Veľká noc včera a dnes
Veľká noc je významný sviatok s dlhou históriou. S týmto sviatkom je spojených mnoho
milých tradícií a legiend. Niektoré síce v priebehu
času zanikli, no niektoré prežili a tešia sa veľkej
obľube i dnes.
Pripadá na mesiace marec, alebo apríl. O presnom dátume na ktorý Veľká noc pripadá, rozhoduje cirkev. Slávi sa prvú nedeľu po prvom splne po
jarnej rovnodennosti. Nie všetci však oslavujú
tieto sviatky v rovnakom dátume a rovnakým
spôsobom. Pravoslávna cirkev oproti katolíckej
cirkvi slávi tento sviatok neskôr. Riadia sa totiž
juliánskym kalendárom, naopak cirkev katolícka
gregoriánskym.
V rôznych kútoch sveta sa tradície taktiež líšia.
To najdôležitejšie však je, že ľudia stále nezabudli
na tento významný sviatok a každoročne si ho
opäť pripomínajú i k eď každá časť sveta po svojom. V U.S.A. sa rodiny stretnú počas sobotňajšieho večera, aby spoločne ozdobili vajíčka. Tie
potom rodičia ukryjú do rôznych častí záhrady.
Deti ich v nedeľu ráno hľadajú a majú z toho veľkú
zábavu. Veria, že ich v noci ukryl veľkonočný
zajačik. V severnom a chladnom Nórsku sa obyvatelia venujú zdobeniu vajíčok tiež. Navyše vďaka
chladnému podnebiu si môžu užiť posledné lyžovanie, či sánkovanie v horách. Zaujímavosťou je,
že Nóri sa v tomto období radi venujú riešeniu
vrážd. Na televíznych kanáloch sa vysielajú rôzne
kriminálne a detektívne filmy. Noviny publikujú
detektívne príbehy, vychádzajú knihy na túto
tému. Dokonca aj na obaloch od mlieka sú uverejnené príbehy o vraždách. Je to zaujímavý zvyk a

prečo pripadá práve na toto obdobie sa mi zistiť
nepodarilo.
V našich končinách, hlavne u nás na Slovensku, sa tento sviatok spája s vierou a náboženstvom. Na jednej strane sviatok spojený so smútkom kresťanov nad ukrižovaním Ježiša, no na
druhej strane prináša nádej a radosť z jeho zmŕtvychvstania. V tomto duchu sa nesú aj naše zvyky.
Tie sa vyskytujú s malými obmenami v každom
kraji. Tento sviatok sa teší veľkej obľube najmä u
chlapcov a mužov, pretože môžu ženy vo svojom
okolí poriadne „vyšibať" šibákom, pre niektorých
korbáčom. Upliesť šibák, kedysi vedeli už i malý
chlapci. Dnes to už samozrejmosťou nie je. Na
Veľkonočný pondelok, by sa všetky ženy najradšej
niekam schovali, len aby „nedostali šibákom" a
poriadnu dávku vody. Muži to však myslia
v dobrom a poriadne ich vyšibú a polejú vodou pre
zdravie a krásu. Pritom recitujú rôzne riekanky.
Často sa ženy a dievčatá sťažujú na bolesť a
necitlivosť šibačov. Je však otázkou prestíže, ku
ktorej z nich šibačov príde viac. Šibák by mal totiž
symbolizovať záujem muža o ženu. Tie im za
odmenu darujú maľovanú kraslicu. Tie často krát
pripomínajú malé umelecké diela. Techniky ich
zdobenia sú rôzne a líšia sa podľa krajov. U nás sú
najčastejšie vajíčka zdobené voskom najrôznejších farieb. Zdobenie roztopeným voskom si však
vyžadovalo šikovné ruky a skúsenosti. Kedysi boli
časté techniky farbenia vajíčok pomocou rôznych
rastliniek, bylín a potravín. Napríklad na získanie
červenohnedého odtieňu stačilo vyvariť šupy
z cibule a do tohto vývaru vajíčko namočiť. Dnes
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existujú už aj menej náročné techniky. Dajú sa
kúpiť kraslice umelé, či čokoládové. Tým sa však
stráca kúzlo, ktoré nám odovzdali ešte naše babičky. Každé vajíčko vyrobené ručne sa hodnotou
nevyrovná nikdy tomu kúpenému. Vajíčka bezpochyby patria k symbolom Veľkej noci. Rovnako
ako Veľkonočný baránok. Zvyky a tradície
Veľkonočného obdobia sa rokmi obmieňajú, no
tento sviatok ostáva rodinným, kedy sa všetci
členovia stretávajú, aby spoločne oslavovali.
Martina Babičová

a získania financií kedy sa začne
s výstavbou a aký je predpokladaný
rok dohotovenia?
Žiadosti o poskytnutie financií sa podávajú vždy
do 15.2. príslušného roku. V našom prípade je to
dátum 15. február 2009. Po tomto termíne prebieha schvaľovanie žiadosti. Z uvedeného vyplýva
začiatok výstavby na jar 2009. Dokončenie
bytovky je do dvoch rokov od zahájenia stavby,
predpoklad je koniec roka 2010.
Ďakuje za rozhovor I.P.

Stavba nájomnej bytovky
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
k štyrom existujúcim bytovkám má pribudnúť
ďalšia nájomná bytovka. Čo rozhodlo o jej výstavbe a aké boli doterajšie prípravné práce?
O výstavbe bytovky rozhodlo niekoľko skutočností. V prvom rade dať možnosť a poskytnúť
mladej generácii v našej obci bývanie. Veľa
mladých ľudí si bytovú otázku rieši mimo obce,
v blízkych obciach a mestách. Určite je dôležité,
aby mladí ľudia neodchádzali z Pobedima a
zostali v obci, čo je ďalším dôvodom. Skutočnosť,
že demografický vývoj má klesajúcu tendenciu,
tiež prispela k podpore výstavby. Ďalej treba
dodať, že bytová výstavba je jedným z bodov
môjho volebného programu, čo taktiež prispelo
k tomuto rozhodnutiu.
Kde bude bytovka situovaná a koľko bude mať
bytov ?
Bytový dom bude umiestnený na jeden z mála
obecných pozemkov. Je to plocha pri školskej
bytovke. Postavených by malo byť 12 bytových
jednotiek. Byty budú trojizbové o výmere 65 m2.
Stavba bytovky si vyžaduje nemalé finančné
prostriedky. Ako sa môžu získať a na aké práce
budú potrebné financie obce?
Finančné prostriedky možno získať z dvoch
zdrojov. Jeden zdroj je zo Štátneho fondu rozvoja

bývania, podmienený žiadosťou spolu so stavebným povolením. Druhou zložkou je dotácia,
(nenávratný príspevok) vo výške 20-30% z celkovej žiadanej čiastky, ktorú prideľuje Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja. Obec zabezpečí
financie na projektovú dokumentáciu, realizáciu
elektrickej a plynovej prípojky, ďalej geologický
prieskumný vrt, ktorý bude zároveň s lúžiť ako
vodný zdroj, meranie radónu a samozrejme aj
žumpu - septik.
Byty sa budú stavať pre rodiny mladšej a
strednej generácie. Aký bude ich predpokladaný finančný príspevok a ako môžu
28. marec 2008
byty splácať?
9. apríl 2008
V súčasnosti nie je ešte možné hovoriť
11. apríl 2008
o výške nájmu a financovaní bytov jed20. apríl 2008
notlivými budúcimi užívateľmi, pretože
nemáme dokončenú kompletnú projektovú
30. apríl 2008
dokumentáciu. V tomto období pripravujeme zadanie pre územné konanie, bude
3. máj 2008
nasledovať stavebné konanie pre stavebné
4. máj 2008
povolenie, rozpočet a ocenenie stavby. Až
11. máj 2008
na základe týchto podkladov určíme výšku
8. jún 2008
vkladov, nájmu a spôsob financovania
záujemcami. Informácie budú včas zverej28. jún 2008
nené a dostupné pre všetkých.
V prípade úspešného postupu v prípravách

Deň učiteľov
Pobedimská kvapka krvi
Deň narcisov
60. výročie vzniku folklórnej
skupiny Pobedimčan
Stavanie mája
Memoriál Štefana Zverbíka
Úcta sv. Floriánovi
Deň matiek
200. výročie účinkovania
Jána Hollého v Pobedime
Veľký deň detí

l Spevácky krúžok v programe ku Dňu matiek.
Foto: I. Pastorek

Záujem o krúžky
Na našej základnej škole sa venuje veľká pozornosť záujmovej
činnosti žiakov, ktorá je veľmi vhodným prostriedkom na elimináciu
negatívnych vplyvov v rozvoji mladého človeka, rozširuje jeho vedomosti a zručnosti, rozvíja jeho nadanie a záľuby. V tomto roku v rámci
vzdelávacích poukazov bolo žiakom vydaných 130 kusov, škole bolo
vrátených 103 poukazov.

Opäť sme privítali nový rok
Každý rok 1. januára oslavujeme nielen odchod starého roka a príchod
toho nového. Dávame si predsavzatia a rozmýšľame, čo nasledujúcich
dvanásť mesiacov prinesie. Rok 2008 sme spoločne oslávili aj my, občania Pobedima. Na Nový rok sme sa spoločne zišli, aby sme si zapriali
všetko dobré do nasledujúceho roku, ktorý je mimoriadny aj v tom, že má
o deň viac.
Jeden z hitov posledných rokov, ohňovú show predviedla skupina
Ohnivé kvety. Magické obrazce z ohňa na pozadí snehu a chladu boli
pôsobivé. Rovnako aj šikovnosť žonglérov. Uzimených návštevníkov
príjemne rozohrialo lahodné varené víno a čaj. Vrcholom bol veľkolepý
ohňostroj. Zmes farieb na tmavej oblohe pôsobili veľkolepo. Nový rok sa
niesol v duchu osláv a príjemných stretnutí so známymi a rodinou.
V tomto čase plnom osláv, možno zabúdame, alebo nevenujeme dostatočnú pozornosť jednej významnej udalosti, síce vzniku Slovenskej
republiky. Tento rok má republika významné jubileum, už pätnásť rokov
totiž kráča slobodne svojou cestou. Rozpadom Českej a Slovenskej
federatívnej republiky 1.januára roku 1993 vznikli dva štáty, naša
Slovenská republika a Česká republika. Táto významná udalosť poznačila naše dejiny, ako aj dnešný život. Jej vznikom sme obyvatelia samostatného štátu, ktorý sa postupne rozvíja. Právom môžeme byť na našu republiku hrdí a želáme jej šťastnú cestu do budúcnosti. Martina Babičová

Na výročnej členskej schôdzi 3. marca t.r. sa stretli i cvičenky
TJ Sokol Pobedim. Medzi sebou privítali starostku Považskej župy
M. R. Štefánika Oľgu Samákovú, starostu obce Martina Lednického a
predsedu komisie športu OZ Jozefa Mašána. Okrem oficiálnych hostí
sa schôdze zúčastnili aj cvičenky, ktoré nie sú zatiaľ členkami TJ
Sokol. Už tradične, ako po iné roky, i teraz nechýbalo v programe
i veselé kultúrne vystúpenie, o ktoré sa postarali členky organizácie.
Správu o činnosti za rok 2007 a plán na tento rok predniesla starostka TJ Sokol Pobedim-ženy Mgr. Lenka Mitošinková. O hospodárení TJ Sokol oboznámila prítomných Vladimíra Žitňanská. K členkám sa prihovorili všetci zúčastnení oficiálni hostia.
V správe o činnosti sa hodnotilo predovšetkým spoločné cvičenie
žien a detí a zvýraznili sa verejné akcie, na ktorých sa cvičenky
zúčastnili / napr. Veľký deň detí /. V cvičení sa plánuje pokračovať
i v tomto roku a najbližšou akciou, ktorou sa budú prezentovať pobedimské cvičenky v zahraničí, je 3. Sokolský slet pod Ještědem
v Liberci.
Ivan Pastorek

Krúžok šikovných rúk s vedúcou Mgr. J. Košútovou. Náplň krúžku
spočíva v získavaní zručností v rôznych ručných technikách ako je vyšívanie, pletenie, výrobky z netradičných materiálov. Členovia krúžku sa
svojimi výrobkami vo veľkej miere prezentovali na tohtoročných vianočných trhoch, ale zaujímavá bola i výroba adventných venčekov prezentovaná na chodbe školy. Navštevuje ho 14 detí
Matematický krúžok /vedúca Mgr. M. Zetochová/. Navštevuje ho
19 žiakov 8. a 9. ročníka. Okrem toho, že sú tu žiaci pripravovaní na
Monitor 9 a prijímacie skúšky, majú možnosť si tu aj precvičiť práve
preberané učivo, stretnúť sa so zaujímavými matematickými úlohami a
ich riešením.
Divadelný krúžok pracuje pod vedením Mgr. A. Hulmanovej a
Mgr. J. Škanderovej. Do krúžku chodí 19 mladých „hercov" od 1. po
6. triedu. Žiaci každý rok pod vedením vedúcich krúžku naštudujú a nacvičia divadelnú rozprávku, ktorou sa predstavujú svojim spolužiakom,
žiakom iných škôl (Podolie) a výsledok svojej práce prezentujú pred
obyvateľmi našej obce. V tomto roku nacvičujú klasickú slovenskú rozprávku Zlatovláska.
Spevácky krúžok navštevuje 16 žiakov pod vedením Mgr. Ľ. Gálovej a
Mgr. J. Pastulovej. Činnosť krúžku je zameraná na nácvik piesní, s ktorými sa deti prezentujú pri akciách organizovaných školou, ale i obcou
/Posedenie pre dôchodcov, Vianočná besiedka/. Teraz usilovne pracujú na
piesňach ku Dňu učiteľov a k oslavám Dňa matiek.
Športový krúžok pre žiakov 1. stupňa pracuje pod vedením
Mgr. G. Bartovičovej. V tomto školskom roku je doň zapísaných 20 žiakov. Krúžok je zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu detí, pohybové
hry a ako príprava na športové loptové hry.
Športový krúžok pre žiakov 2. stupňa vedie Mgr. P. Vrábel. Krúžok
navštevuje 14 žiakov 2. stupňa, z toho 2 dievčatá. Žiaci sa stretávajú každý
piatok v telocvični školy. Jeho hlavnou náplňou sú športové hry, najmä
halový futbal, v ktorom žiaci dosahujú pekné výsledky. Na mesiac február
a marec vedúci krúžku pripravuje celoškolský turnaj v stolnom tenise.
Biblický krúžok. Na krúžok sa prihlásilo 11 detí. Po čase sa k nim pridali
i ďalší spolužiaci. Na stretnutiach preberajú liturgické obdobia, biblické
postavy ako aj príbehy z biblie. Pútavé sú pre deti aj rôzne súťaže a hry,
ktoré pripravuje vedúci krúžku pán farár Mgr. M. Vivodík.
Počítačový krúžok, vedúca Mgr. R. Schedlingová, navštevuje 32 žiakov,
ktorí sú rozdelení do troch skupín podľa ročníkov. Cieľom Počítačového
krúžku v I. polroku školského roku 2007/2008 bolo naučiť žiakov základy
práce s počítačom a jeho periférnymi zariadeniami.
Žiaci si rozšírili zručnosti pri práci s textovým procesorom MS Word.
Ovládajú prácu s Internetom na dobrej úrovni, sú schopní vyhľadávať
informácie k učebnej látke, naučili sa vymieňať si informácie navzájom
pomocou emailov a rýchlych správ.
Zo starších žiakov sa krúžku zúčastňujú najmä deti, ktoré nemajú doma
internet a využívajú tak možnosť vyhľadávania informácií.
Kolkársky krúžok pracuje v tomto školskom roku pod vedením I. Žitňanského Záujemcovia z radu žiakov sa schádzajú v miestnej kolkárni,
aby sa zoznámili s týmto športom a postupne sa pripravili na rôzne súťaže.
Cvičenie s hudbou. Je to krúžok, ktorý pracuje pod vedením
Mgr. K. Žitňanskej. Deti sa schádzajú pri peknej hudbe, aby si precvičili
svoje telíčko, upevnili svoje zdravie a mali rady pohyb a cvičenie. Deti na
krúžku nacvičili skladbu „Kuriatka", ktorou sa predstavili na Festivale
pódiových skladieb v Trenčíne. Naši občania si ich vystúpenie mali možnosť pozrieť na vianočnej besiedke.
Vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí svojimi vedomosťami, zručnosťami reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach a olympiádach, kde
dosahujú pekné výsledky a zároveň šíria dobré meno našej obce a školy.
Toto všetko by však nebolo možné bez poctivej a svedomitej práce našich
pedagogických pracovníkov, ktorí sa deťom venujú i v mimovyučovacom
čase, vedú záujmové krúžky, pripravujú pre ne rôzne akcie, exkurzie,
výlety ...
Mgr . J. Škanderová, riaditeľka školy

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Do posledného minuloročného čísla obecných novín sa už nepodarilo
zaradiť správy o dvoch zasadnutiach zastupiteľstva z minulého roka. Prvé
sa konalo 3. a ďalšie 12. decembra 2007.
Na zasadnutí 3. decembra sa prerokovalo čerpanie rozpočtu za 1. - 3.
štvrťrok 2007 a tiež správa hlavného kontrolóra za toto obdobie. K vykonaniu inventarizácie majetku obce sa určili dielčie komisie a bola zriadená
komisia ústredná, likvidačná a vyraďovacia. Poslanci schválili žiadosť
Martina Žákovica o odkúpenie pozemku a tiež žiadosti o prenájom bytových a nebytových priestorov obce. V súvislosti s prenájmom bytových
priestorov, zastupiteľstvo požiadalo o určenie nového priestoru na riešenie
krízových bytových situácii. Dôležitým bodom programu zasadnutia bolo
prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Pobedim
o prevádzkovaní cintorína. V bode interpelácie poslancov sa títo zaujímali
o stav prác na internetovej stránke obce, o možnosti diferencovať poplatky
za uskladnenie stavebného odpadu a o výsadbe v areáli Roľníckeho domu.
Na interpelácie odpovedal starosta M. Lednický, ktorý v rôznom informoval o miestnych výročiach v roku 2008, petícii občanov proti zmene odchodu autobusu z Piešťan, o projektovej dokumentácii bytovky a o úspešnej
plynofikácii požiarnej zbrojnice.
Onedlho po tomto riadnom zasadnutí, 12. decembra m.r., sa konalo
mimoriadne 9. zasadnutie zastupiteľstva. Najdôležitejším bodom zasadnutia bolo Všeobecne záväzné nariadenie obce Pobedim /VZN/ o miestnych
daniach a miestnom poplatku. Záväzné nariadenie, ktorým sa menia sadzby
daní, poslanci schválili a uznesením tiež stanovili počet vydávaných 120 l
nádob na komunálne odpady. /O zmenách vo všeobecne záväznom nariadení o daniach a poplatkoch viď osobitný článok /. Okrem schválenia VZN
poslanci prerokovali navrhovanú zmenu prenájmu obchodných priestorov
v predajni Centrum a delegovali členov do komisie pre riešenie problémových žiakov /Martin Lednický, Ivan Pastorek/. V bode Interpelácie sa hovorilo o nebezpečnom parkovaní niektorých nákladných automobilov, o harmonograme tvorby obecného rozpočtu a o problematike káblového rozvodu
/zlý signál, zmena športového kanálu/. Na záver zasadnutia starosta obce
M. Lednický pozval prítomných na vianočnú besiedku a informoval
o havarijnom stave v detskej ambulancii zdravotného strediska.
Prvé tohoročné, v poradí 10. zasadnutie zastupiteľstva, sa uskutočnilo
1. februára t.r. Na výjazdovom zasadnutí sa schválili dôležité dokumenty.
Predovšetkým to bolo schválenie výstavby nájomného bytového domu a
vstup obce Pobedim do Trnavskej vodárenskej spoločnosti /TAVOS/. Po
schválení uznesenia o výstavbe bytovky sa môžu začať konkrétne práce na
zabezpečení výstavby bytového domu a po vstupe do TAVOS-u je tu možnosť spolupráce obce s vodárenskou spoločnosťou pri riešení kanalizácie
obce. Poslanci zastupiteľstva tiež schválili zvýšenie príspevku pre Miestnu
akvitizačnú skupinu /MAS/ na rok 2008.
Na 25. február t.r. bolo zvolané 11. zasadnutie zastupiteľstva. Počas
zasadnutia boli poslanci informovaní o stave káblového televízneho
rozvodu, konkrétne o jeho modernizácii a o možnosti pridania internetu.
V hlavnom bode rokovania zastupiteľstva schválili poslanci rozpočet obce
v ktorom sa vyčlenili i finančné prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu káblového televízneho rozvodu. Starosta obce M. Lednický informoval
poslancov o kultúrnych, športových a humánnych aktivitách v 1. polroku
2008.
Spracoval: I. Pastorek

Možnosť nového internetového pripojenia
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riešila i rekonštrukcia a modernizácia televízneho káblového rozvodu. V súvislosti s touto
skutočnosťou ponúkla spoločnosť XtraNet s.r.o. možnosť realizovať interentové pripojenie prostredníctvom obecnej káblovej televízie. Na výhody tohto
pripojenia sme sa spýtali Čelína, zástupcu firmy XtraNet.
Pripojenie prostredníctvom káblovej televízie je stabilnejšie ako pripojenie bezdrôtovou technológiou /WIFI/, rýchlosti poskytovania služieb sú
rovnako vyššie. Napríklad technológia použitá v Krakovanoch a v Čachticiach umožňuje dosiahnuť rýchlosť až do 30 Mbit/s, pričom zákazníkom sú
za dostupné ceny sprístupnené služby až do 5 120 kbit/s. Ďalšou výhodou je
možnosť využívania hlasových služieb - VoIP telefonovania, ktoré je obdobné ako telefonovanie v prípade „pevnej linky". Nepopierateľnou výhodou je
viacúčelové využitie káblovej televízie - zákazník by mal možnosť sledovať
televízne programy, využívať skutočne vysokorýchlostný internet a zároveň
telefonovať a to v rámci vlastnej VoIP siete samozrejme zadarmo.
Za informáciu ďakuje redakcia

l Predsedníctvo výročnej členskej schôdze DHZ.
Foto: Ing. Ladislav Melicher

Hasiči bilancovali rok
Dňa 10.februára 2008 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice konala
výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim
/DHZ/. Schôdzu otvoril veliteľ DHZ Pobedim Martin Vallo a správu
o činnosti predniesol predseda DHZ Martin Piškula. Na schôdzi sa ako
hosť zúčastnil Miloš Trúsik, člen predsedníctva Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom a predseda
DHZ Čachtice.
Prvou akciou hasičského zboru v minulom roku bol Hasičský kolkársky turnaj, potom nasledovalo pochovávanie basy v spolupráci s folklórnou skupinou Pobedimčan a firmou Dargo s.r.o. Začiatkom marca
členovia DHZ pomáhali pri sťahovaní knižnice do nových priestorov a
10. marca sa zúčastnili hasičského kolkárskeho turnaja v obci Rakovice
kde sa umiestnili na 1. a 3. mieste.
Najvýznamnejšou akciou minulého roka boli oslavy 110. výročia
prvej písomnej zmienky o založení DHZ Pobedim. Na tejto oslave sa
zúčastnil tiež prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky JUDr.Jozef Minárik a predseda OV DPO v Novom Meste nad
Váhom Štefan Benko. Náš zbor obdržal od prezidenta DPO SR medailu
za mimoriadne zásluhy a od okresného výboru medailu za zásluhy.
/O oslavách sme podrobnejšie písali v Pobedimčanovi 2/2007 /
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa zúčastnili viacerých
súťaží. Najmladší hasiči /žiaci základnej školy /, zvíťazili v súťaži
Plameň v Krajnom. DHZ Pobedim bol účastníkom previerky pripravenosti hasičských družstiev v obci Bzince pod Javorinou, kde sa umiestnili na peknom 7.mieste. Družstvo mužov nechýbalo ani na hasičskej
nočnej súťaži v obci Abrahám okres Galanta.
Počas Veľkého dňa detí vykonali členovia DHZ ukážku hasenia
ručnými hasiacimi prístrojmi a hasenie penou s použitím autonómnych
dýchacích prístrojov. Počas hodov v dňoch 29.9. až 1.10.bola sprístupnená výstava Pobedimskí hasiči v obecnom viacúčelovom zariadení
/svadobka/. Na výstave si bolo možné pozrieť vývin hasičského zboru v
minulosti a v súčasnosti. Exponátmi výstavy boli fotografie a ďalšie
predmety a materiály dokumentujúce činnosť pobedimských hasičov.
Výstavu si pozreli mnohí návštevníci a kolektívne ju navštívili i žiaci
základnej školy, ktorým výklad poskytol Martin Vallo.
DHZ Pobedim vykonal v roku 2007 celkovo 13 výjazdov z toho
6 bolo výjazdom k požiarom a 7 k technickým zásahom.
Dobrovoľný hasičský zbor na schôdzi poďakoval za finančnú pomoc
a výbornú spoluprácu starostovi obce M. Lednickému a členom obecného zastupiteľstva.
Na súťažiach sa zúčastnili:
Družstvo mladých hasičov: Michal Gono, Filip Kičin , Filip Lednický,
Martin Mišík, Martin Kollár, Mário Plichta, Tomáš Vavro ml., Dominik
Sedmina, Marek Soviš, Tomáš Vavro ml.
Súťažné mužstvá dospelých: Martin Klimo, Martin Kováčik, Matej
Palkovič, Miloš Palkovič, Erik Hesko, Tomáš Vavro st., Martin Piškula,
Martin Vallo, Branislav Vulgan, Ľuboš Melicher, Lukáš Augustín, Peter
Vakoš, Mário Ješko.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

V

Foto: I. Pastorek
Vianoce - najkrajšie sviatky roka. Sviatky lásky, pokoja a vzájomného
porozumenia. Sviatky, na ktoré sa tešia malí i veľkí.

ianočnou náladou žila naša škola celý mesiac december. Najskôr
sme privítali na našej škole Mikuláša a potom sme sa vrhli do
prípravy vianočnej besiedky po prvýkrát prezentovanej v účelovom
zariadení obce pre všetkých občanov. Vrcholom príprav sa stal
20. december 2007, kedy sa celá „Svadobka „ zaplnila vôňou ihličia,
melódiami vianočných kolied i vianočnými darčekmi, ktoré ste si mali
možnosť zakúpiť na našich prvých vianočných trhoch. I keď všade
zúrila chrípková epidémia a počet chorých detí zo dňa na deň stúpal,
s vypätím všetkých síl sa určite všetkým účinkujúcim deťom podarilo
urobiť radosť svojim najbližším. Najväčšou odmenou pre všetkých
účinkujúcich bol určite potlesk celého publika, ako aj zakúpenie si
niektorého z výrobkov, ktoré deti samy vyrobili. Finančné prostriedky
získané z vianočných trhov budú použité na nákup nástenných hodín do
každej triedy a zvyšok použijeme na prípravu Dňa detí.
Na tomto mieste by som chcela poďakovať všetkým vyučujúcim a
deťom, ktoré sa podieľali na príprave tohto podujatia, ako aj obecnému
úradu za finančnú pomoc. Verím, že v tejto započatej tradícii budeme
pokračovať aj v budúcnosti.
J. Košútová

Karneval
To je názov medzinárodnej súťaže, ktorej vyhlasovateľmi bol Dom
detí a mládeže v Uherskom Brode, Základná organizácia Českého
zväzu ochrancov prírody Pantoflíček Dolní Němčí, spoluvyhlasovateľmi sa stala Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad
Váhom, Spoločný školský úrad Považany, Základná umelecká škola
Juraja Kréna Nové Mesto nad Váhom. Cieľom súťaže je podporovať
tvorivosť mladých ľudí v oblasti literárnej tvorby vo vzťahu k životnému prostrediu a ochrane prírody. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci
našej školy. Medzi prácami, ktoré postúpili vrámci okresného kola do
medzinárodnej súťaže boli básne dvoch našich mladých literárnych
talentov Michala Augustína a Kristínky Dudíkovej.
K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa
ďalších tvorivých nápadov a síl. V nasledujúcej časti uverejňujeme
ocenené súťažné práce.

V potoku sa rybky hrajú,
žblnkajú a naháňajú.
Pripojí sa žabka Kvačka,
vznikne z toho rapotačka.
„Ale máme potok čistý,"
vraví pán Pstruh veľmi istý.
„Ale kdeže," vraví šťuka,
„náš potôčik špinou kýcha!"
Pripojil sa k nim aj rak:
„Je to veru, veru tak!"
Prišla srnka na vodu,
keď počula tú zvadu.
„Aj náš les volá o pomoc,
je v ňom špiny viac než dosť!"
Vtáčatká si trilkujú,
priateľov sa spytujú:
„Je to ozaj také zlé?
Máme sa báť, a či nie?"
Ich hrdielka kričia z výšin :
„Buďte ľudia, buďte iní!
Nech je naša Zem bez špiny!
Nech je zase ako v raji
v každom kúte, v každom kraji!"
Kristínka Dudíková, 6. roč.

Pre mnohých úplne obyčajný deň, štvrtok 31. január 2008. Nie však pre
nás, žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ J. Hollého v Pobedime. Od samého rána nám
v hlave bzučí jediné - KARNEVAL!
Deň, na ktorý sa tešia rovnako škôlkari, školáci, učitelia a nie veľmi rodičia /musia totiž zabezpečiť svojim ratolestiam masky podľa ich predstáv a tie
sú občas dosť krkolomné/. Deň, keď sa nám chce ráno vstať a do školy sa
dokonca tešíme! No a keďže karneval je najmä pre deti a my, deviataci sa
cítime už „takmer dospelí", tak sme sa rozhodli, že tento deň nebudeme iba
pasívnymi divákmi /po zvážení všetkých „pre a proti" sme museli uznať, že
byť vodníkom či muchotrávkou nám už príliš nesvedčí/ a zahráme sa na
organizátorov, manažérov a moderátorov.
Ľahko sa hovorí, ťažšie realizuje. Predstavy nestačia. Treba vymyslieť
plán, rozdeliť si úlohy a najmä splniť očakávania - vytvoriť skvelú atmosféru
a dobrú zábavu. Tak do práce! Nemôžeme predsa sklamať!
Posledné prípravy a začíname!!!
Škola stráca svoj prísny výraz a usmieva sa rovnako na všetkých - na
princezné, rytierov či pirátov. Hýri farbami a všade sa ozýva smiech. No fajn,
chýba ešte niekto ? Alebo sa táto šou môže konečne začať? STOP!!!
A kde sú škôlkari, veď to je aj ich deň! Prídu vôbec? Čas pomaly ukrajuje
minútu po minúte huráá ! Maličkí už cupitajú po dvore, usádzajú sa medzi
ostatných a s rozžiarenými očkami sledujú svet plný rozprávkových bytostí,
hrdinov či zvieratiek. Začíname už naozaj.
Prvým bodom programu je privítanie všetkých prítomných (pedagogický
zbor, spolužiaci, rodičia, jednoducho tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň
s úsmevom a v príjemnej spoločnosti.
„Srdečne vás vítame. Chcete vedieť, čo sme si pre vás pripravili?" Úvodné
slová. Moderátori DIDA a MICHAL zvládli svoju úlohu bravúrne. Nasleduje
módna prehliadka, ktorá je inšpiráciou i zážitkom zároveň . Tak fajn, už
vieme, čo na seba, ideme ďalej. Malá prestávka s hudbou a nasleduje vrcholné
číslo programu - PROMENÁDA MASIEK! Radosť pozerať. Vidno, že
účastníci karnevalu si dali záležať !" Veselé i smutné, reálne aj vymyslené
masky sa vedú spolu. Princezná kráča vedľa vodníka a čert niečo šepká margarétke. Skutočný a rozprávkový svet splynú do jedného, bezstarostného a
veselého. Svet detí, ktorý je práve taký farebný ako náš karneval. Všetky
masky sú nádherné. Žiaľ, vyhrať môžu len tie najzaujímavejšie. Chvíľa
napätia, porota sa radí, vyberá... a máme tu konečný verdikt! Ocenených
masiek je desať, na tvárach ich „nositeľov" vidno pocit šťastia a radosti.
Možno nastalo sklamanie pre všetkých tých, ktorí neboli porotou vybraní.
V ich očiach sa dalo prečítať, prečo nie ja ? Prečo? Ale našťastie to trvá iba
chvíľu a máme tu ďalší bod programu ! Pre všetkých, ktorí majú v sebe zdravú
súťaživosť a rivalitu sú pripravené rôzne súťaže. Samozrejme, že najlepší sú
odmenení ! Všade počuť smiech a výkriky radosti. No a čo diskotéka? Tá
nebude?
Samozrejme, že sme nezabudli ani na nás starších a tiež na našich učiteľov.
Už prvé tóny nás roztancovali a tak ... ako bolo na začiatku, tak nech je až
dokonca!
Posledné zbožné želanie, úsmev na tvári a dobrá nálada nech zostane
všetkým až do konca školského roka. A želáme to aj nášmu pedagogickému
zboru !
P.S. Ao rok opäť DOVIDENIA na karnevale !!!
Michal Augustín, 9. trieda

Dobrý štart organizácie seniorov
Základná organizácia JDS v Pobedime patrí k najmladším spoločenským
organizáciám v obci. Bola založená v roku 2006 a 3. februára hodnotila svoju
doterajšiu činnosť. Schôdza, ktorá okrem hodnotenia mala vo svojom programe tiež výsledok doterajšieho hospodárenia a plán ďalšej činnosti, sa
konala za prítomnosti 65 členov a tiež hosťov, ktorými boli starosta obce
M. Lednický a členovia Okresného výboru JDS v Novom Meste nad Váhom
Elena Priebrachová a Ing. Jozef Šimko, podpredseda okresného výboru.
O doterajšej činnosti JDS oboznámil prítomných predseda organizácie
Ivan Pastorek a plán predložila podpredsedníčka Anna Lednická. Správu
o hospodárení vypracovala Ľudmila Pätnická. K činnosti organizácie sa
vyjadrili hostia, ktorí predniesli i podnetné návrhy na spestrenie práce seniorov. O činnosti jednoty dôchodcov v minulom období sme našich čitateľov
už informovali, naposledy v obecných novinách Pobedimčan 4/2007.
Organizácia plánuje v tomto roku akcie, ktoré vzbudili u členov JDS
záujem a to poriadanie spoločných výletov, spoločenských akcií /fašiangové
popoludnie, posedenie pri guláši, Mikulášsky večierok/ a navyše navrhujú
realizáciu členov v oblasti vzdelávania, kultúry a i telovýchovy. Predseda
výboru ZO JDS poďakoval členom okresného výboru za spoluprácu, bývalej
starostke obce Márii Vavrovej za pomoc pri vzniku organizácie a starostovi
obce M. Lednickému za účinnú pomoc a spoluprácu. Súčasťou oficiálnej
časti schôdze boli poďakovanie za darcovstvo krvi členke JDS Márii
Bielikovej, ktorá obdržala za svoj humánny čin najvyššie ocenenie pre
darcu, medailu MUDr. Kňazovického a blahoželanie Zuzane Ferancovej
k životnému jubileu.
Po skončení schôdze členovia jednoty dôchodcov príjemne strávili
fašiangové popoludnie. Bola pre nich pripravená chutná večera, hudba do
tanca a na počúvanie /hudobníci členovia JDS Vojtech Melicher, Jozef
Melicher, Bohumil Gono, Jozef Vavro/ a pochovávanie basy s členmi folklórnej skupiny, ktorým pomáhali i prítomní členovia organizácie. Hlavnou
postavou pochovávania bol náš hosť Michal Klimo. Asistovali mu
miništranti, plačky a nosiči truhly. Vtipný príhovor za našich spoluobčanov
mala Ľudmila Miklovičová a pekné fašiangové spevy predniesli Mária
Bieliková a Cecília Miklovičová. I keď sa basa pochovala zábava pokračovala i ďalej.
Ivan Pastorek, predseda ZO JDS Pobedim

Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 32 schválilo rozpočet
obce na rok 2008 ako vyrovnaný. Príjmová časť bežného rozpočtu
pozostáva z výnosov podielových daní, z príjmov daňových, nájmov,
poplatkov, úrokov, ostatných príjmov a dotácií na matričnú činnosť a
školstvo. Kapitálový rozpočet v príjmovej časti bol tvorený z prebytku
hospodárenia za rok 2007.

Pobedim na internete - oficiálne
Po dlhšom čase si môžu užívateľa internetu kliknúť aj na stránku obce
Pobedim. Mohli to urobiť už v roku 2005, kedy to bola obec ako súčasť
stránky Považie, no táto je už dlhšie nefunkčná. Z tohto dôvodu obec
pristúpila k realizácii oficiálnej internetovej stránky, ktorá sa sprístupnila
v januári t.r. /www.pobedim.sk/. Realizátorom a administrátorom stránky je Marián Roman z Piešťan. I keď v súčasnosti, v čase uzávierky novín,
nie sú k dispozícii všetky časti stránky obce, väčšia časť stránky už plní
svoju informačnú funkciu. Na stránke môžu užívatelia nájsť charakteristiku obce, najdôležitejšie informácie o súčasnosti Pobedima a jeho
samosprávnych orgánoch. Ďalej spoznať v krátkosti jeho archeológiu,
históriu pamiatky a osobnosti. Osobitne sa stránka venuje oblasti farnosti,
školstva a športu. Zaujímavá je i možnosť klásť otázky predstaviteľom
obce a napísať do knihy návštev. Aktuálne informácie zo života obce sú v
Novinkách a Podujatiach. Fotografická dokumentácia je v časti
Fotogaléria. Počet návštev zaznamenáva počítadlo. Podľa neho doteraz
/začiatok marca/ navštívilo stránku vyše 1100 návštevníkov. Príspevky
do jednotlivých častí sa môžu posielať na obecný úrad buď písomne alebo
elektronickou poštou (obec.pobedim@t-network.sk).
Internet je modernou komunikačnou a informačnou technikou spája
krajiny, mestá, a obce a je len dobré, že i obec Pobedim je v tejto medzinárodnej sieti.
I.P.

Aktivity Slovenského červeného kríža

Celkové príjmy15 340 000,- Sk
Z toho školstvo
Celkové výdavky

5 811 000,- Sk
15 340 000,- Sk

Z toho:
• verejná správa
• finančná oblasť
• matrika
• ochrana pred požiarmi
• cestná doprava
• ochrana životného prostredia
• územný plán
• verejná zeleň
• verejné osvetlenie
• zdravotné stredisko, byty
• rekreačné, športové služby
• knižnica
• ostatné kultúrne služby
• vydavateľské a vysielacie služby
• spoločenské služby, cintorín
• semináre, školenia
• opatrovateľská služba
• materská škola, jedáleň, družina
• základná škola
• kapitálové výdavky
Spolu:

3 832 000,- Sk
16 000,- Sk
49 000,- Sk
314 000,- Sk
10 000,- Sk
595 000,- Sk
25 000,- Sk
195 000,- Sk
305 000,- Sk
366 000,- Sk
304 000,- Sk
100 000,- Sk
394 000,- Sk
72 000,- Sk
176 000,- Sk
60 000,- Sk
254 000,- Sk
1 972 000,- Sk
5 801 000,- Sk
500 000,- Sk
15 340 000,- Sk
Spracovala: M. Jankechová

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Pobedime /MS SČK/
uskutočnil členskú schôdzu už v minulom roku a to 14. decembra 2007.
Doterajšia dlhoročná predsedníčka Mária Bieliková sa vzdala funkcie a za
novú predsedníčku bola zvolená Denisa Babičová. Po oficiálnej časti
schôdze, v ktorej sa zhodnotilo uplynulé obdobie a navrhol sa plán ďalšej
činnosti, nasledovalo posedenie pri vianočnom stromčeku s vianočnými
vinšami a piesňami. Pri vyzdobených a bohato prestretých stoloch sa
45 členiek príjemne pobavilo a so želaním častejšieho stretnutia sa posedenie
ukončilo.
Členky MS SČK sa zapojili do organizovania podpisovej akcie proti
ťažbe uránu, okrem iných oblastí aj v lokalite Kálnica. Petícia, ktorú podpísalo viac ako 300 občanov, bola odovzdaná riaditeľstvu nemocnice v Novom
Meste nad Váhom.
Ďalšou aktivitou, uskutočnenou v spolupráci s Jednotou dôchodcov na
Slovensku dňa 26. januára t.r., bola prednáška MUDr. Jozefa Baláža, primára
na dôchodku ušno-nosno krčného oddelenia v Trenčíne. V prednáške chce
dr. J. Baláž pokračovať v druhej časti, pretože prvú časť venoval predovšetkým pekným spomienkam na našu obec.
V mesiaci apríl t.r. čakajú členov červeného kríža dve aktivity - a to
11. apríla druhý ročník Dňa narcisov v obci, ktorý je organizovaný Ligou
proti rakovine v Piešťanoch a 9. apríla spoločný odber krvi v Pobedime.
Odber sa uskutoční vo svadobke, kam príde mobilná transfúzna stanica
z Trenčína a výbor spolku červeného kríža prosí darcov a hlavne prvodarcov,
aby sa tejto akcie zúčastnili. Bližšie informácie budú ešte včas zverejnené na
plagátoch ako aj osobným kontaktom členiek miestneho spolku
Slovenského červeného kríža.
Anna Lednická

Quo vadis poľnohospodárstvo???
Som rád, keď poľnohospodárstvo môže v novinách prezentovať
poľnohospodár a nie novinár. Preto sa budem snažiť svoj priestor patrične využiť, aby som vám mohol priblížiť život v dnešnom poľnohospodárstve, ale hlavne ako vyzerá u nás v Pobedime. Dodnes som sa vo
svojich príspevkoch väčšinou venoval iba rastlinnej výrobe, technickému úseku a nejako som opomenul prezentáciu živočíšnej výroby. Bolo to
asi aj tým, že sa tu doteraz dosahovali uspokojivé výsledky. Minulý rok,
ale v živočíšnej výrobe nastali pre poľnohospodárov nečakané zmeny.
Cena býkov klesla z 54 Sk/kg na 42 Sk/kg a ešte aj tak o nákup býkov
nikto nejaví záujem. Každý nákupca radšej pýta vyradenú kravu za
28 Sk/kg, veď hovädzie ako hovädzie. Cena ošípaných klesla zo
48 Sk/kg na 32 Sk/kg. Pritom cena mäsa v supermarketoch neúmerne
stúpa. Toľko, čo stojí dnes karé s kosťou v BILLE nestálo ani keď boli
ošípané po 50 Sk/kg.
Živočíšna výroba je úsek veľmi zložitý. Ľudia tu pracujú 365 dní
v roku, ovzdušie tiež nie je ako v drogérii, ale hlavne pracujú s nemými
tvormi. Kto z vás doma chová, čo len jedného nemého tvora vie aké je to
ťažké mu pomôcť, keď nevie povedať čo ho trápi - bolí. Živočíšna výroba prechádza veľmi ťažkým obdobím. Mohol by som to prirovnať
k zbrojnému priemyslu. Niekto si v 90. rokoch povedal, že musíme byť
humánny a zbrojný priemysel nepotrebujeme, ale ekonomické dopady si
neuvedomil, alebo si ani nechcel uvedomiť. Dnes sa deje približne to isté
so živočíšnou výrobou. Niekto si tiež pomyslel načo chovať ošípané,
veď dovezieme. Áno, samozrejme, že dovezieme, ale za akú cenu. To
zistíme v blízkej dobe, nakoľko s chovom ošípaných totiž končí veľké
množstvo poľnohospodárskych podnikov. Musím žiaľbohu konštatovať, že z ekonomického hľadiska sme k ukončeniu chovu ošípaných
museli pristúpiť aj my. Stále sa zvyšujúcimi vstupmi do výroby a neustále sa znižujúcimi cenami za ošípané sme museli aj my pristúpiť k tomuto
nepríjemnému kroku. Ťažko sa počúvajú správy, že nevieme vyrobiť
dostatok mäsa. Vieme vyrobiť, ale nedá sa vyrábať za cenu, kde na každej ošípanej tratíme 1200 až 1500 Sk. A toto je ten dôvod, prečo po rokoch musíme z ekonomických dôvodov ukončiť chov ošípaných na
našom poľnohospodárskom družstve. Nie je to správna cesta, na ktorú
bývalé vlády poľnohospodárstvo nasmerovali. Vládni činitelia a taktiež
aj občania by si mali uvedomiť, že nemôžeme zostať odkázaní na dovoz
zo zahraničia, ale čo najviac by sme mali zásobovať obyvateľstvo z
vlastnej produkcie. Ostáva nám však chov hovädzieho dobytka a výroba
kravského mlieka. Dokedy bude fungovať toto odvetvie neviem povedať, ale čo viem dnes s určitosťou povedať je, že dovtedy sa mu budeme
venovať na 110 %. Totiž v chove hovädzieho dobytka tiež nie je situácia
dvakrát ružová. Pred 18. rokmi sa na Slovensku chovalo 600 tisíc dojníc.
Dnes sa ich stav pohybuje na úrovni 210 tisíc. Tento znižujúci trend
dojníc neveští do budúcnosti nič dobré. Pritom už naši pradedovia vedeli, že ak nebudeme chovať dobytok, nebudeme sa môcť ani kvalitnejšie
živiť. Pokiaľ bude situácia k chovu hovädzieho dobytka naklonená, tak
verím, že to aj v našom poľnohospodárskom družstve pôjde. A dovolím
si to tvrdiť takto verejne aj preto, lebo je tu dobre zohratý kolektív, na
ktorý sa dá spoľahnúť a to nielen na úseku živočíšnom, ale i technickom,
ekonomickom a vlastne v celom podniku.
Osobne som rád, že kolegovia okamžite pochopili potrebu obnovy
strojového parku, čo sa už dnes odzrkadľuje v zníženej spotrebe palív,
náhradných dielov, vo zvýšení výkonov atď. A o tom, akú pohodu má
traktorista v týchto nových strojoch, ani nebudem písať. Nakoľko ľudia
v týchto strojoch strávia niekedy aj 12 hodín denne, je potrebné im vytvárať aj prijateľné podmienky. Na skvalitnenie a zjednodušenie pracovných úkonov zase nakupujeme stroje, ako napríklad sejačku HORSCH,
ktorá skvalitňuje sejbu husto siatych obilnín.
Rozpísal som sa a ani som si neuvedomil, že sa nám začínajú prvé
jarné práce. Preto budem musieť končiť tento svoj krátky príhovor, lebo
v prvom rade som poľnohospodár a nie novinár. Ale aj tak som rád, že
som mohol dnes znovu pripomenúť našim spoluobčanom ako pokračuje
poľnohospodárstvo v našej obci a verím, že ďalej bude iba napredovať.
Máme o tom svoje predstavy a ilúzie. A tie sa aj snažíme napĺňať. Mark
Twain kedysi dávno povedal: ,,Neodpútavaj sa nikdy od svojich ilúzii!
Keď zmiznú, budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť".
Ľubomír Ondruška, predseda PD Pobedim

l Chov hovädzieho dobytka.

Foto: Ľ. Ondruška

Dane a poplatky po novom
Obec Pobedim vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie
zberu komunálneho odpadu a jeho následné znehodnotenie na skládke
Bojná, ďalej na zber papiera, plastov, textílií a nebezpečného odpadu. Preto
sa rozhodlo znížiť odčerpanie financií z obecného rozpočtu, ktoré môžu
byť využité niekde inde.
Každý občan by si mal zaplatiť celú sumu za odvoz a zneškodnenie
odpadu. Keďže poplatok by bol veľký, obec podáva pomocnú ruku a časť
hradí z rozpočtu. Pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom
je sadzba poplatku 580,- Sk obec zníži poplatok pre každého občana
o 230,- Sk z toho vyplýva, že poplatok je 350,- Sk na osobu a rok. Zmena
je aj v splatnosti.
Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Výmer nadobúda právoplatnosť 15 dní po prevzatí. Čiže prvých 15 dní je na prekontrolovanie výmeru a prípadné odvolanie a nasledujúcich 15 dní je na zaplatenie. Na základe písomnej žiadosti poplatníka je
možné dohodnúť dve rovnaké splátky. Obec poplatok zníži alebo odpustí
za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe čestného prehlásenia, že sa v zahraničí zdržiava viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
Pri dani z pozemkov sa zvýšilo percento, ktorým sa násobí základ dane,
z 0,30 % na 0,35%. Pri dani zo stavieb boli zvýšené len určité skupiny, a to:
ročná sadzba za každý začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná:
- 20,- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
- 30,- Sk stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
- 8,- Sk ostatné stavby
Obec Pobedim poskytuje úľavu 50% na stavby a byty vo vlastníctve
občanov - držiteľov preukazov ZŤP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Daň
je splatná tak, ako poplatok za komunálne odpady do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Nádoby na komunálny odpad
Väčšina z občanov obce má nové nádoby na zber komunálneho
odpadu. Oproti tým starým majú výhodu, že sú väčšie a sú na kolieskach, čo ocenia najmä starší ľudia a ženy. Majú však aj jednu nevýhodu a tou je drahší vývoz. Nádoby sú vo vlastníctve firmy Petmas Ekos, ktorá nám zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného
odpadu. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o pridelení plastových nádob na komunálny odpad na nehnuteľnosť. Nádoby sa prideľujú na požiadanie pri počte prihlásených:
• 1 - 4 osoby - 1 nádoba na komunálny odpad
• 5 a viac osôb - 2 nádoby na odpad
V prípade, že by niekto chcel viac nádob, tak za každú ďalšiu zaplatí
1 200,- Sk na rok.
Elena Žitnanská, pracovníčka OcÚ

Rektor pobedimskej školy
K sviatku pedagógov, ku Dňu učiteľov, prinášame niečo z histórie našej
školy. Vychádzame z údajov kanonickej vizitácie z roku 1788 a zo zápisu
vo farskej matrike. Práve v najstaršej matrike zo 17. storočia sa uvádza
prvý záznam o rektorovi, učiteľovi, školy a teda aj o pobedimskej škole.
V roku 1692 žiadal rektor novomestského prepošta Jakuba Hašku, o úžitok
z finančných prostriedkov farnosti a to vo výške 10 zlatých. Prepošt
J. Haško s týmto súhlasil, čo vlastnoručne potvrdil, avšak s podmienkou,
že žiaci školy pod vedením rektora budú spievať na litániách.
Zápis o rektorovi školy vo vizitácii v roku 1788, teda pred 220 rokmi, je
obsažnejší a opisuje jeho povinnosti a rieši hlavne materiálne zabezpečenie rektora. Treba pripomenúť, že v tom čase to bol rektor ľudovej cirkevnej školy a vo vizitácii bol zaradený medzi služobníkov kostola.
V roku 1788 bol rektorom pobedimskej školy František Tuček z Brna,
ktorý vedel po nemecky a slovensky. Ovládal hru na organe, čo bolo pre
vtedajšieho učiteľa nevyhnutnou podmienkou. Požadovalo sa, aby učil
deti čítať a písať a vychovával ich v kresťanskom duchu. Rektor mal
k dispozícii dom na konci vtedajšej dediny a to približne na miestach
dnešnej materskej školy. Jeho obydlie, ktoré slúžilo aj ako trieda, pozostávalo z dvoch izieb, komory, kuchyne a z ohradeného dvora, kde bola
maštaľ. Rektor školy mal úžitok z polí, ktoré boli presne identifikované a
pozemok na pestovanie kapusty pri Dudváhu. Na poliach sa dorábala
pšenica, jačmeň a ovos. Od obyvateľov obce, majiteľov domov, /Pobedim
mal vtedy 80 domov/ obdržal ročne 5 denárov a od každého domu peceň
chleba. Dostával tiež peniaze za týždenné vyučovanie. Mal úžitok
zo spievania kolied, zo zvonenia, z písania písomností a tiež zo spievania
na pohreboch. Okrem toho mal nárok na voz palivového dreva a na časť
peňazí vyzbieraných v kostole počas najväčších cirkevných sviatkov.
Rektor bol osobitne platený za zvonenie vo večerných hodinách a
10 zlatých dostával ako organista podľa spomínaného rozhodnutia Jakuba
Hašku z roku 1692. Ako je uvedené v kanonickej vizitácii celkový príjem
rektora pobedimskej školy v peňažnom vyjadrení činil 76 zlatých a
30 denárov. V druhej polovici 18. storočia to bol príjem porovnateľný s
príjmami robotníka na veľkostatku.
Ivan Pastorek

Hasiči súťažili v kolkárni
Netradičné športové stretnutie hasičov z okresov Nové Mesto nad
Váhom a Piešťan sa konalo dňa 16.februára 2008 v zrekonštruovanej
kolkárni v Pobedime. Kolkársky turnaj usporiadal Dobrovoľný hasičský
zbor Pobedim. Turnaja sa zúčastnilo 14 družstiev a to: Starostovia,
Dobrovoľné hasičské zbory - Pobedim „A", Pobedim „B", Rakovice,
Trnava, Vrbové, Moravany nad Váhom, Drahovce, Bošáca, Moravské
Lieskove, ďalej Hasičský a záchranný zbor Piešťany, Hasičský a záchranný zbor Nové Mesto nad Váhom, Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Nové Mesto nad Váhom a Záchranná služba Piešťany,
Turnaj oficiálne otvoril predseda DHZ Pobedim Martin Piškula.
Starosta obce Martin Lednický privítal účastníkov turnaja, ako aj družstvo
starostov z obcí Bašovce, Rakovice, Potvorice. Poprial súťažiacim veľa
športových zážitkov, dobrých výkonov a hlavne „Hodu zdar".
Celý deň panovala výborná atmosféra, o občerstvenie sa postaral usporiadajúci hasičský zbor. Na turnaji každý súťažiaci v družstve mal
30 hodov z toho 15 hodov na jednej kolkárskej dráhe a 15 hodov na druhej
dráhe.
Víťazom turnaja sa stal DHZ Pobedim „B" s počtom zvalených kolkov
694, na druhom mieste sa umiestnil DHZ Pobedim „A" s počtom zvalených kolkov 670 a tretie miesto sa podarilo získať DHZ Rakovice s počtom
zvalených kolkov 667. Tri víťazné družstvá boli ocenené diplomom a
vecnou cenou.
Po ukončení súťaže družstiev sa konala súťaž jednotlivcov, na ktorú
postúpil najlepší hráč v družstve. Súťaž jednotlivcov sa hrala na 10 hodov
na jednej dráhe a 10 hodov na druhej dráhe .
Prvé miesto získal hráč z DHZ Pobedim „B" Marek Mrekaj, ktorý
zhodil 119 kolkov, druhé miesto obsadil hráč z DHZ Pobedim „B" Martin
Piškula, ktorý zvalil tiež 119 kolov /rozhodoval rozstrel na 5 hodov/, tretie
miesto si vybojovala hráčka z DHZ Rakovice Romana Dalošová, ktorá
zvalila 113 kolkov. Najlepší jednotlivci získali medailu.
Veríme, že hasičský kolkársky turnaj sa vydaril a na budúci rok sa
stretneme znova. A tak: HODU ZDAR !!!
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

l Vymaľovaná detská ambulancia. Foto: L. Novák

Detičky v ordinácii privítala nová maľovka
Počas vianočných sviatkov a celý január tohto roku bola prerušená
prevádzka detskej ambulancie MUDr .Oľgy Bošanskej. Dôvodom
bolo poškodenie omietky na deliacej priečke medzi čakárňou a ambulanciou. Situáciu sme zdokumentovali, nafotografovali a následne,
spolu s predsedom stavebnej komisie Ľubomírom Melicherom,
vyhodnotili. Bol privolaný odborník na statiku Pavol Urban z neďalekých Bašoviec a zvolili sme postup rekonštrukcie. V priebehu januára stavebná firma vykonala opravu, ktorá bola priebežne monitorovaná a dokumentovaná. Nakoľko bolo potrebné opravenú stenu vymaľovať, rozhodli sme, že vymaľujeme celú ordináciu, čakáreň, WC a
chodbu. Farby sú pastelové, pribudli bordúry s detským motívom a
obrázky krtka z rozprávky a zvieratká. Vďaka patrí pracovníčkam pri
obecnom úrade, ktoré upratali a vyčistili všetky priestory. Taktiež
osvetlenie prešlo údržbou. MUDr. O. Bošanská spolu so sestrou si
veľmi pochvaľovali vynovené pracovisko. Na záver by som chcel
poďakovať detičkám a hlavne rodičom za ich trpezlivosť v čase, keď
bolo najviac treba služieb detskej ambulancie a museli cestovať do
Piešťan.
Martin Lednický starosta obce

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát
prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Podmienkou nároku na príspevok je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR. Ak sa súčasne
narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.
Žiadosť na príspevok je k dispozícii na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny alebo je možné si ju stiahnuť z internetu:
www.employment.gov.sk. Vyplnenú žiadosť potvrdí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta narodenia dieťaťa. Ak sa dieťa narodilo
mimo územia SR a v čase podania žiadosti nemá vydaný rodný list je
potrebné doložiť k žiadosti úradný preklad rodného listu vydaného
v cudzine.
Výška príspevku na jedno dieťa je 4 560,- Sk, ak sa súčasne narodilo
viac detí a dožili sa 28 dní príspevok sa zvyšuje o 50 %. o 2 280,- Sk na
každé dieťa.
Príspevok bude vyplatený najneskôr mesiac po podaní žiadosti na účet
v banke. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
Príplatok k príspevku pri narodení dieaa
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka,
ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb prvého dieťaťa. Podmienkou nároku je, že dieťa sa
dožilo 28 dní a boli splnené podmienky na príspevok pri narodení dieťaťa.
Spracovala : Elena Žitnanská, pracovníčka OcÚ

Poriadok miesta piety
Ako v článku Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva informujeme, zastupiteľstvo prijalo nový Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Pobedim vo
forme všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007. Z poriadku pohrebiska,
teda miestneho cintorína, vyberáme niektoré dôležité údaje.
Zodpovedným prevádzkovateľom cintorína je obec, ktorá spolupracuje
s prevádzkovateľmi pohrebných služieb. Obec sa vyjadruje k zriaďovaniu
hrobov, hrobiek alebo k zásadnejším úpravám už existujúcich hrobov. Pri
stavbe hrobov je potrebné dodržiavať technické normy ako hĺbka základov,
rozmery plochy hrobu /hrob má rozmer 110 x 245 cm, dvojhrob 210x245 cm
a detský hrob 140 x 80 cm/. Je potrebné upozorniť, že bez súhlasu obce nie je
možné odpratávať alebo odstraňovať vybudované stavby a vyvážať z pohrebiska časti náhrobkov. Taktiež kamenárske firmy sú povinné pred začatím
stavby na cintoríne požiadať obec o povolenie na jej realizáciu. Po skončení
prác pri stavbe alebo úprave hrobu je povinnosťou stavebníka vyčistiť okolie
hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál, nie však do kontajnerov pri
cintoríne a ich okolia. Časti náhrobných kameňov nepatria ani do priestoru
pred domom smútku, pretože tento je určený na umiestnenie historických
kamenných a kovových náhrobníkov.
Dva veľkokapacitné kontajnery, umiestnené pri vstupoch do cintorína sú

určené iba na zvyšky kvetinovej výzdoby, napadané lístie, trávu a
nádoby zo sviečok. Umiestnenie iného odpadu je zakázané, predovšetkým nie je možné do kontajnera vyhadzovať náhrobné kamene, dosky,
stavebný materiál, komunálny alebo nebezpečný odpad.
Záverečná časť Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Pobedim
obsahuje cenník služieb a to za nájom hrobového miesta, ktorý je stanovený
na 10 rokov a za prenájom domu smútku. Stanovenie cien za nájom hrobového je rozdelený do troch skupín. Do 1. skupiny patria nebohý/á/, ktorý v čase
úmrtia mal trvalý pobyt v obci Pobedim. V druhej skupine je nebohý/á/,
ktorý v čase úmrtia nemal trvalý pobyt, ale bol rodákom obce a v poslednej
tretej je nebohý/á/, ktorý nemal trvalý pobyt v obci ani nebol rodákom
Pobedima. Finančné čiastky za nájom sú zase rozdelené do 5 skupín /nájom
za 1 hrobové miesto, dvoj a viachrob, detský hrob, urna, hrobka/. Konkrétne
čiastky uvádzame za nájom v najčastejšej prvej skupine /nebohý, ktorý mal
trvalý pobyt v obci/. Nájom na 10 rokov v tejto skupine za 1 hrobové miesto
je 300,- Sk, za dvoj a viachrob sú násobky ceny za jedno hrobové miesto, za
detský hrob 150,- Sk, za urnu 150,- Sk a za hrobku 2.000,- Sk. Nájmy
v druhej a tretej skupine sú vyššie; ich konkrétna výška je uvedená v cintorínskom poriadku. Treba ešte upozorniť, že v prípade prenájmu hrobového
miesta pred úmrtím sa vypočítaná finančná čiastka, podľa jednotlivých
skupín, zvyšuje v jednotlivých položkách o 700.-Sk za jedno hrobové miesto
a v prípade dvoj a viachrobov o násobok ceny za 1 hrobové miesto. Samotné
nájomné platia najbližší pozostalí nebohého. S jedným z nich Obec Pobedim
uzavrie nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, v ktorej bude uvedená
výška nájomného podľa príslušnej skupiny.
Sadzby za prenájom domu smútku sú nasledovné: za použitie domu
smútku 150.- Sk, za použitie chladiarenského zariadenia 200.- Sk /maximálne tri dni /, pričom za každý ďalší začatý deň sa sadzba zvyšuje o 50.- Sk.
Cintorínsky poriadok je v úplnom znení na obecnom úrade a jeho výpis sa
nachádza na informačnej tabuli pred vchodom do cintorína.
Vladimíra Žitňanská, pracovníčka OcÚ

Najstaršia obecná kronika sa vrátila

l Pred rokom bola knižnica sprístupnená v nových priestoroch.
Foto : I. Pastorek
Obecná knižnica Jána Hollého v nových podmienkach pracuje a možno povedať, že sa jej celkom darí. Nové priestory sa čitateľom a návštevníkom knižnice páčia. Sú čisté, svetlé, priestranné. V príjemnom prostredí sa knihy dobre vyberajú. To hovorím v mene čitateľov, ktorí knižnicu
navštevujú.
Od začiatku roka 2008 je zapísaných 70 čitateľov, z nich je 48 detí do
15 rokov. Máme dostatok vhodnej literatúry pre všetky vekové kategórie. Žiaci základnej školy čítajú odporúčanú literatúru v menšej miere,
radšej a viac čítajú zaujímavé náučné knihy, dobrodružné, knihy o dospievaní a knihy na vypracovanie úloh do školy. Najlepšími čitateľmi za
rok 2007 boli: Veronika Gúčiková, Monika Kiráľová, Kristína Babičová
a Daniel Kičin. Knižnicu navštevujú často a vypožičiavajú si dosť kníh
rôznych žánrov.
Okrem vzorných čitateľov, ktorí si zaslúžia pochvalu a uznanie,
máme aj previnilcov, je ich 35. Tí si v roku 2007 vypožičali knihy a
doteraz ich nevrátili. Mnoho kníh je u občanov ešte z minulých rokov.
Možno doma aj zavadzajú, treba ich vrátiť. Knižnica je otvorená v utorok
a vo štvrtok od 14.00 do 17.00 hodine.
V marci mesiaci knihy obec zakúpila ďalšie zaujímavé nové knihy,
ktoré čitateľom ponúkame. Príďte sa pozrieť, možno vás niektoré upútajú. V každej je nejaká múdrosť, poučenie, či zábava. Každá kniha od nás
urobí vás múdrejšími a lepšími.
Štefánia Vulganová

Dôležitým historickým dokumentom obce je obecná kronika. Zachytáva
obec podľa jednotlivých kalendárnych rokov a venuje sa všetkým oblastiam
života obce. Patrí jej primeraná ochrana a je pod dohľadom obecného úradu.
Do kroniky možno nahliadnuť a v nej študovať len na pôde obecného úradu.
Tu sa donedávna uchovávali tri časti obecnej kroniky a možno s potešením
konštatovať, že k nim pribudla i najstaršia kronika obce z roku 1934. Vedelo
sa, že existuje, no už sme aj prestali dúfať že jej originál sa dostane na správne miesto, ktoré jej patrí. Obecný úrad mal síce kópiu kroniky, za čo vďaka
nezištnému obyvateľovi obce, ale originál sa musel vrátiť. Naša snaha bola
nakoniec korunovaná úspechom. V druhej polovici januára sa v domácnosti
obyvateľky obce našla medzi ďalšími knihami i obecná kronika. V pamätnej
knihe, ako bol vtedy názov kroniky, sú záznamy od roku 1934 do roku 1948.
Život v obci opisovali učiteľky Emília Melicherová a Hedviga Ondrejková.
O obsahu kroniky sme v našich novinách písali a taktiež sa z nich uverejňovali niektoré zaujímavé pasáže, ktoré spracovala súčasná kronikárka obce
Štefánia Vulganová.
I.P.

29. august 2007
17. december 2007
21. december 2007
26. január 2008

David Mitošinka, č. 60
Dúdik Samuel, č. 166
Dávid Toráč, č. 81
Klaudia Toráčová, č. 312

19. december 2007

Martina Mihočková, č. 225
Michal Benko, č. 225

27. december 2007
31. december 2007
9. január 2008
21. január 2008

Žofia Toráčová, č. 305 /71 r./
Michal Mitošinka, č. 145 /83 r./
Mária Melicherová, č. 276 /82 r./
Alojz Mitošinka, č. 185 /87 r./
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