
V tomto roku majú jubileum i naše obecné žánre, avšak pisatelia článkov chcú vyjadriť to 
noviny. Počnúc týmto číslom sa totiž začína podstatné čo sa v obci udialo tak v súčasnosti 
10. ročník vydávania Pobedimčana. Prvé číslo ako aj v minulosti. Od začiatku vydávania sa 
novín vyšlo 14. mája 2000 a Slovo na úvod k pravidelne objavujú správy zo zasadaní obec-
vydávaniu periodika napísala vtedajšia starost- ného zastupiteľstva, obľúbenými sú údaje 
ka obce Mária Vavrová. Z titulu svojej funkcie z matriky. Skoro v každom čísle Pobedimčana 
sa stala zodpovednou redaktorkou. Súčasným sa objavil príspevok z histórie obce, aktuálne 
redaktorom, ktorý zodpovedá za vydanie informácie z obecného úradu, články z diania 
novín, je starosta obce Martin Lednický. v športe, spracovanie starších kronikárskych 
Výkonným redaktorom bol od začiatku vydá- záznamov, aktuality z kultúry, duchovného 
vania Mgr. Ivan Pastorek. V roku 2002 sa života dokonca i seriály článkov. Osobitne 
utvorila redakčná rada v zložení: Štefánia treba podčiarknuť spoluprácu so školou, keďže 
Vulganová, Mgr. Eva Směřičková, Ing. Marián pisateľmi nie sú len pedagógovia, ale i samotní 
Mitošinka a Anna Lednická. Neskôr Mgr. E. žiaci. Deti materskej školy zase obohatili čísla 
Směřičkovú vystriedala Elena Melicherová novín svojimi peknými kresbami. Pobedimčan 
a túto zase Mgr. Jela Košútová, ktorá je v sú- dokumentoval i históriu a súčasnosť nábožen-
časnosti  jazykovým korektorom článkov. ského života. Teraz je táto oblasť náplňou 
Grafickú stránku novín od vzniku novín spra- novín Farské zvesti.
cováva Ing. Roman Drgoň /firma Acom/ a tlač Pri spomienke na vydanie prvého čísla 
v súčasnosti zabezpečuje  Hlohovská televízia. novín Pobedimčan treba si snáď zaželať ďalšie 

Obecné noviny po celú dobu existencie sa roky existencie obecného periodika a predo-
snažia spĺňať kritériá miestnych novín. všetkým to, aby mali obecné noviny takú 
Prinášajú správy z rozličných oblastí života úroveň, akú od nich naši čitatelia očakávajú.
Pobedima. Iste nie sú to pravé novinárske Redakcia 

Rozhovor so starostom obce Martinom Lednickým

v obci je vo väčšine né priestory, vyhovujúce štandardom Európskej 
zastarané, konkrét- únie pre hasičské stanice. Ráta sa s prístavbou 
ne všetky rozvádza- garáže, nad ňou sa postaví nadstavba, pričom celý 
če sú vo veľmi zlom objekt bude mať sedlovú strechu a nie plochú ako 

stave, opotrebované a sú príčinou častých porúch. v súčasnosti. Okrem toho zbrojnica bude komplet-V poslednom minuloročnom čísle obecných 
Vlastne celá osvetľovacia sústava, okrem čiastoč- ne zateplená a existujúce okná budú vymenené za novín sme priniesli obsiahlejší rozhovor so sta-
nej modernizácie v roku 2007, je morálne a tech- plastové, čím sa znížia financie na vykurovanie rostom obce M. Lednickým na tému starostlivosti 
nicky zastaraná. Z toho dôvodu rastú náklady na objektu. Obec takto získa moderný objekt, no o obecný majetok. Cieľom nášho terajšieho 
ich opravu a údržbu. Toto, ako sa uvádza v projek- predovšetkým objekt spĺňajúci náročné kritériá pre rozhovoru sú projekty, ktoré môžu napomôcť 
te, má negatívny vplyv na komfort života obyvate- hasičské stanice. Je treba pripomenúť, že projekt rozvoju obce.
ľov obce a návštevníkov Pobedima. Vychádzajúc sleduje a zvyšuje zabezpečenie života, zdravia Sú to predovšetkým tri projekty a to, rekonštrukcia 
z týchto faktov projekt rieši výmenu svietidiel a ochrany majetku pri požiaroch ako i v prípade verejného osvetlenia, rekonštrukcia a modernizá-
za moderné, energeticky úsporné svietidlá. živelných pohrôm v prvom rade obyvateľov cia budovy hasičskej zbrojnice a premena školy na 
Osvetlenie sa doplní novými svietidlami v počte Pobedima, no nielen ich, ale aj priľahlých sused-školu modernú. Všetky tri sú finančne zabezpeče-
93 kusov. Rekonštrukciou a modernizáciou sa ných obcí.né prostredníctvom štrukturálnych fondov 
predpokladá výrazné zníženie finančných nákla- Tretím projektom je projekt Premena školy na Európskej únie. Štvrtý projekt bol podaný ešte 
dov na údržbu ako aj samotnú prevádzku verejné- školu modernú. Čo sa očakáva od tohto projektu? v minulom roku v októbri. Jedná sa o traktor na 
ho osvetlenia. Gestorom tohto projektu je predovšetkým samotná podporu zberu odpadov. Vyžadujú si, tak ako sme 
Ďalším projektom je rekonštrukcia budovy hasič- škola a iste budeme o ňom podrobnejšie informo-uviedli v minulom rozhovore, 5% účasť z rozpočtu 
skej zbrojnice. Bola postavená v roku 1971 ako vať. V stručnosti ide o modernizáciu vyučovania obce. Základným predpokladom realizácie projek-
účelová budova a slúži svojmu účelu doteraz. Aké na našej základnej škole s využitím moderných tov je samozrejme kvalitné spracovanie žiadostí, 
sú tam ciele projektu? učebných materiálov a inováciou didaktických a ich podanie a následné schválenie. Projekty sú 
Obec Pobedim spolu s Brezovou pod Bradlom metodických prostriedkov, keďže tieto sú na našej spracované a dva z nich /verejné osvetlenie a po-
bola vybraná Ministerstvom vnútra SR pre okres škole už zastarané. Projekt bude zameraný na žiarna zbrojnica/ podala obec 13. januára a 5. mar-
Nové Mesto n. V. na plošné rozmiestnenie síl a vybrané vyučovacie predmety. Ako vyplýva zo ca, sú dané na posúdenie a schválenie, proces 
prostriedkov hasičského zboru, no súčasná veľ- žiadosti o projekt v úvode jeho realizácie sa zakú-posudzovania trvá 90 dní. Projekt premeny tradič-
kosť a vybavenie hasičskej zbrojnice už nevyho- pia didaktické pomôcky a učitelia pripravia škol-nej školy na modernú podala škola a obec zabezpe-
vuje nárokom, ktoré sa kladú na integrovaný ský vzdelávací program pre jednotlivé ročníky. čuje 5% spolufinancovanie.
záchranný systém. Vychádzajúc zo žiadosti na Cieľom projektu bude zmodernizovať vyučovací Treba len dúfať, že budú schválené. Iste našich 
nenávratný finančný príspevok sa rekonštrukciou proces tak, aby žiaci školy sa mohli lepšie uplatniť čitateľov bude zaujímať aký bude mať prínos pre 
zbrojnice sleduje vylepšiť súčasné nároky na v spoločnosti a to či už na školách alebo neskôr na obec realizácia týchto projektov. Začnime moder-
záchranný systém a to tak, že pre členov hasičské- pracoviskách. nizáciou a rekonštrukciou verejného osvetlenia. 
ho zboru sa vytvoria moderné a technicky vybave-Podľa posúdenia odborníkov verejné osvetlenie 
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Projekty rozvoja obce

Vlastnícka štruktúra obecných novín Pobedimčan
Na základe zákona č. 167/2008 Z.z. uverejňujeme oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťa-
hov vydavateľa obecných novín Pobedimčan. Jediným vlastníkom novín je Obec Pobedim. 

Vydavateľ novín

Jubilejný 10. ročník Pobedimčana

Pokračovanie na str. 2



A dovolím si citovať jednu z mnoho myšlienok tohto velikána:
Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľa-
nia a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.   Ján Amos Komenský

Projekty rozvoja obce

Prvou minuloročnou akciou Jednoty dôchod- Dobr ú odoz vu medz i 
cov bola výročná členská schôdza, ktorá za prítom- členmi našiel ozdravno - 
nosti hostí, členov predsedníctva Okresnej rady rekreačný zájazd na kúpalis-
JDS v Novom Meste nad Váhom a starostu obce ko Podhá jská.  V týcht o 
Martina Lednického, bilancovala činnosť organi- prípadoch hrá dôležitú úlohu 
zácie v rokoch 2006- 7 a stanovila hlavné úlohy na počasie, ktoré sa však nedá 
rok minulý. Po oficiálnom rokovaní nasledovala naplánovať. V tomto roku, aj 
kultúrno - spoločenská akcia Fašiangové posede- ke ď pr ed  pl án ov an ým  
nie. Prítomní členovia si mohli pozrieť tradičné termínom to tak nevyzeralo, 
pochovávania basy a neboli len pasívnymi divák- počasie našim rekreantom 
mi, ale aj sa viacerí z nich na tomto akte zúčastnili prialo. Na počasie je odkáza-
podobne ako aj hudobníci z radov Jednoty, ktorí po ná i ďalšia už pomaly tradič-
chutnej večeri spríjemnili fašiangový večer živou ná akcia - Posedenie pri 
hudbou. Treba pripomenúť, že fašiangové popo- guláši v areáli Roľníckeho 

mozrejme sme brali do úvahy i cenu vstupeniek. ludnie bolo už druhé v poradí a pred touto akciou sa domu. Na akcii sme sa zišli v hojnom počte kon-
Najvýhodnejšia ponuka z tohto hľadiska bola uskutočnila vzdelávacia akcia zdravotníckeho com júla a počasie prialo. Guláš bol vďaka kuchár-
v Divadle Jána Palárika v Trnave a to na divadelné charakteru. Prednáška sa uskutočnila z iniciatívy a kam a predovšetkým hlavnej kuchárke Tonke 
predstavenie Všetko o mužoch. I keď prvá časť v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Klimovej výborný, tekuté občerstvenie hádam tiež 
prestavenia návštevníkom mierne vyrazila dych, červeného kríža v januári minulého roka. Patrila a nechýbala ani harmonika a ani spev. 
druhá časť a predovšetkým záver bol nielen vtipný, medzi úspešné akcie Jednoty dôchodcov a Červe- Bez ohľadu na tento fakt tí, ktorí sa zájazdu 
ale priniesol aj pekný umelecký zážitok.ného kríža. zúčastnili neoľutovali. Tak ako predchádzajúci 

Poslednou akciou Jednoty dôchodcov na Na podnet členov organizácie sa v mesiaci máji účastníci zájazdu sa príjemne osviežili a zrekreo-
Slovensku bolo Vianočné posedenie, organizova-uskutočnil vydarený poznávací zájazd do arboréta vali. Rekreáciu, avšak dlhšiu a na inom mieste 
né, rovnako ako prvá minuloročná akcia, v spo-Mlyňany. Za ideálneho počasia, ani horúco ani mohli si vychutnať i členky výboru, ktoré spolu 
lupráci s Miestnym spolkom Slovenského červe-chladno, si členovia JDS mohli pozrieť rozsiahlu s členkami ZO JDS v Modrovej využili ponuku na 
ného kríža. V plnej sále Svadobky vládla počas botanickú záhradu so vzácnymi drevinami a kvet- rekreáciu od Okresnej rady JDS v Novom Meste 
podujatia pravá predvianočná atmosféra. Prvou mi. Príjemný výlet pokračoval zájazdom do neďa- nad Váhom. Účastníčkam rekreácie počasie tiež 
tohoročnou akciou bola výročná členská schôdza a lekých Topoľčianok, kde mohli účastníci zájazdu prialo a boli spokojné so všetkým čo im bolo 
vydarené Fašiangové posedenie.     obdivovať historický park a len ľutovali, že histo- v rámci rekreácie ponúkané. 

rický kaštieľ bol v tom čase v rekonštrukcii. Cestou Snahou bolo tak ako v roku 2007 zorganizovať 
domov sa členovia organizácie zastavili v staroby- zájazd na divadelné predstavenie. Najskôr sa 
lej Nitre a poprechádzali sa po pešej zóne. urobil prieskum v najbližších divadlách a sa-

Rozpočet obce na rok 2009 bol schválený ako vyrovnaný 
obecným zastupiteľstvom dňa 2. marca 2009. Položky sú 
rozdelené na bežné príjmy a výdavky a kapitálové príjmy a 
výdavky. Kapitálové výdavky sa použijú na splácanie zakú-
penej budovy kultúrneho, spoločenského a sociálneho zaria-
denia / nový kultúrny dom / Poľnohospodárskemu družstvu 
Pobedim a na finančnú účasť obce na realizáciu projektov. 
Príjmová časť kapitálového rozpočtu sa vykryje predovšet-
kým odpredajom časti obecného majetku. 

Položka Sk 
Celkové príjmy 599 177 18 050 806,30
Celkové výdavky 599 177 18 050 806,30
z toho
verejná správa 135 498   4 082 012,75
finančná a rozpočtová oblasť        531        15 996,91
iné všeob. služby /matrika/     1 756        52 901,26
ochrana pred požiarmi   10 122      304 935,37
spoločný úrad, príspevok        830        25 004,58
cestná doprava        610        18 376,86
nakladanie s odpadom   24 398      735 014,15
rozvoj obce, verejná zeleň     6 308      190 034,81
verejné osvetlenie     7 967      240 013,84
zdravotné stredisko    13 778      415 076,03
športové služby       7 469      225 011,09
knižnica       3 416      102 910,42
kultúrne služby, kultúrny dom   13 977             412 071,10
vysielacie a vydavateľské služby    2 390        72 001,14
spoločenské služby      4 506      135 747,76
predškolská výchova   89 823      2 706 007,70
základné vzdelávanie, škola 213 077          6 419 157,70
vzdelávanie          1 992        60 010,99
Sociálne zabezpečenie     8 614      259 505,36
kapitálové výdavky        52 115          1 570 016,49
Spolu:          599 177       18 050 806,30

Obecný úrad Pobedim 

Učiteľ je nielen pedagóg
Každý z nás si uvedomuje dôležitú žiakov s ktorými trávil každý deň, poznal 

funkciu, ktorú plní učiteľské povolanie, no ich radosti i starosti. Učiteľ je nielen peda-
i že bez lásky a dávky trpezlivosti by nebo- góg, no i priateľ, či psychológ. Práve 
lo možné ho vykonávať. Práve všetkým 28. marec deň, keď sa narodil Ján Amos 
pani učiteľkám a pánom učiteľom patrí deň Komenský, veľký učiteľ národov, tvorca 
28.marec. Všetci si určite spomíname na nových postupov v pedagogike, vypraco-
mužov a ženy v tomto povolaní, ktorí nás val nové metódy vyučovania a hlavne jeho 
naučili čítať, písať a počítať. Rozprávali predstava školy známej ako škola hrou 
nám o ďalekých krajinách, nekonečnom ostáva pre nás stále ideálom. Preto tento 
vesmíre. Dali nám kľúč k vzdelaniu, slobo- deň patrí vám, všetkým našim učiteľom. 
de, poznaniu. Sprevádzajú premeny detí na Prajem vám milí učitelia veľa trpezlivosti, 
zrelých ľudí. Preto každý z učiteľov nemá energie a vytrvalosti vo vašej práci.
len vlastné deti, ale i „deti školské", svojich Martin Lednický, starosta obce

l Fašiangového posedenia JDS - hudobná skupina.

Foto: I. Pastorek 

Mgr. Ivan Pastorek, 
predseda ZO JDS Pobedim



oproti minulému roku. 
V ďalšom plánovanom bode programu sa schválilo uznesenie, 

ktoré dopĺňalo uznesenie obecného zastupiteľstva č. 50 o konkrétnu 
Tak trocha jubilejné 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo výjaz- sumu, ktorou sa zúčastňuje obec na rekonštrukcii, prístavbe a nadstavbe 

dové a uskutočnilo sa 12. decembra 2008 v Krakovanoch. Vzhľadom požiarnej zbrojnice. Najdôležitejším bodom programu bolo prerokovanie 
k tomu, že zasadnutie bolo posledné v minulom roku v úvode starosta obce a schválenie rozpočtu obce na rok 2009. Poslanci boli oboznámení so sklad-
M. Lednický poďakoval prítomným poslancom a pracovníkom obecného bou rozpočtových položiek a na požiadanie boli niektoré položky vysvetle-
úradu za spoluprácu a zaželal im veľa úspechov v nadchádzajúcom roku. Po né ekonómkou M. Jankechovou. Poslanci sa vyjadrovali k efektivite vyna-
otvorení zasadania informovala o tvorbe rozpočtu na rok 2009 pracovníčka kladania finančných prostriedkov, potrebou úspornosti a získania finanč-
obecného úradu Marta Jankechová. Informáciu zobrali poslanci na vedomie ných prostriedkov na kapitálové výdavky. Po obsiahlej diskusii bol rozpočet 
a v ďalšom bode schválili uznesenie, ktorým sa umožňuje urobiť prepočet v príjmovej a výdavkovej časti schválený ako vyrovnaný. V bode Inter-
finančných čiastok v slovenských korunách vo všetkých doteraz platných pelácie sa poslanci zaujímali o plán budovania chodníkov, o efektivite 
uzneseniach obecného zastupiteľstva na eurá. Uznesenie sa schválilo využitia priestorov nového kultúrneho domu a zvlášť sály domu. V tomto 
v zmysle Generálneho zákona č. 659/2007 Z.z. Poslanci po návrhu výšky bode starosta obce oboznámil prítomných o financovaní rekonštrukcie 
odmeny starostovi obce a diskusii, v ktorej žiadali odôvodnenie odmeny a sociálnych zariadení v budove kultúrnospoločenského zariadenia a o finan-
stanovenia kritérií pre odmeňovanie, odmenu za rok 2008 schválili. covaní stretnutia jubilantov - dôchodcov. Starosta obce v Rôznom informo-
V následných interpeláciách poslanci mali viaceré dotazy a to na realizáciu val o požiadavke M. Mizerákovej na finančný príspevok a poslanec 
rekonštrukcie WC v budove Kultúrno spoločenského a sociálneho zariade- Ľ. Melicher znova žiadal o zakúpenie diktafónu, ktorý by sa používal na 
nia /KSSZ/, prívodu elektrickej energie na rybník a stavebného povolenia na zasadnutí zastupiteľstva. Spracoval: I. Pastorek
bytovku /Martin Směřička/. K problematike rekonštrukcie sociálnych 
zariadení v budove KSSZ sa vyjadril i Ľ. Melicher, ktorý žiadal od starostu 
obce informáciu o vyplatenej sume za realizáciu, realizátora a prínosu reali-
zácie ako aj dokončenia rekonštrukcie sociálnych zariadení. Jeho ďalší 
dopyt sa týkal akcie Stretnutie jubilantov v novembri 2008. Odpovede na 
uvedené interpelácie predloží starosta obce na najbližšom zasadnutí zastupi-
teľstva.

Prvé zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku bolo mimoriadne a konalo sa 
10. februára t.r. Okrem poslancov sa na rokovaní zastupiteľstva zúčastnili 
i viacerí hostia. Po pravidelnom bode programu zasadnutia, kontrole uzne-
sení, predložila návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Jána 
Hollého riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová, ktorá podporila návrh 
rodičovského združenia pri materskej škole rekonštruovať sociálne zariade-
nie v škôlke. K problematike rozpočtu materskej školy sa rozvinula bohatá 
diskusia, do ktorej sa zapojili i prítomní hostia. Vzniesla sa požiadavka 
konkretizovať sumu na realizáciu rekonštrukcie s tým, že pri tvorbe rozpoč-
tu sa bude počítať i s touto položkou. Keďže rozpočet materskej školy je 
súčasťou obecného rozpočtu konkrétna suma bude známa po jeho schválení, 
čo sa predpokladá do konca februára t.r. Podobne ako k tomuto bodu ani 
k bodu, ktorého obsahom bolo oznámenie o začatí rekonštrukčných prác 
v bývalej pivárne firmou Dargo s.r.o. Piešťany, sa žiadne uznesenie neschvá-
lilo. V predmetnom bode sa rokovalo o nutnej rekonštrukcii priestorov 
bývalej pivárne a o rozpočte na túto akciu. Realizátor, Dargo s.r.o. Piešťany 
nájomca tohto priestoru, vzhľadom k rekonštrukcii obecného majetku žiadal 
o odpustenie nájmu na roky 2009 a 2010 v celkovej čiastke 200 000.- Sk. 
Ako bolo v ďalšom rokovaní konštatované, problematiku je potrebné riešiť 
komplexne a to v súvislosti s novou nájomnou zmluvou, keďže obec sa stala 
jediným vlastníkom objektu. V nadväznosti na predošlé rokovanie zastupi-
teľstva, poslanci na návrh starostu obce, schválili konkrétnu sumu na finan-
covanie projektu modernizácie a rozšírenia verejného osvetlenia v obci 
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Zastupiteľstvo 
ďalej súhlasilo s prenájmom časti pozemku pri vodnej ploche Zástodolie pre 
Rybársky spolok Zástodolie Pobedim a s prenájmom nebytových priestorov 
v suteréne zdravotného strediska pre rybársky spolok. 

V pravidelnom bode programu zastupiteľstva Interpelácie boli poslanci 
informovaní o stave rokovania s P. Táborským o odpredaji budovy predajne 
po predchádzajúcom prenajímateľovi J. Miklovičovi. Podľa informácie 
starostu zrejme P. Táborský na kúpu nereflektuje. Poslanci sa ďalej zaujíma-
li o prenajatie priestorov nového kultúrneho domu a o vŕtacích prácach 
v obci. Poslanec Ing. P. Kotleba navrhol platné uznesenia zastupiteľstva dať 
do elektronickej podoby. Obsahom bodu Rôzne boli informácie starostu 
obce M. Lednického o prebiehajúcej kontrole Najvyššieho kontrolného 
úradu na obecnom úrade, o úsporách elektrickej energie, nereálnosti posu-
nutia tabule označujúcej začiatok obce a o možnostiach zníženia rýchlosti 
v strede obce.  

Pred uzávierkou obecných novín sa 2. marca t.r. uskutočnilo riadne, 
v poradí 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po otvorení zasadania 
a kontrole uznesení sa na žiadosť vedenia školy prerokovali požiadavky 
základnej školy s materskou školou J. Hollého na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení a podláh. Riaditeľka školy dr. J. Gáborová spresnila rozpočet na 
obe rekonštrukcie a ona, ako i prítomní zástupcovia ZRPŠ pri materskej 
škole požiadali o akceptovanie týchto požiadaviek pri prerokovaní a schva-
ľovaní rozpočtu obce na rok 2009. Pri prerokovaní tohto bodu sa prítomní 
venovali skladbe rozpočtu na originálne kompetencie /financovanie mater-
skej školy, školskej jedálne a školského klubu/ a príčinami jeho navýšenia 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Na jednom z prvých miest máme spolu so životom, zdravím, rodinou, 
národom aj kultúru. Čokoľvek, čo kultúru rozkošatí, zmnoží, si vysoko 
ceníme. Pod kultúrou rozumiem obohacujúce vedomé sebaobmedzova-
nie napríklad čítam knihu, ale pri prenikaní do jej sveta žijem viac, hlb-
šie, krajšie, ozajstnejšie, hoci som zdanlivo obmedzený - len sedím, 
hrbím sa, obraciam stránky. 

Knižnica je svätyňou pamäti, chodiť do nej treba s úctou a pokorou. 
Štát by mal kúpiť do každej knižnice každú knihu, a to povinne. Knižnice 
by mala riadiť Matica slovenská a nie miestne správy. Dúfam, že sa 
dožijem prázdnych krčiem a plných knižníc, toho celonárodného zvratu 
od konzumu ku kultúre. /Asi takto sa vyjadril o knihách spisovateľ Andrej 
Ferko, ktorý navštívil aj Pobedim a o ňom aj písal. Žiaľ plných knižníc sa 
nedožil. ../

Naša knižnica má kníh dostatok, avšak veľmi opotrebované sú knihy 
pre mládež. Obec dáva na zakúpenie nových kníh ročne viac ako 330 Ä. 
V porovnaní s inými knižnicami je to lepšie ako priemer. Aj tento rok dal 
starosta M. Lednický súhlas na nákup kníh v hodnote 265 Ä. Knihy boli 
zakúpené v marci. 

V marci - Mesiaci knihy prišlo do knižnice viac návštevníkov ako iné 
mesiace. Kniha je predsa priateľ človeka. Do knižnice prišli žiaci ZŠ, 
MŠ a ŠD spolu so svojimi učiteľmi a vychovávateľkami. Vyslovujem 
pochvalu pani učiteľkám a rodičom detí za slušné správanie. Žiaci preja-
vili záujem o knihy, čo ma potešilo. 

Od začiatku tohto roku je zapísaných 70 čitateľov. Z nich detí do 
15 rokov je 48, ostatní sú nad 15 rokov. Záverom pripomínam - za rok 
2007 nevrátilo knihy 6 čitateľov a za rok 2008 31 čitateľov. Knihy treba 
vrátiť do knižnice.

Knižnica je otvorená v utorok a vo štvrtok od 14. do 17. hodine. 
Členské za rok 2009 - deti 33 centov a dospelí 66 centov. 

Štefánia Vulganová, knihovníčka

l Návšteva žiakov 1. a 2. ročníka 
základnej školy v knižnici.

Foto: I. Pastorek

Knihy a kultúra



Predseda Michal Solár podal správu o výsledku celoroč-
nej práce. Členovia vyťažili z pôdy, koľko sa dalo. 
Obrobili svoju i družstevnú pôdu. Konštatovalo sa, že 

Prvý krok k socializácii obce Pobedim bol urobený 28. októbra 1949 v nasledujúcich rokoch treba kvalitnejšie pracovať, aby boli vyššie hektá-
založením JRD I. typu. Počet prvých členov bol 20. Do konca roku 1949 rové výnosy. 
malo JRD už 42 členov a na konci roku 1950 ich počet stúpol na 66. Členo- Patronát nad miestnym JRD prevzala Pouličná organizácia KSS 
via prvého výboru boli: Michal Solár predseda, Jozef Kadlec podpredseda, v Piešťanoch. Členovia pomáhali pri vybavovaní záležitostí v okresnom 
Michal Líška pokladník a Anton Mihálik účtovník. meste Piešťany a pomáhali aj brigádnicky. 

Výmera pôdy na začiatku bola 109 ha, z toho 55 ha pasienkov prebra- Podpredseda ONV v Piešťanoch Fridolín Gajdošík bol so skupinou 
ných z urbára a 45 ha cirkevných majetkov. Majitelia parcelí boli požiada- československých roľníkov v ZSSR, kde mali príležitosť preštudovať 
ní, aby vstúpili do JRD. Títo sa radšej pôdy zriekli, ale do družstva nevstú- výsledky mechanizácie poľnohospodárstva pri ekonomickom využití 
pili. družstevnej spolupráce dediny. O svojich skúsenostiach prednášal miest-

Ešte v roku 1949 JRD zakúpilo poľnohospodárske stroje od Strojného nym občanom v decembri roku 1949. 
parku pri Potravnom družstve v Pobedime. Boli to traktory, mláťačky, Pobedim dostal na akcie v obci 50 000 Kčs. Za tieto peniaze sa mali 
elevátor na slamu, lis, kosačka na obilie, rôzne pluhy, samoviazač, vlečky a opraviť ulice a opraviť most v Ohradách. Opravený bol iba most, občania 
iné. Nákup strojov bol uhradený z financií konsolidačného úveru. Na konci nemali pochopenie pre akciu, nevyužili ju na rozvoj obce. 
roku 1949 hodnota strojového parku bola vyše 400 000 Kčs. V roku 1950 sa konalo slávnostné otvorenie družstevnej „práčky". 

V roku 1951 jarné práce boli splnené na 100% za účinnej pomoci trak- Za dozorkyňu bola vymenovaná Anna Hesková. Mechanizácia prania 
torov STS. V lete prišli lejaky a krupobitie, ktoré úrodu veľmi poškodilo. oslobodila ženy od doterajšej driny, usporila čas, prádlo bolo čistejšie 
Od mláťačky bolo vykúpené 90 % obilia. Výkup bol aj nad kontingent a belšie ako pri ručnom praní. 
/povinný odvod štátu/, ale väčším roľníkom boli vykonané domové pre- Ako to všetko v skutočnosti bolo vedia najlepšie tí, ktorí v JRD pracovali 
hliadky a obilie im na mieste vykúpili. JRD pestovalo skoré, poloskoré a tí, ktorí do JRD len ťažko vstupovali. Myslím si, že JRD malo aj veľa 
a neskoré zemiaky, kukuricu, cukrovú repu, mak, olejniny a strukoviny. úspešných rokov a vtedy sa darilo všetkým. 
Prasníc chovali 84kusov. Štefánia Vulganová

Dňa 25. februára 1951 sa konala výročná členská schôdza JRD.        Spracované podľa záznamov v kronike obce

Archeologický výskum fary

Pred 60. rokmi bolo založené JRD Pobedim

l Odkrytá časť stavby pri juhozápadnom murive 
fary.      Foto: I. Pastorek

V poslednom čísle Pobedimčana /Pobedimčan západné a východné murivá pokračovali 
4/2008/ sme našich čitateľov informovali o archi- severným smerom, ktoré sa však pri výsku-
tektonickom a historickom výskume významnej me uličnej, severnej, časti fary nezistili. 
pamiatky našej obce ale i Slovenska, pamätnej Jednoznačne budova, ktorej murivá sme 
fary. Predmetom tohto článku sú zase výsledky popísali, je staršia ako objekt fary a staršie 
archeologického výskumu, ktorý realizovalo sú ďalšie časti murív odkryté pri juhový-
Balneologické múzeum v Piešťanoch v náväznos- chodnej a pri severnej stene farskej budovy. 
ti na zemné práce pri obvodových murivách Podobne je starší i ďalší fragment muriva, 
pamiatkového objektu. Vedúcim výskumu bol ktorý sa odkryl pri západnej stene. Tento 
PhDr. Vladimír Krupa a s jeho dovolením sme porušil murivo nami predpokladaného 
spracovali nálezovú správu do podoby článku, stredovekého objektu a pravdepodobne 
pričom výsledky výskumu dopĺňame i o naše jeho pokračovanie by sme našli v západnej 
poznatky a závery. časti farskej záhrady. Murivo bolo kamen-

V úvode možno konštatovať, že výskumom sa né a je možné, že šlo o časť staršieho ohra-
odkryla a zdokumentovala architektúra ležiaca dového múru najstaršej farskej budovy. 
pod úrovňou súčasného terénu. Kamenné a Murivá /pri severnej a juhovýchodnej 
kamenno tehlové murivá boli objavené pri všet- stene/, sú miešané, vybudované z kameňa a 
kých štyroch stenách fary a poukazujú na pomer- z tehál. Podľa tohto stavebného materiálu 
ne čulý stavebný ruch v tejto lokalite. Žiaľ chýba- sú mladšie ako kamenný objekt, avšak 
jú nám rukolapné dôkazy, ktorým by sme mohli jednoznačne staršie ako základové murivo 
datovať architektonické nálezy. Okrem častí súčasnej fary a pravdepodobne súvisia so 
architektúry sa našli len zlomky novovekej kera- staršou pivnicou, ktorej vetrák bol nájdený 
miky, skla a t ehly so značkami . Najvýz- pri zemných prácach. Pre úplnosť treba 
namnejšími nálezmi sú fragmenty stredovekej ešte uviesť nález staršieho septika pri 
keramiky, ktoré autor výskumu datuje do 13.- 14. východnom murive fary. Inak v jeho blíz-
storočia. kosti sa nachádza zamurovaný vchod do 

Prvým objavom archeologického výskumu fary zo strany kostola. 
bolo odkrytie vetracieho otvoru staršej pivnice Ak zhrnieme doterajšie poznatky z ar-
s mrežou, nachádzajúcej sa v juhozápadnej časti cheologického výskumu môžeme predpokladať, tektonický vývoj fary je komplikovanejší a zaují-
fary. Pivnica patrila k staršej fáze výstavby fary a že na mieste fary bol v stredoveku kamenný mavejší ako by sa na prvý pohľad zdalo. Práve 
rámcovo ju môžeme datovať do 17. storočia. Pod objekt, ktorého kamenné murivo bolo spájané archeologický výskum realizovaný Balneologic-
oknom pivnice bolo odkryté kamenné murivo so hlinou. Funkciu objektu nemožno určiť. Mohli by kým múzeom v Piešťanoch a vedený PhDr. Vladi-
základom s rovnakým stavebným materiálom. sme sa domnievať, že ide o najstarší objekt na mírom Krupom, prinieslo nové poznatky, ku 
V úrovni začiatku základov sa našla súvislá prepá- území obce a súvisel s prepoštským majerom, ktorým prispela aj činnosť dobrovoľníkov, ktorí 
lená vrstva zeminy. Kamenné murivo bolo spája- ktorý bol v 17. storočí rozšírený a vybudovaný sa podieľali na zemných prácach a odkrývaní 
né nie maltou ale hlinou, čo by nasvedčovalo neďaleko fary. Existenciu farskej budovy predpo- starších architektúr. Komplexná a precízne spra-
tomu, že objekt pôvodne postavený na mieste kladáme v 17. storočí prípadne už koncom covaná textová, fotografická a kresebná doku-
pobedimskej fary, má stredoveký pôvod. V minu- 16. storočia a dôkazom existencie sú zbytky mentácia je súčasťou osobitnej nálezovej správy 
lom roku, keď sa pokračovalo v zemných prácach, murív v severnej a juhovýchodnej časti pamätnej /autor V. Krupa/. Záverom treba oceniť pochope-
sa odkrylo pokračovanie južného muriva západ- fary. V druhej polovici 18. storočia časť starších nie správcu farnosti Mariána Vivodíka s prácami 
ným smerom a murivo, ktoré ohraničovalo objekt základov využili a faru rozšírili, vybudovali súvisiacimi tak s archeologickým, ako aj historic-
z východnej strany. Pri západnej stene súčasnej základy súčasnej fary, ktorú potom prestavali kým a architektonickým výskumom. 
fary sa zase zistilo západné murivo tej istej stavby, v roku 1835. 
zrejme obdĺžnikového pôdorysu. Objavené Ako vidno z predchádzajúcich zistení archi- Mgr. Ivan Pastorek    



29. január 2009 - bol deň ako každý iný, ale predsa pre školákov niečím výnimočný. 
Bol to deň spojený s odovzdávaním polročných vysvedčení. Všetci žiaci teda zberali 
ovocie svojej polročnej práce. Niektorí žiaci odchádzali zo školy s úsmevom, no bolo aj 
pár takých, ktorí ťažko skrývali smútok. Ale veď ešte máme pred sebou ďalších 
5 mesiacov tvrdej práce a určite sa dá na niečom ešte popracovať, niečo zlepšiť. No asi 
najväčšiu radosť mali naši prváci. Veď oni takýto deň ešte nezažili. Po prvýkrát mohli 
držať v rukách a pochváliť sa ich prvým ozajstným vysvedčením. A aby sme tento deň 
ešte viac okorenili, bol pripravený pre našich žiakov basketbalový zápas, kde si mohli 
zmerať sily s našimi učiteľmi. Celý zápas bol veľmi napätý a vyrovnaný, ale s tesným 
náskokom sa napokon z výhry tešil náš učiteľský zbor. Na víťazov čakala odmena 
v podobe vitamínovej bomby (balíček ovocia) a pre ďalších hráčov bolo zabezpečené 
občerstvenie v podobe pizze. Počas prestávok prebiehali rôzne zaujímavé súťaže. Ale 
ako sa hovorí: Sláva víťazom, česť porazeným! Veď napokon, na budúci rok sa do tohto 
zápasu môžeme pustiť znovu a postarať sa tak o ďalší príjemne strávený deň školského 
roka.  T. Čechvalová, 9. ročník

Základná škola s materskou školou Jána Hollého v Pobedime

V dňoch 9. 2.- 10. 2. 2009 nás v celoslovenskom kole 
Olympiády slovenského jazyka a literatúry (OSJL) repre-
zentovala žiačka 9. ročníka Tatiana Čechvalová a neskla-
mala ani tento raz. Po ťažkom dvojdňovom zápolení sa 

umiestnila na krásnom desiatom mieste a patrí medzi desiatich najlepších Slovákov 
v riešení OSJL. Ďakujeme za vynaloženú námahu a úspešnú reprezentáciu nielen našej 
školy, ale aj celého Trenčianskeho kraja. Tátianka - a ešte jeden darček od Tvojich 
najbližších. Mgr. J. Košútová

V Bratislave sa čudovali,
odkiaľže to dievča vzali.

Na majstrovstvách republiky, 
naša Táňa hádže triky. 

Porota sa čuduje: 
„Odkiaľže to dievča je ?"

Žeby na takej malej dedine,
vyrástlo dievča také spanilé.
Zrejeme ju tam radi majú, 
podmienky jej vytvárajú. 

Celá rodina pri nej stála 
a v myšlienkach ju sprevádzala.

Tánička sa pekne snaží, 
babička jej šišky smaží.

Žanetka by jej chcela pomôcť 
ako najviac len bude môcť. 

Kika múdre rady pridá, 
nech sa na tú cestu vydá. 

Mamička čaká každú novinu,
čo rozradostí celú rodinu.
A otec? Ten kdeže je ?
Ten len šťastím veršuje.

Dolietla k nám radosť veľká.
Kto ju priniesol? Pani učiteľka Jelka.

Ona ju stále pripravuje,
Pritom veľa času tomu obetuje.

Všetkých tam zas očarila,
pekné umiestnenie si zaslúžila.

Tešíme sa všetci z toho,
veď pri učení musela sedieť iste dlho.

Hrdí sme na ňu. Kto by nebol?
Veď prináša radosť všetkým vôkol.

Spolu z toho radosť majme,
všetko dobré my jej prajme.

Majme radi svoje deti,
nech im úsmev stále svieti. 
Vo všetkom im načúvajme, 

dobré veci podporujme. 
Nech ich v živote sprevádza iba šťastie

a naša láska k nim stále rastie.
J.Č.

14. február nebol významný len v tom, že bol Valentín - 
sviatok zaľúbených, ale ako každý rok aj tento sa konal 
Karneval, ktorý organizovala ZŠ s MŠ J. Hollého Pobedim 
v spolupráci s rodičmi a program si tradične pripravili devia-
taci. Samotný karneval spojený s bohatým programom už 
spomínaných deviatakov zahájila Pipi - dlhá pančucha alias 
pani riaditeľka Gáborová spolu s čarodejnicou alias pani 
učiteľkou Košútovou. Vysielali sa televízne noviny, šport 
a počasie Jelky Telky.  Po tomto bloku sa kultúrny dom pre-
menil na čarovnú ríšu princezien, princov, všakovakých 
zvieratiek či filmových hrdinov. Všetky masky boli krásne 
a nápadité, ale po sčítaní anketových lístkov sme mohli oce-
niť len 10 najlepších masiek peknými cenami.

Týmto ale zábava neskončila, pretože nasledoval ďalší 
program Telky Jelky a tým bol Antitalent, v ktorom sme 
odhalili talenty aj antitalenty Pobedima, ďalej Talkshow, 
v ktorej sme sa mohli viac dozvedieť o manželoch Morike a 
Chruňovi Monsterových. Potom sme sa pozreli na to, kto má 
akú dobrú babu, či folklórny súbor Školnica a svoje umenie 
nám predviedli aj tanečníčky zo 4. ročníka. Azda môžem 
dodať len to, že našu snahu o dobrú náladu prekazili neohľa-
duplní diváci, ktorých by sme pri ďalšej podobnej akcii prosi-
li o viac pozornosti pri sledovaní kultúrneho programu. 

Samozrejme po našom bohatom programe nemohla 
chýbať ani diskotéka, kde sa nám o hudbu staral DJ Milošš, 
ktorý bol naozaj skvelý a patrí mu naša vďaka. 

No a pri takejto zábave nemohla chýbať ani prvá pomoc 
v podobe Ordinácie v ružovej záhrade, kde sa o nás starali 
sestričky a lekári a podávali nám občerstvenie v podobe čaju a 
koláčikov. Lucia Marková, 9. roč.

V 1. polroku navštevovalo našu základnú obsadila 10. miesto
školu 122 detí . V tomto školskom roku začala • Rozprávkové vretienko - 
naša škola pracovať podľa Štátneho vzdelávacie- v okresnom kole sa na 
ho programu a Školského vzdelávacieho progra- 3. mieste umiestnila Zuzana 
mu (ŠVP). ŠVP pripravovali učitelia už počas Gálová žiačka 3. ročníka 
prázdnin a týkal sa hlavne žiakov 1. a 5. ročníka a • Prebehli exkurzie: 
plní sa podľa plánu. Okrem vzdelávania žiakov - Bradlo-Košariská-Myjava - 
boli v ňom naplánované aj rôzne akcie, ktoré sa aj po stopách M.R. Štefánika,
priebežne uskutočnili. Podujatia v ŠKD za prvý - Jadrová el. Mochovce
polrok: - Výroba v obci - Kollchema
• Exkurzia: poľnohospodárske družstvo + bude použitý pri príprave „Dňa detí". - Múzeum Piešťany, kúpeľný ostrov, galéria

firma Kolchema • v deň polročného vysvedčenia sme usporiada-
• Šarkaniáda - súťaž o najkrajšieho šarkana li basketbalový turnaj žiaci kontra učiteliaMedzi najúspešnejšie akcie školy patrili:
• Zhotovenie nástenky s témou Prvá pomoc • na „Deň sv. Valentína" - 14. februára sa usku-• v rámci „Dňa úcty k starším" sme pripravili 
• Výtvarná súťaž: Zdravie očami detí točnil v spolupráci s rodičmi „Valentínsky pre našich starých rodičov príjemné posede-

karneval" pre všetky deti z obce a okolia, • Aranžovanie adventných vencov nie s programom a voľbou „Miss bábika"
z ktorého výťažok bol použitý na podujatia • Návšteva miestnej kolkárne • v novembri sme pripravili súťaž „Superstar 
v priebehu mesiaca marca „ Mesiaca knihy".• Nácvik programu pre dôchodcov (obec) školy"

• Výroba Betlehemu • v spolupráci s RŠ a RZ sme pripravili 
Z tohto miesta chcem poďakovať všetkým 

„Katarínsku zábavu", z ktorej výťažok bol • Zhotovenie výrobkov na vianočnú tržnicu 
učiteľom ,rodičom a priateľom školy, ktorí 

použitý na výmenu plastových okien • Vianočná besiedka v ŠKD pomohli pri príprave horeuvedených podujatí 
• pri príležitosti „Sviatku sv. Mikuláša" zavítal • Prikrmovanie vtáčikov v zimnom období a taktiež sponzorom, bez ktorých by sa uvedené 

do našej školy Mikuláš ,čert a anjel na koči • Pexesiáda - súťaž o najlepšieho hráča pexesa akcie ťažko uskutočnili. 
s darčekmi pre všetky deti zo školy i obceNaši žiaci úspešne reprezentovali našu školu Všetky informácie o podujatiach, ktoré sa 

• predvianočný čas už tradične patrí príprave i obec vo viacerých súťažiach : uskutočnili a ktoré chystáme nájdete na našej 
„Vianočných trhov" , ktoré boli spojené • Olympiáda slovenského jazyka a literatúry - webovej stránke : www. zspobedim.ifastnet.com
s „Vianočnou besiedkou". Finančný zisk bol žiačka T. Čechvalová zvíťazila v krajskom 
odovzdaný na účet rodičovského združenia a kole a postúpila do celoslovenského kola, kde 

Foto: Valentínsky karneval / textový dokument /
     

     Vystúpenie detí materskej školy na Vianočnej 
besiedke / 5 a /
      Vianočná besiedka - žiaci základnej školy          
/ 5 b /
      Foto: I. Pastorek

Tatiana - v desiatke 
najlepších Slovákov

Olympiáda

Basketbalový turnaj

Ako prebehol 1. polrok v škole ?

Foto: L. Duračka

Porota sa čuduje: 
„Odkiaľže to dievča je ?"

V Bratislave sa čudovali, Žeby na takej malej dedine,
odkiaľže to dievča vzali. vyrástlo dievča také spanilé.

Na majstrovstvách republiky, Zrejeme ju tam radi majú, 
naša Táňa hádže triky. podmienky jej vytvárajú. (J.Č.)

PaedDr. Jarmila Gáborová
riaditeľka školy 
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celoštátnych televíziách, si vyžadovalo veľkú prípravu a bolo 
zamerané na vzájomnú spoluprácu jednotlivých záchranárskych 
zložiek ako sú hasiči /profesionáli/, hasiči /dobrovoľníci/ a záchran-

ná služba.
Toto cvičenie v takom veľkom rozsahu bolo vykonané ako jediné v okrese 

Nové Mesto nad Váhom, keďže boli nasadené aj mimo okresné záchranár-
ske zložky. Členom DHZ, ale aj obyvateľom našej obce, ktorí sa na cvičenie 
prišli pozrieť, dalo veľmi veľa a je snaha takéto cvičenia uskutočňovať pravi-
delnejšie.  

Z hasičských súťaží sa zbor zúčastnil Okresného kola previerky priprave-
nosti hasičských družstiev v obci Čachtice /21. jún 2008/, kde súťažilo iba 
jedno hasičské družstvo a toto sa vo svojej kategórii umiestnilo na peknom 
7. mieste. Začiatkom júna sa členovia DHZ zúčastnili historickej pohárovej 
súťaže hasičských družstiev v obci Rakovice. DHZ Pobedim súťaž vyhral. 

Obec Pobedim usporiadala 28. júna na futbalovom štadióne detský deň. 
Zbor sa zapojil do dňa detí ukážkou hasenia. 

V dňoch 7.-17.augusta 2008 sa najmladší hasiči zúčastnili medzinárodného 
hasičského tábora v Českej republike v obci Toužim okres Karlové Vary. DHZ 
Pobedim poslal na tábor 2 hasičské družstvá a to mladší chlapci /8 - 15 rokov/ a 
starší chlapci /15 - 18 rokov/. V tomto tábore sa konali aj hasičské súťaže jedna 
sa konala v obci Toužim, kde sa starší chlapci umiestnili na peknom 3. mieste. ýročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim 
V druhej súťaži, ktorá bola v obci Teplá, sa mladší chlapci umiestnili na /DHZ/ sa konala 15. februára 2009 v zasadačke hasičskej zbrojnice. V
1.mieste a v kategórií starší chlapci na 4.mieste. Na tábore sa zúčastnilo 18 detí Schôdzu otvoril veliteľ DHZ Pobedim Martin Vallo a ako hosťa privítal Štefa-
z obce Pobedim a Bašovce a 3 dospelí členovia DHZ Pobedim a to Martin na Benku, predsedu Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
Piškula, Martin Vallo a Silvester Palkovič.v Novom Meste nad Váhom a predsedu DHZ Bošáca. Správu o činnosti pred-

Začiatkom septembra /6.9.2008/ sa družstvo zúčastnilo na súťaži s historic-niesol predseda DHZ Pobedim Martin Piškula, ktorý oboznámil členov 
kou technikou PS 8 v obci Opatová. DHZ Pobedim sa na tejto súťaži umiestnil o akciách v minulom roku. 
na krásnom 3.mieste.Prvou minuloročnou akciou bolo Pochovávanie basy v Kultúrnom dome  a 

Jesenné kolo hry Plameň bolo v Zemianskom Podhradí, kde DHZ Pobedim to v spolupráci s folklórnou skupinou Pobedimčan a firmou Dargo s.r.o. Dňa 
obsadil 2.miesto. Súťažilo sa v disciplínach hod granátom, viazaní uzlov, 16. februára sa uskutočnil Hasičský kolkársky turnaj a 15. marca sa členovia 
streľbe zo vzduchovky, nabíjanie klincov do dreva a mnoho iných.DHZ zúčastnili odznaku odbornosti II. a III. stupňa. V dňoch 2. - 4. apríla sa 

Činnosť v hasičskom zbore nespočívala len v súťažiach, ale aj ostrých zúčastnil náš člen Martin Vallo školenia veliteľov v Novom Meste nad Váhom. 
zásahoch. V minulom roku mal zbor celkovo 12 výjazdov, z toho 5 požiarov, Ako tradične aj v minulom roku si hasičská organizácia pripomenula 
6 technických zásahov a 1 taktické cvičenie.sviatok sv. Floriána a to svätou omšou v kostole sv. Michala. Pri soche 

Poďakovanie za dobrovoľný zbor patrí všetkým, ktorí sa pričinili o fungo-sv. Floriána bola spomienka na zosnulých hasičov nášho zboru a účastníci 
vanie, zveľaďovanie a úspechy organizácie. Osobitné poďakovanie patrí akcie si pripomenuli patróna hasičov. Dňa 24.5.2008 sa uskutočnil, v spoluprá-
starostovi obce Martinovi Lednickému, sponzorom a členom obecného zastu-ci s Hasičským a záchranným zborom Nové Mesto nad Váhom, HaZZ 
piteľstva za finančnú pomoc a perfektnú spoluprácu. Piešťany a Záchrannou službou Piešťany veľké taktické cvičenie zamerané na 

Martin Piškula, predseda DHZ Pobedimlikvidáciu požiaru bytu a strechy s evakuáciou osôb uviaznutých v horiacom 
byte na zdravotnom stredisku. Cvičenie, propagované v lokálnych ako aj 

Už po tretíkrát sa 18. marca t.r. uskutočnil dobrovoľný odber krvi 
v našej obci. Humánnu akciu zorganizoval Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža v Pobedime v spolupráci s Národnou transfúznou služ-
bou. Odberu krvi mobilnou jednotkou sa v miestnom účelovom zariade-
ní Svadobke zúčastnilo 27 dobrovoľných darcov krvi, ktorým organizá-
tori, za pomoci tradičných sponzorov /Obec Pobedim a Poľnohospo-
dárske družstvo Pobedim/ pripravili malé občerstvenie. 

Všetkým zúčastneným ďakujú nielen organizátori akcie, ale určite aj 
všetci tí, ktorým darovaná krv, táto životodarná tekutina, pomohla. 

Redakcia

Na výročnej členskej schôdzi výbor TJ Sokol Pobedim zhodnotil činnosť 
telovýchovnej organizácie za uplynulý rok a členskej základne predložil tiež 
plán na rok 2009. Z neho vyberáme nasledujúce aktivity. 

Základom činnosti je i v tomto roku pravidelné cvičenie pri hudbe strieda-
ním pohybových aktivít ako aerobik, strečing, kalanetika, posilňovanie, 
rekreačné cvičenia a pilates. Nebudú cvičiť len dievčatá a ženy ale aj deti. 
V pláne organizácie je nácvik pódiovej skladby, ktorou sa najmenší cvičenci 
zúčastnia na III. Celoslovenskom festivale pódiových skladieb v Trenčíne. 
O ich úspešnej účasti na festivale sme našich čitateľov informovali v minu-
lom i predminulom roku. 

Cvičenky sa v tomto roku zapoja do aktivít Považskej sokolskej župy 
M. R. Štefánika a budú sa pripravovať na III. Sokolské slávnosti, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2010. Plánujú tiež výstup na mohylu M.R. Štefánika, 
spojenú s návštevou múzea v Košariskách. Ďalej sa zúčastnia stretnutia 
Sokolov na Javorine a na Vianočnom kolkárskom turnaji. Súčasťou starostli-
vosti o zdravie bude rekreačný deň v kúpeľoch a cykloturistika v blízkom 
okolí, ktorú spoja s poznávaním pamätných miest. Tak ako v minulých 
rokoch sa cvičenky zapoja do organizovania športového dňa detí a brigádami 
skrášlia našu obec. Budú žiť aj spoločensky. Pripomenú si životné výročia 
členiek telovýchovnej jednoty a ku koncu roka pripravia vianočné posedenie 
s najmladšími cvičenkami a ich rodinnými príslušníkmi. 

TJ Sokol Pobedim má v tomto roku 23 členov, cvičiacich detí eviduje 11 a 
činnosť organizácie riadi 6 členný výbor so starostkou Mgr. Lenkou 
Mitošinkovou. Treba však pripomenúť, že cvičenia sa zúčastňujú i dievčatá a 
ženy, ktoré nie sú členkami organizácie. 

Z podkladov TJ Sokol Pobedim spracoval  I.P.

24.12.2008                 Samuel Slimák č. 324

7.2.2009 Ing. Marián Mitošinka č. 372
              Jana Peterková, Čachtice
14.2.2009  Silvia Mináriková č.324
 Peter Gúčik č.324 

16.12.2008 Jozef Kadlec č. 84 / 81 r./
1.3.2009  Anton Petráš č. 243 /73 r./
21.3. 2009 Emera Mitošinková č. 175 / 90 r./                                      

Hasiči bilancovali uplynulý rok

Plány našich cvičeniek

l Predsedníctvo výročnej členskej schôdze DHZ.  

Foto: Archív DHZ 


