybudovali nový rozvod pitnej vody. Všetci zamestnanci a žiaci 
majú prístup k pitnej vode na hlavnej chodbe školy, v školskej výdajnej jedál-
ni, v zborovni školy a školskej dielni. V novembri a decembri 2016 sme zreali-
zovali spevnenie plochy školského dvora - vybudovala sa prístupová cesta zo 
zadnej časti školy a šesť parkovacích miest pre zamestnancov školy. V decem-
bri sa uskutočnila výmena dvoch vstupných brán do školského areálu. 

Postupne prebieha výmena starého nábytku za nový, renovuje sa a dokupu-
je vybavenie tried a kabinetov (podľa finančných možností školy). Vedenie 
školy sa veľmi snaží o to, aby prostredie v škole bolo estetické, funkčné, 
hygienické a príjemné. A čo plánujeme do budúcnosti?

Je toho ešte veľa, čo by bolo potrebné zmeniť, vylepšiť alebo prerobiť. Je 
potrebná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy, všetkých 
by potešila nová fasáda či výmena vonkajšieho oplotenia a iné... Pre zlepšenie 
výučby telesnej výchovy by sme v areáli školy privítali multifunkčné ihrisko. 
Sú to všetko nové výzvy, s ktorými sa stotožňujeme a veríme v ich realizáciu. 

 PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy 

Čo je nové v našej škole
V dňoch 23. 1. 2017 - 27.1.2017 naša škola už tretíkrát navštívila Chatu 

u daniela v Repišti. Zúčastnili sa deti od prvého až po deviaty ročník. Deti 
1. stupňa absolvovali plavecký výcvik, kde boli rozdelené do skupín podľa 
plaveckých schopností na RYBIČKY a DELFÍNY. Plávať ich učil veľký 
brat (pán Moško - vedúci školy v prírode) a animátor Mišo - DEDI. Žiaci 
druhého stupňa absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sala-
mandra Resort v Štiavnických vrchoch, kde mali inštruktorov a tí, niekto-
rých prvýkrát postavili na lyže. Deti, ktoré nelyžovali ani neplávali mali 
program na chate s animátormi Burom a Šrumim. Ráno nás animátori zobu-
dili na rozcvičku a potom sme išli na raňajky, po ktorých plavci odišli do 
bazéna v Slených Tepliciach a lyžiari na svah s pánom učiteľom Galbavým. 
Ostatní mali program na chate. Každý večer sme mali spoločný program 
plný zábavy, hudby a súťaží. V posledný deň sme navštívili základnú školu 
v Štiavnických Baniach, kde sa ako na jedinej škole na svete vyučuje soko-
liarstvo a práve pán riaditeľ tejto školy na našej škole vedie Krúžok sokoliar-
stva. Potom sme navštívili tvorivé dielne v Banskej Štiavnici, kde sme si 
mohli vyrobiť rôzne darčeky. Všetci sme si to užili a už sa nevieme dočkať 
ďalšej návštevy Repišťa. P. Pastulová, K. Kalužová ( 9. ročník)

Sobota / 17. február 2017 / sa niesla v znamení Valentínskeho školského 
karnevalu, ktorý sa konal v účelovom zariadení obce vo „Svadobke“. Od 
16. 00 sa sála zapĺňala malými princeznami, supermanmi, pirátmi , robotmi 
či chobotnicami. Nechýbali ani kolektívne masky v podobe pacientov a le-
kárskeho tímu primárky MUDr. Gertrúdy Potočnej, futbalového tímu, 
skupiny reperov a skupiny rockerov. O úžasný program sa postarali naši 
deviataci, pripravili hudobnú súťaž „Tvoja tvár znie povedome“, vystúpenie 
Pomády, Belgický tanec, vystúpenie dvojice Cuky a Luky a ďalšie aktivity. 
Rodičovské združenie sa postaralo o super občerstvenie a bohatú tombolu. 
Do večerných hodín sa „Svadobkou“ niesol smiech, radosť , hudba a zábava. 
Už teraz sa tešíme na budúcoročný karneval. - žiaci 9. ročníka -

Škola v prírode - Lyžiarsky výcvik

Valentínsky karneval

Stretnutie spolužiakov zo ZDŠ Pobedim

l Účastníci stretnutia po 50. rokoch 

Fero Miklovič (Ondráš)



V januári sa konali majstrovstvá Trenčianskeho v Starej Turej darilo. V kategórii dorastencov v kategórii seniorov. Z prihlásených 44 účastníkov 
kraja v kategóriách žiačok, žiakov, dorasteniek, nastúpilo 8 hráčov. Najlepšie sa presadil náš hráč sa nakoniec zúčastnilo 43 hráčov. Svojich zástup-
dorastencov, junioriek juniorov, žien, senioriek Jakub Urban, keď výkonom 546 kolkov zvíťazil cov mal aj KK Pobedim. Najlepší z nich Ján Mre-
a seniorov. Kategória mužov sa bude konať až a získal zlatú medailu. Druhé miesto obsadil domá- kaj obsadil 10. miesto, keď zvalil 540 kolkov. 
v marci. ci hráč Filip Lehuta výkonom 524 kolkov a tretie Na 21. mieste skončil Jozef Uváčik výkonom 520 

V nedeľu 15. 1. 2017 sa na kolkárni v Pobedime miesto si vybojoval jeho spoluhráč Kotula Matúš kolkov a na 31. mieste Peter Lednický výkonom 
konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kategó- výkonom 523. Druhý náš zástupca Erik Urban 504 zvalených kolkov. Víťazom sa stal hráč DKK 
riách žiačok, žiakov, junioriek, žien a senioriek. obsadil výkonom 465 kolkov 6. miesto. Nové Mesto nad Váhom Jaroslav Nedbal, ktorý 
V kategórii žiakov a junioriek mal Kolkársky klub V juniorskej kategórii nastúpilo 10 hráčov. zvalil 559 kolkov. Druhé miesto obsadil jeho 
Pobedim zastúpenie. V spoločnej kategórii žiačok Najlepší výkonom dňa 594 zvalených kolkov sa spoluhráč Jaroslav Švaro výkonom 556 zvalených 
a žiakov reprezentoval KK Pobedim Michal Malí- prezentoval hráč KK Pobedim Damián Bielik, kolkov. Tretie miesto si vybojoval Ján Hochel 
ček, ktorý dosiahnutým výkonom 212 zvalených ktorý tak zvíťazil a získal zlatú medailu. Druhé zo Starej Turej, ktorý nastúpil na svoj štart ako 
kolkov získal bronzovú medailu. Víťazom sa stal miesto obsadil tiež náš zástupca Jozef Melicher, prvý hráč a celkovo zvalil 554 kolkov.
Matúš Hotola z MKK Stará Turá, ktorý zvalil ktorý zvalil 565 kolkov. Tretie miesto obsadil    Ing. Marián Mitošinka
225 kolkov. O jeden zvalený kôl za ním zaostal Tomáš Truska z TKK 
jeho spoluhráč Alex Michalčík. Trenčín výkonom 546 

V juniorkách sa zúčastnila Adriana Miklovičo- zvalených kolkov. Na 
vá, ktorá v konkurencii piatich hráčok dosiahnu- ši es to m a si ed mo m 
tým výkonom 517 kolkov získala striebornú mies te skončili  ďa lší 
medailu. Víťazkou sa stala hráčka TKK Trenčín dvaja hráči KK Pobedim 
Johanka Kičinková, ktorá zvalila 567 kolkov. Marek Sahaj a Michal 
Bronzovú medailu si vybojovala hráčka MKK Vajer  výk ono m 535 , 
Stará Turá Ivana Janigová s výkonom 498 zvale- resp. 498 kokov.
ných kolkov. V nedeľu 29. 1. 2017 
 Dorastenky, dorastenci a juniori v ten istý deň sa na kolkárni v Pobedi-
cestovali na majstrovstvá Trenčianskeho kraja na me konali majstrovstvá 
Starú Turú. Kolkárom z Pobedima sa aj na kolkárni Tre nč ia ns ke ho  kr aj a 
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Privítali sme:
14.12. 2016 Toráčová Bianka, č. 293
2.1.2017 Balažovič Peter, č. 303
7.3.2017 Danišová Nella, č. 328

Manželstvo uzavreli: 
---

Rozlúčili sme sa:
20.12. 2016 Klimo Štefan, +80, č. 327
28.12. 2016 Pogran Jozef, + 66, č. 74
3.1.2017 Vavrová Janka , + 70, č. 449
9.1.2017 Keráková Božena, + 83, č. 341
18.1.2017 Bielik Jaroslav, + 82, č. 251 

„Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa naro-
dili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štát-
nych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo 
zomreli v cudzine (zák. NR SR 154/1994 Z.z. o matrikách).“

Predchodcami matrík boli cirkevné záznamy o krstoch, sobášoch a birmov-
kách, ku ktorým sa neskôr odporučilo viesť záznamy aj o pohreboch. Tieto 
záznamy viedli rímskokatolícki farári aj pre inovercov, keďže v tom období bola 
cirkev jediná nositeľka vzdelanosti. Pôsobila nielen v duchovnej sfére, ale aj vo 
výkone verejnej správy a práva a snažila sa zabezpečiť kontrolu nad všetkými 
udalosťami, ktoré súviseli s osobným životom a stavom všetkých obyvateľov. 
Dôležitosť vedenia týchto záznamov rímskokatolíckymi duchovnými farármi 
bola zdôraznená už na Druhom Lateránskom koncile, ktorý sa konal v roku 
1139. Povinnosť zapisovať duchovným narodenie, sobáš a úmrtie do matrík 
zaviedol Tridentský koncil , ktorý sa konal v roku 1563. Najvýznamnejšie 
zasiahol do vedenia matrík Patent Jozefa II. z r. 1784, ktorým bolo prvýkrát 
stanovené viesť matriky každú zvlášť pre narodenie, pre sobáš a pre úmrtie. 
Matričné záznamy sa viedli v latinskom jazyku (v židovských matrikách 
v nemeckom jazyku) až do roku 1840, kedy sa nariadením začali viesť v maďar-
skom jazyku. Neskôr od roku 1868, po prijatí národnostného zákona bolo umož-
nené farským úradom, aby si jazyk zvolili ľubovoľne. Z hľadiska vedenia 
matrík bolo najdôležitejšie prijatie zákonného článku XXXIII/1894, čo zname-
nalo zoštátnenie matrík. Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie a vzniku 
Československej republiky jednotnosť vo vedení matrík zabezpečilo prijatie 
zákona č. 320/1919, ktorý neskôr nahradil zákon 268/1949 Zb. V súčasnosti je 
v platnosti zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách. 

Prijatie jednotlivých zákonov sa odráža aj na samotných matričných zápi-
soch, či matričných knihách. Tak napríklad zápis narodenia z 3. 10. 1895, čo je 
mimochodom najstarší zápis, ktorý máme na úrade, je písaný v maďarskom 
jazyku a patrí mu celá strana matričnej knihy. Zápisy narodenia od 1. 1. 1919 sú 
už písané v slovenskom jazyku a na jednej dvojstrane je ich zapísaných šesť. 
A ešte jedna zaujímavosť . Posledný zápis narodenia bol v matričnej knihe našej 
obce zapísaný v roku 1982.

Do matriky je možné nazrieť v prítomnosti matrikára a robiť z nej výpisy len 
v zmysle § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších 
predpisov. Matričné zápisy staršie ako 100 rokov, resp. spred roku 1895 sú 
voľne dostupné vo forme fotodokumentácie na internetovej stránke:
www.familysearch.org. Vladimíra Žitňanská, matrikárka obce

Začiatok roku je obdobie, kedy spoločenské a záujmové organizácie v 
obci hodnotia uplynulý rok a predkladajú členskej základni plán na rok 
2017. Nebolo tomu inak ani v prípade seniorov, ktorí sú členmi Jednoty 
dôchodcov na Slovensku. Za prítomnosti starostu obce Mgr. Martina 
Lednického, členovia výboru oboznámili členskú základňou s najdôležitej-
šími akciami v roku 2016 a zároveň predložili na schválenie námety na 
činnosť organizácie v tomto roku ako i dokumenty ekonomického rázu. 
Ako už u JDS býva zvykom, snemovanie sa koná v čase fašiangov, dôchod-
covia nielen dňa 26. februára 2017 snemovali, ale sa aj občerstvili a pobavi-
li. Účastníci Fašiangového posedenia sa zabavili pri hudbe Valovícov, 
harmonikou a spevom Jozefa Sýkoru a tiež ako obyčajne i vystúpeniami 
členiek jednoty dôchodcov. Tieto aj v tomto roku mali úspech svojimi 
vystúpeniami a to tak tancom rómskeho súboru ako aj vystúpením hravých 
mačiek. Vďaka im ako i všetkým zainteresovaným mohli si naši seniori 
odniesť pekný zážitok a tešiť sa na budúce stretnutie. Technickú stránku 
schôdze zabezpečoval Ivan Pätnický. Ivan Pastorek

Úspechy pobedimských kolkárov na majstrovstvách Trenčianskeho kraja

História vzniku a vedenia matrík

Seniori snemovali a fašiangovali

l Do spevu zahral 
Jozef Sýkora...


