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Za krásneho jarného počasia sa pri pamätnej tabuli SNP uskutočnila 
spomienková oslava z príležitosti 70. výročia oslobodenia obce, ktoré sa 
datuje na deň 4. apríl 1945. Dôstojnej oslavy sa za prítomnosti mnohých 
obyvateľov zúčastnili vzácni hostia, v prvom rade poslanec NR SR a starosta 
obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, prednostka Okresného úradu 
v Novom Meste nad Váhom Mgr. Andrea Augustínová, delegácia Oblastné-
ho zväzu protifašistických bojovníkov a Zväzu vojakov, starostovia okoli-
tých obcí a ďalší hostia. Na začiatku osláv vystúpili s príhodnou piesňou 
žiaci základnej školy, po nich privítala prítomných pracovníčka obecného 
úradu Vladimíra Žitňanská a požiadala o položenie vencov. Pod pamätnú 
tabuľu položili vence starosta obce Bc. Martin Lednický, poslanec NR SR 
Mgr. Dušan Bublavý, členovia zväzu protifašistických bojovníkov a vojakov 
ako i zástupkyňa partizánskej obce Lubina. Po kladení vencov mal slávnost-
ný príhovor starosta obce Bc. M. Lednický, o účasti obyvateľov obce 
v bojoch SNP prehovoril Mgr. Ivan Pastorek. S ďalším príhovormi o účasti 
vojakov rumunskej armády a Červenej armády vystúpili poslanec národnej 
rady Mgr. D. Bublavý a zástupca vojakov a protifašistických bojovníkov. 
Záver patril piesňam v podaní členov FS Pobedimčan. Za účasť obyvateľov 
obce a hostí poďakovala Vladimíra Žitňanská. Po tomto akte sa hostia 
zúčastnili položenia venca k pomníku padlých v I. svetovej vojne v areáli 
kostola. -I. Pastorek-

Regionálna rada Združenia Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) Človek 
človeku v Trenčíne vyhlásila pre všetky mestá a obce regiónu „Regionálnu 
prehliadku kolektívov ZPOZ“ pod názvom „Keď láska dáva životu zmysel“. 
Zameraná bola na občianske obrady uzavretia manželstva, kde sú v centre 
pozornosti snúbenci a novomanželia.

Jedna z regionálnych prehliadok sa uskutočnila 15. apríla 2015 v Obradnej 
miestnosti OcÚ v Pobedime. Prihlásili sa dva kolektívy ZPOZ, a to Bánovce 
nad Bebravou a Pobedim. Sobášne obrady pozorne sledovala odborná komisia 
v zložení: Viera Hudecová z Ústrednej rady Združenia ZPOZ, predseda Kraj-
skej rady Združenia ZPOZ Ing. Ľubomír Miklánek a bývalý starosta z obce 
Bzince pod Javorinou Ivan Mrázik. Po skončení obradov nasledovalo vyhod-
notenie. Predsedníčka odbornej poroty Viera Hudecová sa najskôr prítomným 
prihovorila pútavým umeleckým hovoreným slovom. Následne zhodnotila 
obe prehliadky. Porota voči vystúpeniu účinkujúcich nemala žiadne väčšie 
výhrady. Sobáše neboli právoplatné - boli fiktívne, no napriek tomu boli obidva 
obrady podľa vyjadrenia odbornej poroty predvedené na veľmi vysokej úrov-
ni. Mimoriadnu pozornosť vzbudili počas priebehu sobášneho aktu pobedim-
ského kolektívu dievčatká - cvičenky, ktoré piesňou prišli vyjadriť vďaku 
svojej cvičiteľke. Konkrétne to boli Hanka Melicherová, Timejka Havrlento-
vá, Eliška Směřičková, Radka Malíčková. Osobne ich pochválil Ing. Ľubomír 
Miklánek. Do krajského kola postúpili obidva kolektívy - ZPOZ Bánovce nad 
Bebravou i ZPOZ Pobedim. 

Krajská prehliadka kolektívov ZPOZ pod názvom „Keď láska dáva životu 
zmysel“ sa uskutočnila 24. apríla 2015 v Bánovciach nad Bebravou za prítom-
nosti významných hostí a odbornej poroty. Postupujúci z regionálnych prehlia-
dok Púchov, Udiča, Pobedim a Bánovce nad Bebravou predviedli hosťom 
i porote občianske obrady uzavretia manželstva. Tieto boli samozrejme fiktív-
ne. Mimoriadnu pozornosť znova vzbudili počas priebehu sobášneho obradu 
pobedimského kolektívu dievčatká - cvičenky, ktoré piesňou prišli „vydať“ 
svoju cvičiteľku. Ing. Ľubomír Miklánek Hanku, Timejku, Elišku a Radku 
znova nielen pochválil, ale za silného potlesku prítomných im odovzdal sladkú 
odmenu. Porota do celoslovenského kola nakoniec posunula až tri kolektívy.

Presklená kongresová sála v krásnom zámku Vígľaš vytesaná do skaly a 
pomenovaná po kráľovi Žigmundovi Luxemburskom patrila celý deň 20. mája 
2015 sobášnym obradom. V tomto neobvyklom priestore sa stretlo sedem 
postupujúcich kolektívov ZPOZ z krajských prehliadok. Púchov, Bánovce nad 
Bebravou, Turany, Prakovce, Brezno, Pobedim a Banská Bystrica predviedli 
kus poctivej práce, veľkej profesionality, ale najmä veľmi rôznorodé občianske 
sobáše. Oficiálne časti obradov predpísané zákonmi, hovorené slovo, piesne, 
hudobný sprievod, folklór, deti - sedem sobášov, sedem rôznych poňatí tohto 
slávnostného aktu. Porota rozhodla, že poradie nebude vyhlasovať, pretože už 
len tým, že sa tieto kolektívy posunuli do celoslovenského kola, ukázali, že sú 
na vysokej úrovni a profesionálne. Nás môže tešiť, že pobedimský sobáš sa 
porote veľmi páčil, najmä spevácke vystúpenie dievčat - cvičeniek. Po záve-
rečných príhovoroch, zápisoch do Pamätnej knihy Združenia ZPOZ-u Človek 
človeku v SR, odovzdaní pamätných medailí bola oficiálna časť ukončená. 
Neoficiálna pokračovala spoločným fotením, módnou prehliadkou svadob-
ných šiat a prehliadkou priestorov zámku Vígľaš.    Eva Pogranová

Oslavy oslobodenia obce

„Keď láska dáva životu zmysel“
Regionálna, krajská a celoslovenská prehliadka 

Popoludní dňa 20. júna 2015 bolo pred požiarnou zbrojnicou slávnostné 
odovzdanie hasičskej techniky - zmodernizovaného auta Tatra, ktorú Obci 
Pobedim odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. 

Pred odovzdaním modernej hasičskej techniky podal hlásenie veliteľ 
DHZO Pobedim Martin Piškula a hostí privítali peknou pesničkou žiaci 
základnej školy a príhovorom starosta obce Martin Lednický. V prvom rade 
ministra vnútra, ktorý našu obec navštívil viackrát, po prvýkrát prezidenta 
Hasičského hasičského záchranného zboru A. Nejedlého, poslancov Národ-
nej rady SR Dušana Bublavého, Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ďalej prednostku Okresného úradu Nové Mesto nad 
Váhom A. Augustínovú , riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne 
I. Šenitku a ďalších vzácnych hostí. Starosta obce poďakoval za zmodernizo-
vanú techniku, ktorá bude určite efektívne slúžiť našim hasičom. Svoju 
návštevu v Pobedime pripomenul i minister vnútra a vo svojom bezprostred-
nom príhovore ocenil aktívnu činnosť pobedimských hasičov a vyslovil 
presvedčenie, že tradícia požiarnej ochrany sa bude aktívne rozvíjať i naďa-
lej. Po príhovore ministra R. Kaliňáka požehnal hasičskú techniku správca 
farnosti dp. Ľuboš Tvrdý a vzápätí minister vnútra odovzdal veliteľovi 
DHZO Martinovi Piškulovi kľúče od vozidla, ktoré bolo symbolicky 
pokrstené šampanským. Pamiatkou na tento slávnostný akt bude iste spoloč-
ná fotografia a pre oficiálnu delegáciu pamiatkové plakety.  I. Pastorek

Slávnostné odovzdanie hasičskej techniky

l Spoločná fotografia pri z príležitosti 
odovzdania hasičskej techniky. 

Foto: I. Pastorek 

l Oslava oslobodenia obce, kladenie vencov. Foto: Jozef Segeš



O tom, že na našej škole máme šikovných a talento-
vaných žiakov svedčia ich úspechy, ktoré dosiahli 
v predmetových olympiádach a v rôznych súťažiach. 

Hneď v prvom polroku sa nám darilo v okresnom kole Olympiády slovenské-
ho jazyka a literatúry, v ktorom Laura Svetlíková, žiačka 9. ročníka obsadila 
2. miesto. Táto žiačka obsadila 2. miesto aj v súťaži Rétorická Lubina. Veľ-
kým úspechom bol postup našich dvoch žiakov Sebastiana Grofa (2. ročník) 
a Šimona Benku (4. ročník) do Okresného kola  súťaže v prednese poézie 
a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde Sebastian Grof obsadil 3. miesto. V súťaži 
Esej organizovanej Mestskou knižnicou Ľ. Riznera v Novom Meste nad 
Váhom uspela Alžbeta Nováková, žiačka 9. ročníka, ktorej práca bola vybraná 
medzi päť najúspešnejších spomedzi 40 účastníkov. Táto žiačka dosiahla aj 
najvyšší počet percent  v testovaní deviatakov, a to z matematiky 90% a zo 
slovenského jazyka a literatúry 95,8% . Veľkým úspechom bola Cena poroty 
pre Hanku Melicherovú zo 7. ročníka v okresnom kole súťaže Slávik Sloven-
ska a 2. miesto pre Elišku Směřičkovú v tej istej súťaži, ktorá v krajskom kole 
obsadila 3. miesto. V streleckej súťaži „Podolská desina“ sa darilo Lukášovi 
Svetlíkovi zo 7. ročníka, ktorý obsadil 2. miesto. Najväčším úspechom bolo 
1. miesto Veroniky Slabej, žiačky 9. ročníka, v celoslovenskom kole literárnej 
súťaže Svätoplukovo kráľovstvo, organizovanej pod záštitou SNR SR a 
Ministerstva školstva SR. Naša detská folklórna skupina „Štvorlístok“ nás 
dvakrát úspešne reprezentovala na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny v Novom Meste nad Váhom, kde zavítal aj premiér SR, Róbert Fico. 
Táto skupina nás reprezentovala aj na Podjavorinských folklórnych slávnos-
tiach na Rohu pri Lubine. Okrem týchto žiakov sa do predmetových olympiád 
a vedomostných súťaží ako napr. Pytagóriáda, Pangea, Spell and Tell, GO, 
CHO zapojili aj ďalší žiaci, v ktorých boli úspešnými riešiteľmi. 

Všetkým žiakom k ich úspechu srdečne blahoželáme a veríme , že budú 
pokračovať v ďalšej reprezentácii nielen našej školy , ale aj celej obce.

                                                                   Mgr. Jela Košútová

Ľudové obyčaje dávali roku a životu pravidelný rytmus. So zimou sa 
v mnohých miestach Slovenska lúčili vynášaním Moreny. Toto sa dialo na 
Smrtnú nedeľu, čo je podľa tradícií týždeň pred Kvetnou nedeľou, niekde 
priamo na Kvetnú nedeľu. Slamenú bábku na palici oblečenú v kroji niesli 
dedinou a za spevu a všeobecnej veselosti ju napokon zapálili a hodili do 
vody, niekde pre istotu aj ukameňovali, aby sa zima už nevrátila a aby koneč-
ne mohla prísť jar. Zároveň verili, že takto vyženú z dediny smrť, choroby, 
nečisté sily a urýchlia odchod zimy. Bol to akýsi magický obrad, rituál víťaz-
stva jari nad zimou a aj života nad smrťou. Táto forma zaháňania zimy 
upadla skoro do zabudnutia, v súčasnosti  tieto naše staré zvyky a tradície sa 
obnovujú v podaní folklórnych súborov.

Pedagógovia našej základnej školy v réžii Mgr. Košútovej sa rozhodli 
obnoviť tento zvyk. V dopoludňajších hodinách 10. apríla 2015 bol v priesto-
roch školy nezvyčajný ruch. To dievčatá a chlapci v pobieckom kroji spievali 
a rozprávali svojim spolužiakom o Morene a o všetkom, čo s ňou súvisí.

Niečo po pol jedenástej hodine sa sprievod detí, ich učiteľov, starostu 
obce a občanov vydal na cestu, aby vyniesol Morenu k potoku Dubová a tam 
ju hodil z mosta do vody. Ľudové piesne sprevádzané hrou na harmoniku 
pani učiteľky Gálovej zneli od školy okolo kostola, po Zákostolnej ulici až 
k Hájskemu mostu. Deti v krojoch, Morena, letečká, zlatý dážď, spev, zvuk 
harmoniky, smiech, to všetko vyvolávalo v očiach okoloidúcich úžas - čo sa 
to deje? Zvedavosť vidieť niečo nezvyčajné, vytiahla pred domy obyvateľov 
obce, vodiči áut spomaľovali, niektorí na chvíľu zastali, zamávali deťom 
a aspoň na chvíľu si pripomenuli dávny zvyk. Krásnym zážitkom bolo vidieť 
úžas v očkách škôlkarov, ktorých Morena zastihla na prechádzke po dedine. 
Po príchode k potoku dievčatá predniesli riekanky a zaspievali piesne na 
rozlúčku. Pán učiteľ Galbavý spolu s chlapcami zapálili Morenu a z mosta ju 
hodili do vody. Tá chvíľu len tak bez pohnutia ležala, potom sa pomaly 
pustila dolu prúdom popod most a o chvíľu dohorela. Tak sa skončila púť 
Moreny. Eva Pogranová

Dňa 18. mája nás poctila návštevou autorka literatúry pre deti a mládež 
Gabriela Futová. Hneď ako prišla, nás začala zabávať historkami svojej 
rodiny, priateľov, ale aj svojimi dobrodružstvami z detstva, ba aj dospelosti. 
Táto zábavná pani sa nebojí rozprávať o svojom osobnom živote. Počas 
besedy sme sa veľa dozvedeli o jej tvorbe, ktorá odráža jej skutočný život. 
Keď chodila do školy bavila ju nemčina a písanie slohov. Dodnes veľmi rada 
prekladá z nemčiny. Po skončení besedy sme si mohli zakúpiť jej knihy, do 
ktorých nám venovala svoj autogram.

Najznámejší slovenský spisovateľ detskej literatúry, Daniel Hevier, 
zavítal do našej školy dňa 21.5.2015 v rámci celoslovenského turné po ško-
lách s názvom HEVI TOUR, ktoré zorganizoval pri príležitosti jeho 
60. narodenín. Má záľubu v kreslení a hraní na hudobné nástroje. Svoje knihy 
si ilustruje sám. Literárne tvorí v aute, doma, v záhrade... Taktiež sme si mohli 
po besede zakúpiť jeho knihy, do ktorých sa nám podpísal. Na záver sa odfotil 
so žiakmi pri bicykloch, nakoľko povedal, že je to pre neho vzácnosť vidieť 
žiakov, ktorí chodia do školy na bicykloch, nie ako bratislavské deti, ktoré 
vozia rodičia do školy na autách. Obe besedy boli pre nás veľkým prínosom 
a na záver sme s nimi pripravili interview, ktoré sme zverejnili aj v obecnej 
skrinke. Simona Slabá, Hanka Melicherová, 7. ročník

Naše zážitky sa začínali príchodom do Chaty u Daniela v Repišti, kde sme 
strávili skvelých päť dní. Po príchode nás privítali zábavní animátori - Pipi, 
Mišo, Veľký Brat, Kvapka, Saxana a Anit. S našimi animátormi sme chodili 
na túry plné zážitkov a zábavy. Počas nášho pobytu sme hrali plno zábavných  
zaujímavých hier, ktorými nás animátori sprevádzali. Boli to napríklad 
Marketing, Bazár, Kasíno, Tornádo, Transport, Vírus a nechýbala ani nočná 
hra. Naši najmladší účastníci sa spolu s veľkým bratom naučili plávať 
a získali titul Rybky alebo Delfína. Avšak ani my starší sme na plavárni 
nechýbali. Počas nášho pobytu nechýbala návšteva u včelárky, kde sme si 
mohli postavať úľ a kúpiť rôzne včelie produkty. Počas našich aktivít sme sa 
naučili, že nejde o výhru, ale o zábavu a súdržnosť, čo si dokázali najmä tí, 
ktorí absolvovali TRANSPORT. Pri oddychu vonku, mnohí skončili v bazé-
ne, ktorý sme mali pred chatou. Na tieto zážitky budeme dlho spomínať 
a veríme, že v budúcom roku sa sem vrátime, tak ako sme to uviedli v hymne, 
ktorú sme počas školy v prírode zložili.        Katarína Kadlecová (6.roč.)

                              Tamara Čopová, Romana Dekanová (7. roč.)

Sobota, 27. júna 2015 bola venovaná našim deťom. Rodičovské združenie 
v spolupráci so základnou školou zorganizoval pre deti „Veľký deň“. Od skoré-
ho rána to na školskom dvore naozaj žilo . Poľovníci pripravovali chutný guláš, 
rybári grilované ryby a deti stánky s rôznymi dobrotami a predmetmi v rámci 
letných trhov. O 10.00 k nám zavítalo divadielko „Bez opony“ z Banskej Bys-
trice so svojou rozprávkou O smutnej princeznej. Potom nasledovala aktivita 
Zelenej školy. Nechýbali ani naše malé sokolky so skladbou Gimi,gimi. Po nich 
k nám zavítal zmrzlinár a o 13.00 hod. kynológovia z Nového Mesta nad Vá-
hom predviedli svoje cvičenie so stopovacími psami. Potom nasledovali súťaže 
rodín - spolu sa zapojilo 13 tímov a súťažili v siedmich disciplínach. O 17.00 h 
k nám zavítali hasiči z Nového Mesta nad Váhom, ktorí nám predviedli hasič-
skú plošinu a zásah pri požiari. Keďže počasie nám prialo a bolo naozaj teplo, 
dobre nám padlo aj osvieženie z hasičskej striekačky. Celé podujatie sa skonči-
lo večernou opekačkou a posedením pri ohníku. Všetkým organizátorom 
srdečne ďakujeme a už sa tešíme na ďalší skvelý Veľký deň.       -J.K.-

Úspechy žiakov našej školy 

Vynášanie Moreny

Gabriela Futová a Daniel Hevier navštívili našu školu

Škola v prírode
Veľký deň

l Vynášanie Moreny.  Foto: Eva Pogranová l Vynášanie Moreny.  Foto: Eva Pogranová 



Rastlinná a živočíšna výroba sú našimi nosnými činnosťami, z ktorých sa 
snažíme profitovať, čo sa nám v posledných piatich rokoch darí a už 5. rok po 
sebe sme skončili hospodársky rok so ziskom, čo v minulom roku bolo nároč-
nejšie, vzhľadom na obrovské prepady cien komodít. U niektorých komodít 
tento trend pokračuje bohužiaľ aj v tomto roku. Ďalšia dôležitá aktivita, ktorú 
máme ,sú služby, ktoré pre nás všetkých, pre naše okolie, pre obec a našich 
partnerov vykonávame. Spomeniem len zopár vecí: bezplatné skladovanie 
konárov na štiepkovanie v areáli družstva, odpratávanie snehu z obecných 
ciest, ťahanie žúmp občanom a organizáciám, pre občanov možnosť nákupu 
materiálov ako štrk, piesok, lomový štrk, nafta, a mnohé ďalšie činnosti, ktoré 
vykonávame v rámci našich možností a voľných kapacít. Vzájomne sa snaží-
me vyjsť v ústrety aj všetkým organizáciám v rámci obce aj s obcou samot-
nou. Osobne sa snažím spoznať problémy, ktoré majú jednotlivé organizácie V posledných dvoch rokoch sa nám okrem iných vecí podarilo pokročiť aj 
a ak je záujem a je to možné, snažím sa im pomôcť v rámci našich možností. v nákupe pôdy. Teraz sa pripravujeme aj na ďalšie kolá eurofondov, ktoré 
Taktiež sa inšpirujem mnohými vecami, ktoré v iných organizáciách fungujú budú v novom programovacom období 2014-2020. Chcel by som zintenzív-
a u nás by mohli zlepšiť našu prácu, alebo vyriešiť naše problémy. niť nákup pôdy v hospodárskom dvore, aby nás nevysporiadaná pôda nebrz-

Na družstve poriadame akcie pre našich členov, ale aj pre širokú verejnosť. dila v možnostiach čerpania eurofondov.
V tomto roku máme Deň otvorených dverí naplánovaný na 8.8.2015. Táto Začali sme aj s niektorými ďalšími rekonštrukciami v areáli PD. Zrekon-
akcia sa teší Vašej obľube, o čom nás presviedča záujem občanov nielen štruovali sme vnútorné priestory miešárne. Taktiež pokračujeme v rekon-
z Pobedima, ale aj zo širšieho okolia. Ale tieto akcie by sme sami nezvládli štrukcii elektroinštalácie a jej uloženie do zeme, budeme rekonštruovať 
a tu sa musím poďakovať všetkým, ktorí nám s organizáciou, prípravou, prípojku aj s hodinami. Opravujeme aj celý vstup do areálu družstva. Pomo-
samotným priebehom a aj s upratovaním pomáhajú. cou eurofondov sme začali aj rekonštrukciu hnojovej jamy, ktorú by sme mali 

V minulom roku sme okrem ovečiek vyskúšali aj výkrm ošípaných pre zvládnuť do leta. Kvôli tejto rekonštrukcii sme teraz museli pozastaviť skla-
vlastné účely, v tomto roku aj vzhľadom na vývoj cien jatočných ošípaných na dovanie konárov v areáli družstva. Máme v hlavách ešte veľa vecí, ktoré by 
trhu výkrm ošípaných vypustíme. Ale v prípade väčšieho záujmu, alebo ak bolo potrebné zrealizovať a snažíme sa postupne podľa finančných a ľud-
bude požiadavka máme pripravené a odskúšané priestory a vieme zareagovať ských možností všetky postupne realizovať.
veľmi pružne. So živými kosačkami pokračujeme aj v tomto roku. V roku Na záver sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom ,či už z radov 
2014 sme opravili ďalší objekt - tzv. kačačáreň, ktorá bola v dezolátnom zamestnancov, ale aj pracovníkov na dohodu a dôchodcov za ich poctivú 

prácu, všetkým organizáciám za spoluprácu, pánu Bohu za počasie, aké nám 
nadelil a dúfam, že spoločne sa nám bude dariť v ďalšom roku aspoň, tak ako 
v posledných 4 rokoch.

Chcel by som sa osobne poďakovať aj všetkým občanom Pobedima za ich 
podporu pri voľbách do obecného zastupiteľstva. Je to veľký záväzok, ale 
teraz mám možnosť ešte bližšie spolupracovať s obcou a jej zastupiteľstvom 
a vzájomne si pomôcť. V obci je taktiež veľa problémov, ktoré môžeme zvlád-
nuť iba spoločne a niektoré si vyžadujú dlhodobejšiu prípravu. Ešte raz 
ďakujem.     Ing. Juraj Lednický predseda PD Pobedim

stave. Spadnutú strechu od ihriska sme strhli a murovaním zvýšili, aby sa 
aspoň časť miestnosti dala využiť. Momentálne je táto časť využitá ako ovčín. 
Zvyšnú časť po odľahčení stropu, oprave strechy a uprataní priestoru môžeme 
využiť ako sklad. 

Na pasienku v areáli PD sa nám podarilo vypilovať a následne dočistiť 
časť pozostatkov hrádze, ktoré sme následne zlikvidovali drtením, ešte musí-
me do zopár jám naviesť hlinu a následne budeme môcť priestor využiť na 
sejbu plodín. Sója mala v tomto roku veľmi dobré podmienky a bolo to poznať 
aj na výsledku, keď sme skončili s rekordnou úrodou, všetku sóju, ktorú 
dopestujeme po spracovaní zužitkujeme v ŽV, čím šetríme peniaze za drahé 
sójové šroty a podarilo sa nám našou sójou nahradiť aj repkové šroty. Slnečni-
ca dopadla v tomto roku tiež mierne nadpriemerne, mala väčší potenciál ale 
problém nám spôsobil výskyt chorôb ovplyvnených počasím. Najviac nás 
potešila, ale aj sklamala kukurica, potešila nás rekordnými úrodami, ktoré 
sme dosiahli (vyše 13 t/ha) ale sklamala nás cenou, ktorej prepad v období 
zberu bol extrémny.

Po viacročných prípravách, čo sa týka projektovej dokumentácie a prí-
pravných prác sme začali aj s nevyhnutnou rekonštrukciou elektrorozvodov 
v areáli PD, rozhodli sme sa časť vzdušného vedenia umiestniť do zeme. 
Výkopy sme využili aj na opravu rozvodov vody a zároveň aj prípravu na 
rozvod pitnej vody v rámci areálu. Nakoniec po dohovore s plynármi sme 
urobili prípravu aj na nový rozvod plynu v areáli PD, keďže niektoré pôvodné 
časti sú ešte kovové a na týchto potrubiach sme už v minulosti riešili závažné 
poruchy. V minulom roku nás neobišli ani poruchy na strojoch, zariadeniach a 
budovách, ale priebežne s pomocou najmä chlapov v dielni sa nám ich darilo 
úspešne odstraňovať.

Na stránke  sme rozšírili MENU o kolónku prezentácie, kde umiestňujeme 
aj prezentácie z VČS. Tak si môžete pozrieť fotky z týchto prezentácií aj 
priamo tam. 

l Výstava počas Dňa otvorených dverí na PD Pobedim 

Poľnohospodárske družstvo Pobedim v minulom roku

l Areál poľnohospodárskeho družstva sa postupne modernizuje

V dňoch 25.-26.4.2015 sa na kolkárni v Sučanoch konali majstrov-
stvá Slovenska v kategórii dorastencov. Pri účasti 26 hráčov sa darilo aj 
nášmu hráčovi Jakubovi Urbanovi. V sobotňajšej kvalifikácii obsadil 
6.miesto s výkonom 562 zvalených kolkov. V nedeľnom finále dosiahol 
štvrtý najlepší výkon 565 zvalených kolkov, čo v konečnom súčte stačilo 
na štvrté miesto v súčte 1127, keď za tretím zaostal o 12 kolkov. Víťazom 
sa stal domáci hráč Michal Ludrovský, ktorý vyrovnanými výkonmi 
zvalil celkovo 1205 kolkov. Druhé miesto s výkonom 1190 zvalených 
kolkov obsadil Lukáš Juris a tretie miesto Roman Koleják obaja z ŠKK 
Trstená.
 V dňoch 25.-26.4.2015 sa na kolkárni v Piešťanoch konali majstrov-
stvá Slovenska v kategórii dorasteniek. Pri účasti 22 hráčov sa našej 
hráčke Adriáne Miklovičovej nedarilo tak, ako Jakubovi Urbanovi. 
V sobotňajšej kvalifikácii obsadila 15.miesto s výkonom 469 zvalených 
kolkov a do nedeľného finále nepostúpila. Víťazkou sa stala Nikola 
Mazúchová zo Šale výkonom 1087 zvalených kolkov. Druhé miesto 
s výkonom 1086 zvalených kolkov obsadila Partícia Machálková zo Šale 
a tretie miesto Ivana Janigová zo Starej Turej výkonom 1077 zvalených 
kolkov.
 Prvý májový víkend sa konali majstrovstvá Slovenska v kategórii 
juniorov na kolkárni v Modranke pri Trnave. Zúčastnil sa na nich aj hráč 
nášho Kolkárskeho klubu Damián Bielik. V kvalifikácii s výkonom 573 
zvalených kolkov obsadil 8.miesto, k čomu mu dopomohla štvrtá najlep-
šia dorážka. V nedeľnom finále svoj výkon z kvalifikácie ešte zlepšil, 
keď zvalil 582 kolkov, čo v konečnom súčte znamenalo 6.miesto. Víťa-
zom sa stal hráč ŽP Šport Podbrezová Erik Kuna, ktorý na kolkárni, kde 
vyrastal zvalil 1253 kolkov. Druhé miesto obsadil tiež hráč ŽP Šport 
Podbrezová Martin Kozák s výkonom 1230 zvalených kolkov. Bronzo-
vú medailu si vybojoval Šimon Dúbrava z Piešťan výkonom 1192 zvale-
ných kolkov. Ing. Marián Mitošinka

Majstrovstvá Slovenska v kolkoch



lie/,  negatívne stanovisko obce k vyhláške, 
ktorou sa vymedzuje ochranné pásmo termál-
nych prameňov v Piešťanoch, zapožičanie 

V poradí 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 16. marca plošiny a následné práce, žiadosť o zapožičaní hasičského vozidla na 
2015. Program zasadnutia bol rozšírený o bod Použitie súkromného motoro- piešťanské letisko a revízia plynových zariadení. 
vého vozidla na služobné účely. Po otvorení zasadnutia starostom obce Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26. mája 
Bc. Martinom Lednickým a kontrole uznesení boli na programe podnety 2015 sa pôvodný program doplnil o dva body. Jeden týkajúci základnej školy 
občanov. S návrhmi a podnetmi vystúpil Miroslav Piškula. Poukázal na a druhý budovania vodovodu v obci. Obecné zastupiteľstvo po otvorení 
viaceré problémy týkajúce sa účelového zariadenia obce /svadobky/ a super- zasadnutia a kontrole uznesení prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné 
marketu Jednota, ako aj ďalšie záležitosti. nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadostí organizácií o do- dochádzky v základnej škole. V doplnenom bode programu poslanci súhlasi-
tácie a záväzné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na li s počtom žiakov 5. ročníka a v ďalšom prijali uznesenie o možnosti budo-
rok 2015. Najdôležitejším bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie vania vodomerných šácht na obecných pozemkoch. V súlade so zákonom 
Rozpočtu obce na roky 2015-2017. Poslanci obecného zastupiteľstva rozpo- č. 253/1994 Z.z. upravili plat starostu obce a v bode 8 sa zaoberali schvále-
čet obce schválili v rovnakom znení, ako bol pôvodný návrh. Po schválení ním zapojenia sa obce do projektov a to na odstránenie nelegálnej skládky, 
rozpočtu kontrolórka obce A. Miklášová predložila zastupiteľstvu Správu rozšírenie separovaného zberu a na začatie územného konania pre kanalizá-

ciu. Na základe uznesení zastupiteľstva sa obec zapojí do odstránenia sklád-hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za rok 2014 a Návrh 
ky odpadu na Zástodolí a to podaním žiadosti o poskytnutie dotácie z Envi-rozvrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015. Poslanci 
ronmentálneho fondu a na ďalšiu dotáciu z Recyklačného fondu na zakúpe-v ďalšom rokovaní schválili žiadosť ZSE a.s. Bratislava o zriadenie vecného 
nie nádob na separovaný zber, ktoré budú umiestnené pri cintoríne. V prípa-bremena na vybudovanie energetických zariadení, vzali na vedomie materiál 
de odkanalizovania obce sa súhlasilo so začatím územného konania, Kultúrne a vzdelávacie aktivity v roku 2015 a vypočuli si obsažné informácie 
po ktorom by malo nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie /Bc. Martin Lednický, Miroslav Piškula a Mgr. Ivan Pastorek/ o súčasnom 
na vybudovanie kanalizácie. V bode informácie starostu Bc. Martin Lednic-stave a niektorých aspektoch budovania vodovodu v obci. Zastupiteľstvo 
ký oboznámil poslancov o účasti na celoslovenskej prehliadke ZPOZ schválilo v ďalšom programe používanie motorového vozidla starostu obce 
vo Vígľaši a o konaní Podjavorinských slávností v Lubine a vystúpením FS na služobné účely. Bc. Martin Lednický následne informoval o niektorých 
Pobedimčan a žiakov základnej školy na slávnosti . aktuálnych záležitostiach, ktorými boli : rekonštrukcia plynového potrubia, 

Tak trocha jubilejné 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto osadenie zrkadla na Novej ulici, možnosť riešenia skládky odpadu /Zástodo-
volebnom období sa zišlo dňa 22. júna 2015 v zasadačke obecného úradu. 
Pôvodný program, ktorý mal 11 bodov, bol rozšírený o bod týkajúci sa budo-
vania vodovodu v obci. Po otvorení zasadnutia starostom obce Bc. Martinom 
Lednickým sa uskutočnila kontrola uznesení a potom dostali priestor podne-
ty občanov, ktoré predniesla poslankyňa Eva Pogranová a dotýkali sa úpravy 
priestoru v blízkosti hrobových miest. Ďalším bodom rokovania bolo stano-
visko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014, ktoré 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Následne poslanci bez pripomienok 
schválili záverečný účet a výročnú správu obce za rok 2014, ako aj Prílohu 
č. 1 k VZN č. 1/2013, rovnako ako VZN č. 2/2015 o určení miest na vylepo-
vanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. V doplnenom bode 
Budovanie vodovodu v obci poslanci rokovali o aktuálnych záležitostiach 
týkajúcich investičnej akcie a požiadali Trenčianske vodárne a kanalizácie 
o urýchlené riešenie žiadostí obyvateľov obce týkajúcich sa predovšetkým 
osadenia vodomerných šácht. Starosta obce v ďalšom bode informoval 
poslancov o prebiehajúcom osadení stĺpikov na chodníkoch smerujúcich ku 
školskej budove, o inštalovaní spomínaných paneloch na vylepovanie pred-
volebných plagátov, odstránení skládok pred domom p. Volára a o možnosti 
využitia finančných prostriedkov združenia Presskan k vypracovaniu pro-
jektovej dokumentácie kanalizácie pre obec Pobedim. V závere informácií 
Bc. Martin Lednický pripomenul slávnostné odovzdanie hasičského auta 
a poďakoval za pomoc a spoluprácu športovcom, rybárom, škole a farskému 
úradu. I. Pastorek
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Privítali sme
27.4.2015 Ema Krajčíková, Pobedim 175
3.5.2015 Matej Pilát, Pobedim 432
23.5.2015 Matias Kišeľa, Pobedim 461
29.6.2015 Samuel Bartal, Pobedim 98

Manželstvo uzavreli        
11.4.2015 Mgr. Peter Čechvala, Pobedim 314 a Mgr. Monika
                    Andrejkovičová 
18.4.2015 Michal Benka, Pobedim 202 a Barbora Petková
30.5.2015 Lenka Mokošová, Pobedim 401 a Jiří Tousecký

Rozlúčili sme sa
27.3.2015 Viliam Haás, Pobedim, 78 r. č. 93
23.3.2015 Ondrej Toráč, Pobedim, 81 r. č. 309 
12.4.2015 Alojz Žitňanský, Pobedim, 82 r., č. 113 
14. 5.2015 Janka Heráková, Pobedim, 51 r. č. 292
4.7.2015 Ján Klčo, Pobedim, 74 r. č.131

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Po roku opäť zavítali študenti Univerzity tretieho veku v Bratislave 
do našej obce. Po návšteve Maduníc, Dechtíc a Dobrej Vody si dňa 
7. mája 2015 prezreli expozície nášho Roľníckeho domu, pristavili sa 
pri pamätnej tabuli Jána Hollého a pozreli si i náš kostol sv. Michala 
archanjela. Odborný výklad im poskytol autor článku Mgr. I. Pastorek. 
Všetky tri zastávky sa im páčili, zaujímali sa o niektoré exponáty Roľ-
níckeho domu a boli prekvapení architektúrou a bohatým vybavením 
kostola. Potom sa študenti pod vedením profesorky A. Ostertágovej 
presunuli do svadobky, kde ich pri vchode vítali pesničky členov Fol-
klórnej skupiny Pobedimčan a tiež starosta obce Bc. Martin Lednický, 
ktorý ich v sále svadobky oboznámil s obcou Pobedim. Účastníci exkur-
zie si mohli prezrieť výstavu pobedimského kroja a s jeho súčasťami 
ich oboznámila Cilka Miklovičová a asistovali jej Andrejka Mrekajová, 
Barborka Okienková a Matej Palkovičn (viď foto). Členky výboru 
JDS a ďalší dobrovoľníci z radov členov jednoty dôchodcov návštevní-
kom obce pripravili občerstvenie a pridali i recepty pobedimských 
dobrôt. Nechýbal ani spev a dobrá nálada a tak usporiadatelia a predo-
všetkým hostia našej obce si mohli odnášať len tie najlepšie dojmy.  

I. Pastorek

Exkurzia študentov Univerzity tretieho veku

3., 4. a 5. zasadnutie


