
NOVINY OBCE POBEDIM

Císlo:

Na aktuálnu tému so starostom obce M. Lednickým

Spomienka 100. výročia narodenia 
biskupa Jozefa Feranca

Dňa 13. marca t.r. sa podľa 
avizovaného programu usku-
točnila spomienka k 100. vý-
ročiu narodenia biskupa 
Mons. Jozefa Feranca. Začala 
sa pietnou spomienkou pri 
hrobe otca biskupa na miest-
nom cintoríne. Položením 
kvetov a venca si biskupa 
Jozefa Feranca uctili: za obec 
starosta obce Martin Lednic-
ký, za pobedimskú farnosť 
farár Marián Vivodík a za 
prezidentskú kanceláriu kan-
celár prof. Milan Čič. Pô-
sobivé položenie venca vyko-
nala čestná stráž prezidenta 
republiky. Pred slávnostnou omšou boli položené kvety k pamätnej tabuli otca biskupa 

J. Feranca v predsieni kostola sv. Michala archanjela. Kvety položil farár 
Marián Vivodík, starosta Martin Lednický a kancelár Milan Čič, ktorí prího-
vormi pripomenuli osobnosť biskupa Jozefa Feranca. 

Po tomto akte nasledovala hlavná súčasť spomienky, slávnostná sv. omša, 
ktorú celebroval arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Za prítom-
nosti novomestského dekana Ľudovíta Malého, farára Mariána Vivodíka, 
kňazov pochádzajúcich z obce a ďalších duchovných, sa arcibiskup R. Bezák 
v homílii venoval dušpastierskej činnosti biskupa Jozefa Feranca. Načrtol 
hlavné etapy jeho plodného života zdôrazňujúc biskupovo  spojenie z Bohom 
a s veriacimi diecézy. Pripomenul pôsobenie biskupa v ťažkom období pre 
cirkev. 

Po omši starosta obce Martin Lednický poďakoval arcibiskupovi 
Róbertovi Bezákovi za jeho návštevu a zablahoželal mu k jeho nedávnemu 
významnému životnému jubileu. I. Pastorek

l V ostatnom čísle obecných novín Pobedimčan sme sa so starostom obce 
Martinom Lednickým rozprávali o zámere budovania multifunkčného ihris-
ka. V súčasnosti, podotýkam v čase uzávierky prvého tohoročného čísla 
obecných novín, je výstavba ihriska v plnom prúde. Čo všetko sa doteraz 
urobilo a čo ešte treba vykonať ?

V prvom rade sa uskutočnili výberové konania realizátorov spodnej 
plochy  a povrchovej časti multifunkčného ihriska a jeho vybavenosti. 
Základným a jediným kritériom výberu firmy bola najnižšia cena. Stavebné 
práce na stavbe spodnej plochy ihriska realizovala firma Zempres s.r.o. 
zo susedných Bašoviec, výstavbu povrchovej časti multifunkčného ihriska 
a jeho vybavenosti zabezpečuje spoločnosť Adara Slovakia s.r.o.  so sídlom 
v Hlohovci. Pracovníci Zempresu, v ktorej pracujú viacerí Pobedimčania, 
urobili odkopávku zeminy, vykopali ryhu, betónovali základové pásy, 
naviezli podkladové vrstvy kameňa a okrem iných prác uložili drenážne 
podtrubie. Na tieto práce naviazala spomínaná hlohovská firma Adara, ktorá 
do uzávierky novín  / 22. marec t.r. /položila umelý trávnik, čiary na minifut-
bal, tenis, volejbal resp. nohejbal a vsypala 19 ton  kremičitého piesku 
do umelej trávy. Ďalšími prácami budú vybudovanie mantinelového systé-
mu a siete, hliníkové madlá a vybavenie ihriska tak, aby sa ihrisko mohlo 
využívať na spomínané športy. Slávnostné otvorenie sa pripravuje 8. mája t.r. 
a podľa dostupných informácií bude ihrisko otvorené za účasti predsedu 
vlády Slovenskej republiky Róberta Fica a ďalších oficiálnych hostí. Potom 
už bude moderný športový stánok plne slúžiť svojmu účelu. 
l Pri návšteve športového areálu som si všimol i zmeny v blízkosti multi-
funkčného ihriska.

Pri budovaní ihriska, po konzultáciách s vedením futbalového oddielu 
investičnej akcie. O využívaní multifunkčného ihriska sme predbežne roko-a kolkárskeho klubu, sme sa rozhodli asanovať betónový plot a pôvodný 
vali na poslednom 30. zasadnutí zastupiteľstva. Bol podaný návrh, aby objekt sociálnych zariadení a skladov. K lepšiemu prístupu k ihrisku sa 
športová komisia predložila svoju predstavu využívania. Ako podklad môžu vybudoval  chodník so zámkovou dlažbou. Športový areál takto dostal nový 
slúžiť materiály iných obcí, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach. estetickejší vzhľad. Inak kopec hliny východne od ihriska bude v zimných 
V každom prípade našou snahou je, aby sa moderné ihrisko využívalo čo mesiacoch slúžiť na sánkovanie. V tejto súvislosti chcem pripomenúť ešte 
najintenzívnejšie, ale zároveň aby nedošlo k jeho poškodeniu. Samozrejme jednu zmenu v športovom areáli, a to prepojenie areálu s detským ihriskom a 
chceme, aby na ihrisku športovali predovšetkým naši občania. Multifunkčné oddychovou zónou na Zástodolí. Prepojenie realizuje miestny rybársky 
ihrisko určite privíta  našich najmenších škôlkárov, školákov a mládež ktorá spolok so súhlasom obce. 
má k športu najbližšie. Predpokladáme tiež finančný úžitok z jeho využíva-l Využívanie ihriska bude zrejme určitým spôsobom organizované Existuje 
nia, najmä užívateľmi mimo obce. Nepochybne bude mať ihrisko i svojho súčasná predstava jeho efektívneho  využívania?
správcu. Rozhovor pripravil I. Pastorek V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na dokončenie spomínanej 

l Spomienka na biskupa Jozefa Feranca pri  pamätnej 
tabuli.   Foto: Ladislav Novák
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Dňa 6.marca 2010 sa konala v budove hasičskej zbrojnice výročná členská 
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim. Cieľom výročnej schôdze 
bolo zhodnotiť prácu v zbore za rok 2009.

Výročnú členskú schôdzu otvoril Silvester Palkovič a privítal vzácnych 
hostí. Boli to : JUDr. Jozef Minárik - prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
/DPO SR/, plk. Michal Jurdik - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne /KR HaZZ TN/, predseda Okresného výboru 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom /OV DPO NM/ 
Bc. Jozef Smolinský, veliteľ OV DPO NM Ivan Krúpa, delegát snemu DPO SR 
Viktor Šimo, predseda DHZ Bošáca Štefan Benko a starosta obce Pobedim 
Martin Lednický.

Správu o činnosti predniesol Martin Piškula. V nej uviedol celoročnú činnosť 
zboru, akcie, súťaže, výjazdy zboru a v neposlednom rade aj historický úspech 
našich mladých hasičov na hasičskej súťaži v Maďarskej republike, kde sa 
umiestnili na 1.mieste. O hospodárení DHZ informoval pokladník zboru Peter 
Vakoš a plán činnosti na rok 2010 predniesol organizačný referent Ladislav 
Melicher.

V ďalšom bode programu povýšil predseda DHZ jedného člena do hodnosti 
nadrotník a 4 členov do hodnosti starší hasič. Ďalej boli prijatí 8 noví členovia Ďalej v diskusií vystúpil delegát snemu DPO SR Viktor Šimo a ohodnotil 
DHZ Pobedim. zbor ako najlepší v našom okrese. Keďže Pobedim je na hranici okresov Nové 

V diskusii ako prvý vystúpil prezident DPO SR Jozef Minárik, ktorý poďa- Mesto nad Váhom a Piešťany spomenul, že viacero výjazdov vykonali členovia 
koval hlavne mladým hasičom za vynikajúcu reprezentáciu obce a celého DHZ aj v okrese Piešťany, v ktorom sa zúčastnili na hasičských súťažiach. 
Slovenska v Maďarskej republike. Ocenil našu techniku a čistotu v hasičskej V priebehu ďalšej časti diskusie starosta obce Pobedim Martin Lednický 
zbrojnici a vyjadril spokojnosť s aktivitou hasičského zboru. Po príhovore poďakoval za ohodnotenie zboru prezidentom DPO SR a vyjadril potešenie, že 
odovzdal prezident DHZ SR medailu za príkladnú prácu starostovi obce je v obci taký vynikajúci hasičsky zbor, ktorý mu závidia i okolití starostovia. 
Pobedim Martinovi Lednickému, predsedovi DHZ Pobedim Martinovi Informoval, že naša obec a hasičsky zbor bol vybraný do plošného rozmiestne-
Piškulovi, aktívnemu členovi Lukášovi Augustínovi a bývalej starostke obce nia síl a prostriedkov a je podaná žiadosť na rekonštrukciu a prestavbu hasičskej 
Márii Vavrovej. zbrojnice. Ďalej sa poďakoval bývalej starostke obce Márii Vavrovej za to, že za 

Po odovzdaní medailí sa k prítomným prihovoril krajský riaditeľ HaZZ jej pôsobenia sa starala o to, aby sa neprerušila existencia hasičského zboru 
v Trenčíne plk. Michal Jurdík, ktorý nielenže pochválil činnosť zboru, ale ocenil v obci. Mária Vavrová sa poďakovala za významné ocenenie jej činnosti 
vynikajúcu spoluprácu medzi hasičmi profesionálmi a dobrovoľnými z Pobe- v oblasti požiarnej ochrany. 
dima. Mnoho výjazdov dokázali zrealizovať aj sami pobedimskí hasiči. Vyjadril Po diskusných príspevkoch nasledoval oficiálny záver schôdze a občerstve-
pochvalu za taktické cvičenia, ktoré sa ako jediné vykonávajú v okrese Nové nie. Stravu /kapustnicu/ sponzorsky poskytol Rastislav Čop a pitný režim zabez-
Mesto nad Váhom. Spomenul aj nedávno odovzdané hasičské zánovné vozidlo pečil Ján Zvonček, za čo im členovia DHZ úprimne ďakujú.
Mercedes Vario 815, ktoré je jediné svojho druhu v Trenčianskom kraji. Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim 

Vzácni hostia ocenili činnosť DHZ Pobedim 

l Výročnú členskú schôdzu DHZ Pobedim pozdravil JUDr. Jozef 
Minárik - prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

Dňa 6.3.2010 sa v pobedimskej kolkárni konalo 
netradične športové stretnutie hasičov z okresov 
Nové Mesto nad Váhom a Piešťany. Kolkársky turnaj 
hasičských družstiev usporiadal Dobrovoľný hasič-
ský zbor Pobedim. Turnaja sa zúčastnilo 17 družstie-
v: Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim „A", 
Pobedim „B", Bašovce, Zemianske Podhradie, 
Trnava, Vrbové, Lúka, Drahovce. Bošáca, Moravské 
Lieskove „A", Moravské Lieskove „B", Miškech 
Dedinka, ďalej Hasičský a Záchranný zbor Piešťany, 
Hasičský a Záchranný zbor Nové Mesto nad Váhom, 
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové 
Mesto nad Váhom, Záchranná služba Piešťany a 
Mestská polícia Piešťany.

Turnaj otvoril a prítomných súťažiacich privítal 
predseda DHZ Pobedim Martin Piškula. Súťažné 
zápolenie prebiehalo vo výbornej atmosfére. O ob-
čerstvenie sa postaral usporiadajúci hasičský zbor.

Víťazom turnaja sa stal DHZ Pobedim „A" 
s počtom zvalených kolkov 716, na druhom mieste sa 
umiestnil DHZ Pobedim „B" s počtom zvalených 
kolkov 713 a tretie miesto sa podarilo získať DHZ 
Moravské Lieskové „A" s počtom zvalených kolkov 
678.

Po ukončení súťaže družstiev boli odmenení aj 
najlepší jednotlivci. Prvé miesto obsadil domáci hráč 
Peter Lednický s počtom zvalených kolov 200, druhé 
miesto patrilo Otovi Duchajovi z Mestskej Polície 
Piešťany s počtom zvalených kolov 195 a tretie 
domácemu hráčovi Matejovi Mrekajovi s počtom 
195 kolov. Tri víťazné družstvá boli ocenené diplo-
mom a vecnou cenou. Traja najlepší jednotlivci 
získali taktiež vecnú cenu. 

Veríme, že hasičský kolkársky turnaj sa vydaril 
a na budúci rok sa stretneme znova.

 Martin Piškula - predseda DHZ Pobedim

Hasiči v kolkárni 

Foto: Igor Ďuriš

Príjmy: 
Bežné príjmy:  514 283 
Kapitálové príjmy:    19 916
Príjmové fin. operácie    78 131
Príjmy spolu: 612 330 

Výdavky:
Bežné výdavky
Verejná správa. 133 866
Finan. a rozpočtová oblasť   400
Iné všeob. služby/matrika/     1 735
Všeob. verejné služby _
Ochrana pred požiarmi      8 305
Cestná doprava      1 000
Nakladanie s odpadmi    25 800
Spoločný úrad - príspevok   830
Rozvoj obce - verejná zeleň    4 600
Verejné osvetlenie    14 332
Zdravotná stredisko    15 150
Športové služby      1 805
Knižnica      2 954
Ostané kultúrne služby     12 020
Vysielacie a iné služby      1 282
Náboženské a iné služby      3 082
Predškolská výchova    84 842
Základné vzdelávanie       198 430
Vzdelávanie      1 500
Sociálne zabezpečenie      2 350
Bežné výdavky spolu       514 283 
Kapitálové výdavky    98 047 
Výdavky spolu:  612 330  

Spracovala : M. Jankechová   

Podrobný rozpočet je zverejnený na 
oficiálnej internetovej stránke obce 
www.pobedim.sk. 

Rozpočet obce Pobedim
na rok 2010

V poradí 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo dňa 15. marca t.r. v zasadacej miestnosti 
obecného úradu. Body programu boli prerokované podľa 
návrhu starostu obce Martina Lednického.

Po otvorení zasadania odzneli pripomienky a návrhy 
prítomných občanov, ďalej poslanci prerokovali listy 
riaditeľky základnej školy s materskou školou PaedDr. J. 
Gáborovej a list členov Rady školy ohľadne zvýšenia 
financií v položke originálne kompetencie /materská 
škola, školský klub, školská jedáleň/. Najdôležitejším 
bodom rokovania zastupiteľstva bolo schválenie rozpoč-
tu obce na rok 2010. V ďalších dvoch bodoch poslanci 
prerokovali a schválili návrhy všeobecne záväzných 
naradení /VZN 1 2010 a VZN 2 2010/. Poslednými bodmi 
programu boli interpelácie poslancov, bod rôzne t.j. 
aktuálne informácie starostu obce a záver. -I.P.-
Podrobnejšia informácia o zasadnutí zastupiteľstva bude 
zverejnená v nasledujúcom čísle obecných novín. 

Pred Vianocami minulého roku 
vyšlo prvé číslo školského časopisu 
Bonzáčik. Ako sa v úvode píše, 
redakcia časopisu chce vytvoriť pre 
čitateľov, žiakov základnej školy, 
vydanie plné zábavy a zaujímavos-
tí. Tvorcovia časopisu dúfajú, že 
každý si v ňom nájde niečo čo ho 
pobaví a zaujme. Želáme novému 
školskému časopisu bohatý obsah, 
ochotných prispievateľov a veľa 
čitateľov. -Redakcia-



členstvo Miestnej akčnej skupiny Beckov - Čachtice - Tematín a schváli-
li už v roku 2008 odsúhlasený členský príspevok. Miestna akčná skupina 
bola založená za účelom čerpania prostriedkov z programu LEADER, 

V poradí 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 8. feb- ktorý je zameraný na podporu cestovného ruchu. Následne sa poslanci dopyto-
ruára t.r. V programe bolo celkove 15 bodov a to otvorenie zasadnutia, kontrola vali na avizovanú opravu transformátora v areáli poľnohospodárskeho druž-
plnenia uznesení, návrhy a pripomienky občanov, správa hlavného kontrolóra, stva /I. Pastorek/, výmenu lámp na niektorých uliciach obce, o stave rekon-
plán kontrolnej činnosti kontrolóra, odsúhlasenie ručenia kontokorentného štrukcie požiarnej zbrojnice /J. Mašán/ a o rekonštrukcii sociálnych zariadení 
úveru, odsúhlasenie zmeny uznesenia o predaji nehnuteľnosti, prerokovanie v zdravotnom stredisku /L. Mitošinková/. Na interpelácie odpovedal starosta 
návrhu zmluvy s Trenčianskou vodárenskou spoločnosťou, návrh zmien vo obce, ktorý v ďalšom bode Rôzne informoval o výberovom konaní na vybudo-
všeobecne záväznom nariadení obce, prerokovanie možnosti žiadosti o nená- vanie multifunkčného ihriska, o príprave zriadenia kaderníctva v objekte 
vratný finančné prostriedky, žiadosť obce o dotáciu z Ministerstva financií SR, zdravotného strediska a pozval poslancov na školský karneval. 
potvrdenie členstva a členský príspevok v MAS, interpelácie poslancov, rôzne Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva je k dispozícii na ofi-
a záver. ciálnej internetovej stránke obce Pobedim. Spracoval Ivan Pastorek 

Po otvorení zasadania a kontrole uznesení bola prerokovaná žiadosť týkajú-
ca sa predaja nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie o predaji 
zo dňa 7. decembra 2009 vzhľadom k tomu, že pôvodný žiadateľ založil 
obchodnú spoločnosť DONAR s.r.o. Zastupiteľstvo súhlasilo s predajom 
budovy /bývalý obchod Centrum/ za podmienky predkupného práva Obce 
Pobedim a za podmienky prevádzkovania predajne potravín minimálne 
5 rokov v predmetnej budove. V prípade zriadenia veľkoplošnej predajne 
potravín COOP Jednotou SD, prípadne iným subjektom, sa táto podmienka 
ruší. Ďalej súhlasilo s úhradou predajnej ceny 43.152,09 Ä (1.300.000,- Sk) 
v dvoch splátkach ; 50% predajnej ceny bude uhradených pri podpise zmluvy, 
zvyšná čiastka sa uhradí do 12. mesiacov od podpisu zmluvy. V ďalšom priebe-
hu rokovania poslanci prerokovali správu hlavného kontrolóra za I. polrok 
2009 a plán kontrolnej činnosti kontrolóra Ľ. Pätnickej na rok 2010, ktorý 
jednomyseľne schválili. V poradí 6. bodom rokovania bolo schválenie krytia 
kontokorentného úveru na bežné výdavky obce a vystavenie blankozmenky 
spolu Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.                                                            

Veľmi dôležitým pre rozvoj obce a jej životné prostredie bol súhlas na  rea-
lizáciu obecného vodovodu a spolufinancovanie projektu vo výške 72.386,- Ä 
za podmienok schválených Uznesením predstavenstva TVK zo dňa 7.12.2009. 
Uznesením sa finančný vklad rozdeľuje na tri roky. 

Na písomný podnet Ing. Lucie Majerníkovej poslanci súhlasili s doplnením 
VZN Obce Pobedim č. 2/2004 o niektorých podmienkach držania psov 
a evidencie nebezpečných psov. V následnom bode súhlasilo obecné zastupi-
teľstvo za určitých podmienok s vypracovaním žiadosti v rámci programu 
Švajčiarsko - slovenskej spolupráce v oblasti zamerania Obnova a modernizá-
cia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia - vybudovanie 
kanalizácie v obci, vrátane projektovej dokumentácie pre územné konanie. 
Realizáciou tohto zámeru by sa riešila vleklá kanalizácia našej obce.                                                                

Ďalšou žiadosťou odsúhlasenou zastupiteľstvom bola žiadosť o dotáciu na 
Ministerstvo financií SR na individuálne potreby obce, ktorá bude použitá na 
výmenu okien zdravotného strediska. V 12. bode programu poslanci potvrdili 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Slovenský Červený kríž oceňuje darcov krvi, ktorí darovali krv viacnásob-
ne /ženy 80 krát, muži 100 krát/ vzácnou medailou profesora MUDr. Jána 
Kňazovického. V roku 2007 získala túto medailu naša občianka Mária 
Bieliková, o rok neskôr, 10. decembra 2008 Ing. Peter Kotleba. Môže nás len 
tešiť, že sa nájdu v obci ľudia, ktorí bez nároku na finančnú odmenu darujú 
najvzácnejšiu, život zachraňujúcu tekutinu. O to viac poteší, keď ide o viacná-
sobných darcov krvi. Tak Ing. Peter Kotleba do súčasnosti daroval krv 112- 
krát a iste túto evidenciu ešte rozšíri. -R-

Každoročne sa opakujúci Mesiac knihy je vyjadrením úcty našej spoloč-
nosti ku knihe - nezastupiteľnému prameňu vzdelania, odovzdávania naj-
novších poznatkov vedy a techniky, šírenia pokrokových myšlienok a porozu-
menia medzi národmi. Kniha je neodmysliteľnou potrebou každého dňa, lebo 
hlása pravdu, krásu a pokrok. Tvorcovia kníh sa vo svojich dielach vyznávajú 
z lásky k rodnej zemi a ľuďom. Opätovne sa vracajú k významným historickým 
udalostiam, ktoré formovali našu súčasnosť.

Obľúbenou literatúrou pre deti sú diela Ľudmily Podjavorinskej. Prevláda 
v nich túžba, nádej, láska i sklamanie. Medzi jej najkrajšie básne patria tie, 
v ktorých sa vyznáva z lásky k ľudu, rodnému kraju a k prírode. /Vstalo slnko 
spoza hory, po nebíčku kráča, ide budiť včielku, lienku, na konári vtáča ... Čin - 
Čin/. Autorka mnohých básní dobre poznala detskú dušičku, preto sú verše 
radostné, lebo radostný je svet detí. Hlboko načrela do prírody, jej tak blízkej. 
Dieťa nevníma prírodu ako dospelý človek. Predstavuje si život zvierat, vtá-
kov, chrobáčikov ako život podobný svojmu. A práve takýto svet vedela deťom 
priblížiť, preto sú verše Ľ. Podjavorinskej stále obľúbené. Medzi najkrajšie 
knihy pre deti patria veršované rozprávky Zajko - Bojko, Čin. Čin.

Mesiac knihy je za nami. Počas tohto jarného mesiaca tunajšiu knižnicu 
navštívilo veľa žiakov, detí materskej školy a dospelých. Pobedimčania majú 
o knihy záujem a čítajú. Keby bolo čitateľov ešte viac, naše sebavedomie by sa 
zdvihlo. Myslím si, že v porovnaní s okolitými obcami sme na tom dobre. Viac, 
oveľa viac, by mali čítať žiaci. Starosta obce M. Lednický vytvoril v knižnici 
ideálne podmienky / a stále ich vylepšuje / pre čítanie kníh, časopisov a celkovú 
kultúru občanov. Mali by sme to všetko viac využívať. 

Od januára 2010 je zapísaných asi 80 čitateľov, z nich je 55 žiakov do 15 
rokov. 

Pripomínam čitateľom - vypožičané knihy sa patrí vrátiť, aby poslúžili aj 
iným. Knižnica je otvorená v utorok a vo štvrtok od 14. - 17. hodiny. Tešíme sa 
na vašu návštevu. Štefánia Vulganová, knihovníčka

Prvé mesiace v kalendárnom roku sú priestorom na snemovanie členov 
spoločenských a športových organizácií. Dňa 16. januára t.r. mali výročnú 
členskú schôdzu členovia Rybárskeho spolku Zástodolie o. z. 

Podľa dostupných informácií rybárom robí starosti klesajúca hladina 
vodnej plochy a erózia brehu Zástodolia. Napriek týmto problémom, 
ktorých riešenie čaká rybárov tomto roku, treba oceniť každoročné organi-
zovanie Memoriálu Štefana Zverbíka, vydarený rybársky deň a vybudo-
vanie nového objektu v areáli detského ihriska. V minulom roku získali 
rybári od Obce Pobedim vlastnú klubovú miestnosť a viacročný prenájom 
vodnej plochy Zástodolie. Na výročnej členskej schôdzi sa za vedenie 
obce zúčastnil starosta obce Martin Lednický.   

Kniha, ktorá sa usiluje o nesmrteľnosť musí mať ducha.          -Martialis-

l Vodná plocha Zástodolie čaká rybárov.
Foto: I. Pastorek

Ďalší Pobedimčan držiteľ vzácnej medaily

Marec - tradičný mesiac knihy

Foto: E. Melicherová



1. Trenčín "B" 32 b
2. Handlová 30
3. Bánovce  30 
4. ZKK N. Mesto "A" 27 
5. Nitra  26 
6. DKK Nové Mesto 25 
7. Pobedim  25 
8. Limbach  23 
9. Galanta B 22 
10. Tlmače  18 
11. Rakovice  B 16 
12. Stará Turá B 14 
13. Šaľa "B" 12
14. Nové Mesto "B"    8
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Privítali sme:
 7.2. 2010Filip Vakoš, č. 119
 4.3. 2010Amelia Benková, č. 225
11.3. 2010 Daniel Gregáň, č. 284

Manželstvo uzavreli:
20.2.2010  Zuzana Svetlíková, č. 316
         Marek Hajdin

Rozlúčili sme sa:
6.1. 2010 Antónia Šmelcerová, č. 55 /73 r /. 
9.1. 2010 Ľudmila Ferancová, č. 337 /73 r./
21.2.2010 Eduard Dudík, č. 406 /90 r./
22.3.2010 Emília Melicherová č. 142 / 75 r./

Na fašiangovú nedeľu, 14. februára t.r. , sa zišli členovia Základnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime, aby tak ako pred rokom 
zhodnotili činnosť organizácie, načrtli plán na tento rok, posúdili hospodáre-
nie základnej organizácie a navyše zvolili nový výbor. Minuloročnú činnosť 
podrobnejšie zhodnotil predseda JDS I. Pastorek a prehľadne členka výboru a 
kronikárka organizácie Mária Vavrová. Obaja zvýraznili úspešný zájazd na 
Moravu, návštevu divadla v Trnave ako i výrazný podiel základnej organizá-
cie na inštalovaní výstavy Kroj a krojované bábiky. Pred diskusiou bol zvole-
ný výbor, totožný s doterajším.

Hosťom schôdze bol starosta obce Martin Lednický, ktorý ocenil činnosť 
v súčasnosti najpočetnejšej spoločenskej organizácie v obci. Po oficiálnej 
časti výročnej členskej schôdze sa členovia organizácie, zároveň aj členovia 
Folklórnej skupiny Pobedimčan predstavili fašiangovými pesničkami a 
zvykmi. Hudobný sprievod im robila Andrejka Mrekajová. 

Kultúrnym programom sa začalo avizované Fašiangové popoludnie, ktoré 
pokračovalo večerou, občerstvením a voľnou zábavou. V tejto súvislosti 
nemožno nespomenúť prekvapenie večera a to vystúpenie mažoretiek, 
členiek základnej organizácie. Ich prvé, a dúfajme, že nie posledné vystúpe-
nie, vzbudilo nielen záujem ale aj ocenenie ich snahy a dá sa povedať i odva-
hy, veď už nepatria medzi najmladšie. Keďže bolo Valentína účastníci popo-
ludnia dostali aj malý darček od Karkulky /Ľ. Pätnická/ v podobe srdiečkovej 
lízanky. Voľná zábava sa síce rozbiehala pomaly, avšak skladby diskdžokeja 
Janka Mikloviča a jeho pomocníka Petra Macu pritiahli postupne väčšinu 
zúčastnených na parket sály. Pri skladbách si nielen zatancovali, ale si aj 
spomenuli na svoje mladšie roky, veď svadobka, pôvodný kultúrny dom, bola 
kedysi miestom mnohých tanečných a svadobných zábav.

Takto oficiálne i veselo začala organizácia našich seniorov tento rok svojej 
činnosti. Má v pláne viacero akcií a to či už tradičných /napríklad Gulášové 
posedenie/ alebo aj príležitostných z ktorých treba spomenúť zájazdy do 
Bojníc, Beckova ako i výlet na čachtický hrad a Plešivec. Seniorská organizá-
cia pomôže pri pravidelnom upratovaní Roľníckeho domu a ak bude potrebné 
i pri iných akciách v obci. 

Mgr. Ivan Pastorek, predseda ZO JDS Pobedim

Patríme do Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika. V názve našej 
TJ zdôrazňujeme "ženy", pretože nebolo samozrejmosťou, aby sa na dedine 
ženy venovali pravidelnej športovej činnosti. Tak tomu bolo i v Pobedime, 
malej dedinke s 1200 obyvateľmi, že šport bol doménou mužov. 

Začiatky vzniku cvičenia žien u nás siahajú do roku 1981. K sokolským 
myšlienkam a tradíciám sme sa prihlásili v roku 1994 a zúčastnili sme sa:
- v roku 1994 oblastného zletu v Skalici
- v roku 1994 XII. Všesokolského zletu v Prahe
- v roku 1994 Zletu zahraničných sokolov vo Viedni
- v roku 1998 I. Sokolských telovýchovných slávnostiach v Košiciach
- v roku 2000 XIII. Všesokolského zletu v Prahe
- v roku 2001 Sokolgymu v Prahe
- v roku 2004 II. Sokolských telovýchovných slávností v Skalici
- v roku 2006 XIV. Všesokolského zletu v Prahe
- v roku 2007, 2008 a 2009 Festivalu pódiových skladieb v Trenčíne
- v roku 2008 Sokolského zletu pod Ještědem

  Účasť na týchto hromadných podujatiach bola vždy pre nás 
slávnostná udalosť a motivácia do ďalších rokov cvičenia. Boli 
sme hrdé, že môžeme reprezentovať Slovensko a našu malú 
obec Pobedim. 

  Vráťme sa však do súčasnosti. TJ Sokol Pobedim - ženy má 
členskú základňu 37 cvičeniek. Sú to ženy a dievčatá bez roz-
dielu veku. Pretože uplatňujeme v praxi olympijskú myšlienku 
"šport pre všetkých", naše cvičenia a sokolské aktivity navšte-
vuje ďalších 15 - 20 žien, ktoré nemajú sokolský preukaz.

  Stretávame sa 1 x týždenne v telocvični základnej školy pri 
cvičení s hudbou. Už štvrtý rok na základnej škole vedieme 
krúžky aerobiku pre žiačky 1. a 2. stupňa s ktorými sme nacviči-
li niekoľko pódiových skladieb. Každoročne sa podieľame na 
organizácii športového dňa pre deti. Bez nás sa neobíde žiadna 
kultúrna, spoločenská, športová, či brigádnická akcia, pretože 
členky nášho Sokola pracujú aj v ďalších organizáciách v obci. 

            Mgr. Lenka Mitošinková, 
starostka TJ Sokol Pobedim - ženy

Seniori snemovali aj sa zabavili

V podvečerných hodinách 25. februára 2010 sa stretli členky TJ Sokol a 
ostatné cvičenky na každoročnej výročnej schôdzi. Privítali medzi sebou 
hostí: starostu obce Pobedim Martina Lednického a predsedu športovej 
komisie pri obecnom zastupiteľstve Jozefa Mašána.

Na úvod zhodnotili svoju činnosť za rok 2009 a predložili plán činnosti 
na ďalšie obdobie. Ich prioritou v tomto roku bude príprava na III. So-
kolské telovýchovné slávnosti v Trenčíne, ktoré sa budú konať v dňoch 
24.-26. júna 2010. Pobedim bude mať zastúpenie na týchto slávnostiach 
v troch skladbách: skladba pre rodičov a deti, v skladbe žien a do nácviku 
sa zapojila aj naša základná škola so skladbou pre žiačky II. stupňa. 

Po skončení oficiálnej časti, ako je už tradíciou, nechýbal kultúrny 
program s občerstvením, ktoré si cvičenky vlastnoručne pripravili.    L.M.

  
l  Predsedníctvo a hostia na členskej schôdzi 
     Sokola.     Foto: Mgr. Katarína Gregáňová 

Telovýchovná jednota Sokol Pobedim - ženy sa predstavuje
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l Vystúpenie mažoretiek JDS 
na Fašiangovom popoludní.  Foto: I. Pastorek


