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Príhovor kronikárky 
 

Vzhľadom k tomu, že do funkcie kronikárky obce Pobedim som bola menovaná dňom 1. máj 2011, 

nemám vlastné zápisy a osobné zážitky z mnohých akcií, ktoré sa diali v obci v roku 2010. Údaje pre 

tento zápis do obecnej kroniky som čerpala zo stránok www.pobedim.sk, www.zspobedim.sk, 

z obecných novín Pobedimčan, z internetových stránok jednotlivých organizácií, z internetu, rôznych 

novín a časopisov (všetky články majú svojich vlastných autorov). Je možné, že som niektoré viac alebo 

menej dôležité udalosti a akcie nezaznamenala.  

 

Eva Pogranová 
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Dovoľte mi, aby som sa predstavila 
 

Volám sa Eva Pogranová, rodená Gajdošíková. Narodila som sa v Piešťanoch v roku 1956, 

s rodičmi som bývala jeden rok v Bašovciach a od roku 1957 bývam v Pobedime. V roku 1976 som sa 

vydala, manžel Jozef je tiež z Pobedima. Postupne sa nám narodili tri deti, v roku 1978 syn Marek, 

v roku 1980 dcéra Lenka a v roku 1982 dcéra Zuzana. 

Po skončení Základnej deväťročnej školy v Pobedime moje štúdium pokračovalo na Gymnáziu 

v Piešťanoch (Gymnázium Pierra de Coubertina). Do zamestnania som nastúpila v roku 1975 

do podniku s celoslovenskou pôsobnosťou Mlyny a cestovinárne, štátny podnik, Podnikové 

riaditeľstvo, Piešťany. Tento podnik postupne zmenou spoločenskej situácie a zmenou majiteľov 

často menil svoj názov. Pracovala som v rôznych pozíciách ako ďalekopisárka, korešpondentka, 

sekretárka ekonomického riaditeľa, odborný ekonóm výrobnej učtárne, účtovníčka. V roku 2001 som 

z „mlynov“ odišla a nastúpila do firmy dFlex spol. s r.o., Piešťany ako účtovníčka. Po zlúčení firiem 

dFlex Piešťany a dFlex Nitra s.r.o. v roku 2002 som viac ako jeden rok dochádzala do práce v Nitre. 

V roku 2006 sa firmy rozdelili a ja som pokračovala v práci účtovníčky v dFlex-e Piešťany a to až 

do novembra 2008.  

V júni 2009 som si založila živnosť a pracujem ako externá účtovníčka. 

Niekoľko desaťročí som bola členkou Zboru pre občianske záležitosti ako recitátorka. K recitovaniu 

postupne pribudlo aj kreslenie a písanie do Pamätnej knihy Miestneho národného výboru a Pamätnej 

knihy Obecného úradu v Pobedime. Niekoľko rokov som pracovala v Kultúrnej komisii pri OÚ 

v Pobedime. 

Mám veľmi rada literatúru, ale hlavne poéziu. Celý život z nej čerpám energiu. Od tretej triedy 

základnej deväťročnej školy som recitovávala v školských i na rôznych spoločenských akciách, 

usporiadaných miestnym národným výborom, či to boli sobáše, privítanie detí do života, 

odovzdávanie občianskych preukazov, privítanie brancov, jubileá občanov, jubileá manželských 

párov, občianske pohreby a rôzne iné akcie pri príležitostí významných udalostí. V recitovaní som 

pokračovala aj po zmene spoločenskej situácie na akciách usporiadaných Obecným úradom 

v Pobedime. Moje veľké „ ďakujem“ patrí učiteľke Ľudmile Mitošinkovej, ktorá mi svojimi radami ako 

predniesť báseň veľmi pomáhala. 

Ďalšou záľubou bolo aj účinkovanie vo Folklórnom súbore Pobedimčan, do ktorého ma priviedli 

Mária Vanderková a Mária (Jarmila) Bieliková, keď potrebovali do predstavenia „Dedinská svadba“ 

dievča – nevestu s dlhými vlasmi. Toto sa mi stalo osudným, pretože ženích z dedinskej svadby sa stal 

aj skutočným ženíchom, mojim manželom. K ľudovej piesni a tancu sme viedli aj naše tri deti. Aj keď 

už v súbore nie som, na folklór som nezanevrela. 

V roku 2011 bol vypísaný konkurz na miesto kronikárky v obci. Prihlásila som sa a výsledkom je, 

že budem písať Kroniku obce Pobedim, obce, ktorej neoddeliteľnou súčasťou som aj ja. 

Som si vedomá, že nepíšem kroniku len pre seba, ale pre ľudí žijúcich v dnešnej dobe a aj pre 

budúce generácie, ktoré by sa chceli o živote v našej dedinke dozvedieť čo najviac. 
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Zápis do kroniky obce Pobedim za rok 2010 

 

 

Úvod 
V prvý januárový deň zaželal starosta obce Martin Lednický všetkým občanom v celom 

nastávajúcom roku 2010 zdravie, šťastie v rodine i v pracovnom živote.  

 

Samospráva obce, činnosť poslancov 
V roku 2010 sa uskutočnilo 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva. V poradí 29. zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a zároveň prvé v roku 2010 sa zišlo 8. februára 2010. Posledné desiate – 

ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva sa konalo 27. decembra 2010. 

 

V poradí 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva a prvé v roku 2010 sa uskutočnilo dňa 

8. februára 2010. Poslanci prerokovali predaj budovy (bývalý obchod CENTRUM), správu hlavného 

kontrolóra Ľudmily Pätnickej, plán kontrolnej činnosti kontrolóra, odsúhlasenie ručenia 

kontokorentného úveru, návrh zmluvy s Trenčianskou vodárenskou spoločnosťou, žiadosť o dotáciu 

z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obce (na výmenu okien zdravotného strediska), 

potvrdili členstvo v Miestnej akčnej skupine Beckov – Čachtice – Tematín a schválili členský príspevok. 

Miestna akčná skupina (MAS) bola založená za účelom čerpania prostriedkov z programu LEADER 

zameraného na podporu cestovného ruchu,  

Interpelácie poslancov sa týkali avizovanej opravy transformátora v areáli poľnohospodárskeho 

družstva, rekonštrukcie sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku.  

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. 

Starosta obce informoval o výberovom konaní na vybudovanie multifunkčného ihriska, o príprave 

zriadenia kaderníctva v objekte zdravotného strediska a pozval poslancov na školský karneval. 

 

V poradí 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 15. marca 2010. Po otvorení 

zasadania odzneli pripomienky a návrhy prítomných občanov, ako napríklad informovanie sa 

o možnosti bytovej výstavby a vysporiadania pozemkov v lokalite „Bočan“, ďalej poslanci prerokovali 

listy riaditeľky základnej školy s materskou školou PaedDr. Jarmily 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 rozpočtu obce na rok 2010. 

V ďalších dvoch bodoch poslanci prerokovali a schválili návrhy všeobecne záväzných naradení 

o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce a o zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce. 

Poslanci schválili do funkcie prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom Alojza Feranca, 

Pobedim 290.  

V interpelácii poslanci poukázali napríklad na neopravené pouličné lampy, na čierne skládky pri 

vstupe do obce, na zahradenie chodníka pri mlynskom náhone a informovali sa o deratizácii skládky 

stavebného odpadu na Zástodolí.  
 

31. zasadnutie sa zišlo 28. apríla 2010. Dominovali štyri okruhy problémov a to: 
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- financovanie multifunkčného ihriska: poslanci schválili ručenie investičného úveru 

na multifunkčné ihrisko formou vystavenia blankozmenky spolu s Dohodou o vyplňovacom práve 

k blankozmenke; 

- predaj obecného majetku; 

- pohostinstvo v budove Jednoty COOP: Ján Zvonček, vedúci pohostinstva informoval zastupiteľstvo 

o zámere Jednoty COOP ukončiť s ním zmluvu o prenájme priestorov hostinca z dôvodu prestavby 

obchodných priestorov s tým, že ako nový priestor mu ponúkli terajšiu predajňu potravín. Poslanci 

podporili J. Zvončeka v snahe zachovať hostinec v súčasných tradičných priestoroch 

a konštatovali, že v tomto zmysle sa zašle list na vedenie Jednoty COOP Trenčín; 

- skrátený poldňový pobyt detí je jediné reálne riešenie z hľadiska finančného zabezpečenia 

fungovania materskej školy. 

Poslanci svojim uzneseniami schválili zmenu vo výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Pobedim a zmeny o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pobedim. 

Starosta informoval o inšpekcii na škole, čo doplnila riaditeľka školy v tom zmysle, že neboli 

kontrolou zistené žiadne nedostatky 

 

Na 32. zasadnutí, ktoré sa zišlo 8. júna 2010, sa riešili problémy základnej školy. V budúcom 

školskom roku bude malý počet detí v triedach, preto hrozí zlučovanie. Žiadosť riaditeľstva školy 

o finančný príspevok sa bude riešiť na stretnutí finančnej komisie s vedením školy a starostom obce. 

Zastupiteľstvo obce nesúhlasilo s ponukou umiestnenia pohostinstva do priestorov dnešnej 

predajne COOP Jednota a jej prípadným rozširovaním na priľahlých obecných parcelách. 

Na základe žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim odsúhlasili príspevok 

na Medzinárodné stretnutie mladých hasičov i bezodplatný prenájom priestorov obce a hasičskej 

techniky. 

Poslanci schválili prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Starosta informoval o investičných 

akciách, na ktoré má obec schválenú dotáciu a v ktorých sa podieľa na spolufinancovaní. Informoval 

o inštalovaní preliezačiek v škôlke, ktoré vyrobil Ivan Pätnický. Poslanci upozornili na výtlky 

na miestnych komunikáciách, na poškodené ríny na dome smútku, na poškodený stav (stavnica) 

na Dubovej v časti „spúšť“. 

 

V poradí 33. zasadnutie sa konalo dňa 8. júla 2010. Poslanci prerokovali žiadosť školy o riešenie 

finančnej situácie. Starosta obce oboznámil poslancov, že v materskej škole je v súčasnosti jedno 

celodenné a jedno poldenné oddelenie. 

V ďalších bodoch poslanci prerokovali správu o inventarizácii majetku obce za rok 2009, správu 

hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2009 spolu so stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2009 

a schválili záverečný účet obce za rok 2009 ako aj celoročné hospodárenie.  

Ďalej schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pobedim č. 3/2010 o organizovaní spoločného 

stravovania, dodatok o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl 

a školských zariadení v obci Pobedim a prílohu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a dieťa materskej školy a školského zariadenia. 

Poslanci sa v bode interpelácie informovali o predaji budovy č. 221, o osude pohostinstva 

a o využívaní telocvične v športovom areáli, o monitorovaní únikov plynu, prevádzky kaderníctva, 

termínu Dňa detí a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o fakturácii za projekt kanalizácie, o predaji 
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hasičského auta, o umiestnení sochy sv. Donáta. Väčšina poslancov bola za jej umiestnenie 

v intraviláne obce, konkrétne pred Roľníckym domom. 
 

34. zasadnutie sa uskutočnilo 15. júla 2010. Hlavným predmetom rokovania bolo schválenie 

finančnej čiastky za výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii, prístavbe a nadstavbe Hasičskej 

zbrojnice Pobedim. M. Lednický odôvodnil potrebu stavebného dozoru na tejto stavbe, ktorá sa 

realizuje z prostriedkov európskej únie a je prísne sledovaná. Na vykonanie stavebného dozoru navrhol 

starosta obce Ing. Petra Urbana, konateľa stavebnej spoločnosti s.r.o. DOMUS – URBAN A SYN, 

Piešťany. Realizátor stavebného dozoru bol odporučený firmou Zempres Piešťany. Po dlhšej diskusii 

poslanci napokon zmluvu o výkone stavebného dozoru schválili ako aj odmenu za tento výkon.  

Poslanci sa zaujímali o samotnú prevádzku multifunkčného ihriska a o úrovni medzinárodnej 

súťaže mladých hasičov. Starosta obce odpovedal, že sa rieši problém osoby zodpovednej za prevádzku 

ihriska a čo sa týka hasičskej súťaže, bola vyslovená všeobecná spokojnosť s priebehom akcie 

s medzinárodnou účasťou.  

Starosta obce poďakoval Rastislavovi Čopovi za organizáciu detského dňa, Mgr. Lenke 

Mitošinkovej a členkám TJ Sokol Pobedim za pomoc pri realizácii akcie pre deti, Pavlovi Žitňanskému 

za zhotovenie tabule na vyvesenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska.  
 

35. zasadanie sa zišlo 26. augusta 2010. Boli chválené zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku 

obecného zastupiteľstva a Štatútu obce Pobedim a zároveň zrušený rokovací poriadok zo dňa 27. mája 

2003. Poslanci prerokovali Štatút obce Pobedim. V zmysle platnej legislatívy a v súvislosti 

s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samospráv poslanci schválili rozsah výkonu funkcie starostu 

vo volebnom období 2010 – 2014 a to na plný pracovný úväzok, určili počet poslancov zastupiteľstva 

(bude ich deväť) i zásady odmeňovania poslancov.  

Schválili žiadosť o prenájom obecného bytu na dobu určitú pre Jozefa Žitňanského mladšieho, 

doba prenájmu sa určila na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k avizovanému ukončeniu nájmu prevádzky Pohostinstva. 

Kladne zhodnotilo úmysel modernizovať predajňu Jednoty v pôvodných priestoroch, zároveň požiadalo 

vedenie COOP Jednota Trenčín o ponechanie Pohostinstva v terajších priestoroch.  

Poslanci schválili zápis do kroniky za rok 2009 a kronikárke Štefánii Vulganovej poďakovali 

za vedenie kroniky vo volebnom období 2006 – 2010. 

Interpelácie sa týkali rekonštrukcie s prístavbou hasičskej zbrojnice, rekonštrukcie verejného 

osvetlenia, realizácie výstavy vodovodu, pozemkov na stavbu rodinných domov a programu 

pobedimských hodov. Zástupca agentúry Eurofinancie podal informácie o náplni spoločnosti t.j. 

spracovanie projektov, krížová kontrola a implementácia projektov. Starosta informoval poslancov 

o osobnom vybavení dotácie pre školu vo výške 12 000 Eur, o žiadosti Margity Bielikovej na odpustenie 

nájmu za rok 2010 v súvislosti s mimoriadnou udalosťou a o podujatiach, ktoré sa uskutočnia do konca 

tohto kalendárneho roka. 
 

36. zasadanie sa konalo 8. novembra 2010. Bola odsúhlasená žiadosť p. Miklánkovej o odkúpenie 

obecného pozemku, prerokovala sa žiadosť MUDr. Veroniky Šišovskej o predĺžení nájmu a obecné 

zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Pobedim.  

Poslanci interpelovali starostu o nasledovnom: o dotácii, ktorá bola poskytnutá obci od štátu 

na zmiernenie dopadov krízy, o výmene svietidiel, o obecnom vodovode, o príjmoch z využívania 

multifunkčného ihriska, o situácii s obecným bytom, ktorý bol prenajatý p. Macovi.  
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Mgr. Pastorek informoval o dôvodoch spílenia lipy pred kostolom. Lipa ohrozovala statiku 

nasledovných objektov: pevnostný múr, kaplnka, ohrada a stĺp s krížom, poškodzovala strechu kaplnky 

a deformovala chodník.  

Starosta poďakoval Mgr. Pastorekovi za zorganizovanie výstavy „Pobedimčania doma a vo svete“, 

ktorá mala priaznivý ohlas u návštevníkov. 
 

37. zasadnutie dňa 13. decembra 2010 bolo posledným zasadnutím zastupiteľstva v tomto 

volebnom období. Bola schválená úprava rozpočtu na rok 2010 a dve všeobecne záväzné nariadenia 

obce a to o organizácii a vykonaní miestneho referenda VZN 4/2010 a VZN č. 5/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške náhrady za sociálne služby na území obce. 

 Zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomných zmlúv pre TBS a.s. Stará Turá, Poľovnícke združenie 

Pobedim a pre Lednickú Danu, Pobedim č. 341. 

Starosta informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Pobedim. 

Na záver vyhlásil 37. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pobedime za skončené. 

 
Ustanovujúce zasadnutie 27. decembra 2010 

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v Pobedime dňa 27. decembra 2010 sa 

nieslo v slávnostnom duchu. Na programe bolo 19 bodov: Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice, oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, zloženie sľubu 

novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií, zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, 

vystúpenie novozvolenej starostky obce, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, 

poverenie oprávneného poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutia OZ, poverenie zástupcu starostky 

obce, voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií, 

voľba ich predsedov a členov, určenie a schválenie sobášiacich, určenie a schválenie osôb pre styk 

s peňažnými ústavmi, delegovanie poslancov ako zástupcov OZ do Rady školy, schválenie platu 

starostky obce, preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúceho starostu, mimoriadna 

inventarizácia – určenie komisií, diskusia, záver. 

O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010, oboznámila 

prítomných predsedníčka miestnej volebnej komisie Anna Melicherová, ktorá prečítala Zápisnicu 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Eva Směřičková, za poslancov obecného zastupiteľstva boli 

zvolení: Bc. Denisa Babičová, Mgr. Katarína Barančíková, Rastislav Čop, Martin Lednický, Jozef Mašán, 

Ing. Ladislav Melicher, Ing. Marián Mitošinka, Mgr. Ivan Pastorek a Elena Žitnanská. 

Predsedajúci – doterajší starosta Martin Lednický požiadal novozvolenú starostku obce Mgr. Evu 

Směřičkovú o zloženie sľubu a jeho potvrdenie podpisom. Po zákonom stanovenom zložení sľubu 

p. Lednický odovzdal insígnie i vedenie zasadnutia novozvolenej starostke obce Mgr. Eve Směřičkovej.  

Novozvolená starostka obce sa ujala vedenia zasadnutia a prečítala znenie sľubu poslancov OZ. 

Poslanci jednotlivo pristupovali k obradnému stolu, kde svojim podpisom poslanecký sľub potvrdili. 

Po slávnostnej časti zasadania zastupiteľstvo pokračovalo poverením poslanca Mgr. Pastorka, v zmysle 

príslušnej legislatívy, zvolávať a viesť zasadnutia OZ. 

Starostka obce Mgr. Eva Směřičková poverila zastupovaním starostky obce na funkčné obdobie 

2010 – 2014 poslankyňu Mgr. Katarínu Barančíkovú.  

Poslanci zvolili mandátovú komisiu v zložení: Rastislav Čop, Bc. Denisa Babičová, Jozef Mašán; 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Katarína Barančíková, Ing. Marián Mitošinka, Mgr. Ivan Pastorek; 

volebnú komisiu v zložení: Elena Žitnanská, Ing. Ladislav Melicher, Martin Lednický 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie: 
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- Komisia pre finančné záležitosti – predseda: Elena Žitnanská, členovia: Mgr. Ivan Pastorek, Marta 

Jankechová, Bc. Denisa Babičová, Marián Žák, Alena Holubcová; 

- Komisia pre výstavbu a územné plánovanie – predseda: Ing. Ladislav Melicher, členovia: 

Ing. Marián Mitošinka, Jozef Mašán, Viliam Lednický, Martin Lednický, Vladimíra Žitňanská; 

- Komisia pre kultúru a školstvo – predseda: Mgr. Ivan Pastorek, členovia: Ing. Peter Kotleba, Anna 

Lednická, Mgr. Jela Košútová, Bc. Denisa Babičová, Milada Kadlecová, Mgr. Veronika Sýkorová; 

- Komisia pre telovýchovu a šport – predseda: Ing. Marián Mitošinka (výkon funkcie po zložení 

sľubu), členovia: Jozef Mašán, Mgr. Lenka Mitošinková, Rastislav Čop, Norbert Mitošinka; 

- Komisia pre občianske a sociálne záležitosti – predseda : Mgr. Katarína Barančíková, členovia: 

Elena Žitnanská, Elena Miklovičová, Anna Lednická, Jana Miklovičová; 

- Komisia pre vyhodnotenie ponúk výberového konania – predseda: Ing. Ladislav Melicher, 

členovia: Martin Lednický, Marta Jankechová; 

- Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda: Ing. Ladislav Melicher, členovia: Mgr. Ivan 

Pastorek, Jozef Mašán. 

Poslanci schválili za sobášiacich Mgr. Evu Směřičkovú, starostku obce, Mgr. Katarínu Barančíkovú, 

zástupkyňu starostky obce a Martina Lednického.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Mgr. Eve Směřičkovej, starostke obce, Mgr. Kataríne Barančíkovej, 

zástupkyne starostky obce a Marte Jankechovej, pracovníčke obce, dispozičné právo pre styk 

s peňažnými ústavmi. 

Ďalej schválilo delegovanie poslancov Rastislava Čopa a Martina Lednického ako zástupcov 

Obecného zastupiteľstva v Pobedime do Rady školy. 

Po zvážení všetkých skutočností poslanci schválili starostke plat v zmysle platného zákona. 

Súhlasili s preplatením 10 dní dovolenky starostu obce za rok 2010. 

Starostka predložila návrh na zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, vyraďovacej a likvidačnej 

komisie z dôvodu mimoriadnej inventarizácie majetku obce. 

Na otázku ohľadne internetovej stránky obce starostka odpovedala, že je spokojná s tým, ako ju 

vedie Mgr. Pastorek. Ten pripomenul, že skončil s funkciou výkonného redaktora novín Pobedimčan 

a je záležitosťou starostky, prípadne kultúrnej komisie dohodnúť sa, čo bude ďalej s novinami. Poslanec 

Lednický ešte upozornil, že kronikárka obce Štefánia Vulganová končí s vedením kroniky a je treba 

porozmýšľať o novom kronikárovi. Na záver starostka prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Pobedime vyhlásila za skončené. 

 

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú uložené na Obecnom úrade Pobedim 

v papierovej forme. Sú taktiež k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke obce Pobedim 

www.pobedim.sk. Krátka forma zápisníc spracovaná Mgr. Ivanom Pastorkom je uverejňovaná 

v obecných novinách Pobedimčan, tieto sú súčasťou prílohy kroniky obce Pobedim. 

 

Rozpočet obce Pobedim na rok 2010 

 

Bežný rozpočet Obce Pobedim na rok 2010  

Rozpočtové príjmy spolu ................................................................................................. 612 330,00 Eur 

z toho:  

Bežné príjmy spolu: 514 283,00 Eur 

Kapitálové príjmy spolu: 19 916,00 Eur 

Príjmové finančné operácie spolu: 78 131,00 Eur 

Rozpočtové výdavky spolu .............................................................................................. 612 330,00 Eur 
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z toho: 

Bežné výdavky spolu: 514 283,00 Eur 

Kapitálové výdavky spolu: 98 047,00 Eur 

Výdavkové finančné operácie spolu: 0,00 Eur 

 

Výdavky: 

Verejná správa: 133 866,00 Eur 

Finančná a rozpočtová oblasť: 400,00 Eur 

Iné všeobecné služby (matrika): 1 735,00 Eur 

Ochrana pred požiarmi: 8 305,00 Eur 

Cestná doprava: 100,00 Eur 

Nakladanie s odpadom: 25 800,00 Eur 

Spoločný úrad, príspevok: 830,00 Eur 

Rozvoj obce – verejná zeleň: 4 600,00 Eur 

Verejné osvetlenie: 14 332,00 Eur 

Zdravotné stredisko: 15 150,00 Eur 

Športové služby: 2 205,00 Eur 

Knižnica: 2 954,00 Eur  

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrneho domu: 12 020,00 Eur 

Vysielacie a vydavateľské služby: 1 282,00 Eur 

Náboženské a iné spoločenské služby: 3 082,00 Eur 

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou: 84 442,00 Eur 

Základné vzdelávanie, škola s bežnou starostlivosťou: 198 430,00 Eur 

Vzdelanie (školenia): 1 500,00 Eur 

Sociálne zabezpečenie: 2 350,00 Eur 

Výdavky verejnej správy: 98 047,00 Eur 

 
Štátna správa 
 
Referendum 

Dňa 18. septembra 2010 mali možnosť voliči vyjadriť sa k 6. otázkam referenda. Na referende sa 

zúčastnilo niečo vyše 17 % oprávnených voličov, teda o niečo menej ako bol celoslovenský priemer. 

Tak ako vo všeobecnosti ani v našej obci nebolo platné. Na správny priebeh referenda, ktoré sa konalo 

v Obecnom účelovom zariadení obce Pobedim (svadobka), dohliadala komisia s predsedníčkou Martou 

Jankechovou. 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 12. júna 2010. Parlamentné výsledky 

hlasovania v našej obci sú nasledovné: Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 988 voličov. 

Na voľbách sa zúčastnilo 569 voličov, pričom počet platných hlasov bol 562.  

Hlasovanie pre politické strany – výber: Smer 48,38 %, Kresťanskodemokratické hnutie 12,98 %, 

SaS 10,67 %, Slovenská demokratická a kresťanská únia 7,47 %, Ľudová strana – Hnutie 

za demokratické Slovensko 4,98 %, Slovenská národná strana 4,62 %, Most Híd 0,35 %. Účasť 

vo voľbách v percentách – 57,59 %. Porovnanie s voľbami v roku 2006: Smer: 29,0 %, Slovenská 

národná strana 19,8 %, Hnutie za demokratické Slovensko: 15,8 %, Kresťanskodemokratické hnutie: 

13,8 %, Slovenská demokratická a kresťanská únia: 10,6 % hlasov. 
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Komunálne voľby 

Bohatá účasť voličov poznačila komunálne voľby v našej obci, ktoré sa konali dňa 27. novembra 

2010 v obecnom účelovom zariadení – svadobke. Predovšetkým v podvečerných hodinách sa tvoril rad 

občanov zrejme aj z toho dôvodu, že oproti predchádzajúcim voľbám sa tieto končili už o 20.00 hodine. 

V každom prípade bol počet platných hlasov o 118 hlasov vyšší ako v predchádzajúcich komunálnych 

voľbách. 

Na správnosť volieb dohliadala a hlasy kandidátov spočítala volebná komisia v zložení Anna 

Melicherová, predseda komisie a členovia Milena Palkovičová, Melánia Ondreičková, Mária 

Miklovičová a Vladimíra Žitňanská. Zapisovateľkou komisie bola pracovníčka obecného úradu Marta 

Jankechová.  

 

Výsledky komunálnych volieb 2010: 

Zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Pobedim do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce. 

V obci sa zistili tieto výsledky:  

Počet volebných obvodov  1 

Počet volebných okrskov  1 

Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania  1 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov  989 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  641 

Počet odovzdaných obálok  641 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  625 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9 

Počet zvolených poslancov  9 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  626 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov 

a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Ivan Pastorek Mgr. – Nezávislý kandidát  323 

2. Rastislav Čop – SMER – sociálna demokracia  319 

3. Jozef Mašán – SMER – sociálna demokracia  264 

4. Ladislav Melicher Ing. – Kresťanskodemokratické hnutie  259 

5. Elena Žitňanská – SMER – sociálna demokracia  249 

6. Marián Mitošinka Ing. – SMER – sociálna demokracia  238 

7. Denisa Babičová Bc. – SMER – sociálna demokracia  228 

8. Martin Lednický – SMER – sociálna demokracia  214 

9. Katarína Barančíková Mgr. – Kresťanskodemokratické hnutie  198 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných 

obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: 

1. Michal Klimo Bc. – Kresťanskodemokratické hnutie  188 

2. Ľubomír Melicher – Kresťanskodemokratické hnutie  187 

3. Ivan Žitňanský – SMER – sociálna demokracia  186 

4. Veronika Sýkorová Mgr. – Nezávislý kandidát  184 

5. Marián Žák – Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana  180 

6. Ľuboš Zervan – SMER – sociálna demokracia  175 
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7. Martin Směřička – Kresťanskodemokratické hnutie  166 

8. Martina Miklánková – SMER – sociálna demokracia  142 

9. Jozef Vavro – Nezávislý kandidát  134 

10. Jozef Ondreička – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  133 

11. Milada Kadlecová – Kresťanskodemokratické hnutie  104 

12. Pavol Kyselica – Sloboda a Solidarita  71 

13. Pavol Benka – Kresťanskodemokratické hnutie  69 

14. Peter Dorocák Mgr. – Slovenská národná strana  68 

15. Matej Palkovič Bc. – Slovenská národná strana  64 

16. Igor Ďuriš – Sloboda a Solidarita  59 

17. Marek Hajdín – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  49 

18. Martin Vallo – Slovenská národná strana  34 

19. Anna Vallová – Slovenská národná strana  18 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa 

poradia na hlasovacom lístku: 

1. Margita Bieliková  31  

2. Martin Lednický   143  

3. Zita Mitošinková  83  

4. Miroslav Piškula  154  

5. Eva Směřičková Mgr.  215  

6. Súčet platných hlasov  626 

 

Za starostku obce bola zvolená: 

Eva Směřičková Mgr. – Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 

Demokratická strana  215 

 

Školstvo 
Stav žiakov k 30. júnu 2010 je 108 žiakov. Traja žiaci odišli počas školského roka 2009/2010, z toho 

dvaja pre zmenu bydliska a jedna žiačka deviateho ročníka z rodinných dôvodov. 

Počet žiakov I. stupňa, ktorí dosiahli pri koncoročnej klasifikácii 2009/2010 samé jednotky 21 

zo 43. žiakov. 

Počet žiakov I. stupňa, ktorí budú v školskom roku 2010/2011 opakovať ročník 2 zo 43. žiakov. 

Počet žiakov II. stupňa, ktorí dosiahli pri koncoročnej klasifikácii 2009/2010 samé jednotky 17 

zo 65. žiakov. 

Počet žiakov II. stupňa, ktorí budú v školskom roku 2010/2011 opakovať ročník 4 zo 65. žiakov. 

Výchovné opatrenia, oznámenia o prospechu a znížené známky zo správania v školskom roku 

2009/2010: 

Pochvala riaditeľom školy  9 žiakov 

Pochvala triednym učiteľom 40 žiakov 

Napomenutie triednym učiteľom  7 žiakov 

Pokarhanie triednym učiteľom 7 žiakov 

Pokarhanie riaditeľom školy 17 žiakov 

10. marca 2010 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka „Testovanie deviatakov 

2010“. Celkovo sa ho zúčastnilo 17 žiakov 9. ročníka. Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci 

Slovenskej republiky bola 67,6 %. Priemerná percentuálna úspešnosť školy bola 70,3 %.  
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Pedagogickí  a prevádzkoví zamestnanci základnej a materskej školy v kalendárnom roku 2010: 

Riaditeľka:  PaedDr. Jarmila Gáborová  

Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Jarmila Pastulová  

Výchovný poradca: Mgr. Jarmila Pastulová  

Predseda rady školy: Marián Žák  

Predsedníčka RZ: Oľga Klimová  

Predsedníčka ZO OZ: Mgr. Jela Košútová  

Učitelia: Mgr. Gabriela Bartovičová, Mgr. Viera Ďuračková, Mgr. Dagmar Dobríková, Mgr. Ľuba 

Gálová, Mgr. Andrea Kasardová, Mgr. Jela Košútová, Mgr. Janka Kvasňovská, Mgr. Zuzana Krajčíková, 

Mgr. Veronika Sýkorová, Mgr. Janka Škanderová, Mgr. Milan Uherčík, Mgr. Peter Vrábel, Mgr. Marián 

Vivodík – kňaz, ThLic. Ing. Dušan Nemec – kňaz. 

Prevádzkoví pracovníci základnej školy: Bc. Michal Klimo – školník, kurič, Ing. Anna Borovská –

ekonómka, Viera Petrášová – upratovačka, Božena Ferancová – upratovačka. 

Pedagogickí zamestnanci školskej družiny: Mgr. Andrea Kasardová – vychovávateľka, Melánia 

Ondreičková – vychovávateľka. 

Pedagogickí zamestnanci materskej školy: Katarína Knappová, Elena Melicherová, Helena Janegová  

Mgr. Lívia Gabovičová. 

Prevádzkoví pracovníci materskej školy: Slávka Plichtová – školníčka, upratovačka. 

Pracovníci školskej jedálne: Žofia Slezáková – vedúca školskej jedálne, Marcela Kiráľová – hlavná 

kuchárka, Eva Gonová – pomocná kuchárka, upratovačka. 

 

Zdravotná starostlivosť 
V obci majú svoje ambulancie všeobecný lekár MUDr. Ľubomír Kališ, zubná lekárka MUDr. 

Veronika Šišovská, detská lekárka MUDr. Oľga Bošanská. Všetky sú umiestnené v objekte zdravotného 

strediska. Služby odborných lekárov sú dostupné v Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad 

Váhom, v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch a v Krajskej fakultnej nemocnici v Trenčíne 

prípadne v súkromných ambulanciách. 

 

Pošta 
Podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok, to je základná činnosť 

Slovenskej pošty a.s., pobočka Pobedim. Pošta je otvorená päť dní v týždni a poštové služby občanom 

obce poskytujú vedúca pošty Marta Talčíková a doručovateľka Oľga Čechová. 

 

Predajne a pohostinstvo 
Obec má v súčasnosti 3 rôzne obchody. Podnikateľka, fyzická osoba, Margita Bieliková – Predaj 

nápojov, potravín, ovocia, zeleniny, tabakových výrobkov prevádzkuje svoju činnosť v objekte 

patriacemu obci. Druhý obchod je v majetku Jednoty COOP Trenčín – predaj potravín, mliečnych 

a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, cukroviniek, hygienických potrieb. Tretia predajňa – 

obchod so záhradníckymi potrebami, okrasnými a ovocnými drevinami, kvetmi, drogistickým a iným 

tovarom sídli v súkromnom objekte majiteľky Jany Vavrovej – ZAPO.  

V objekte patriacemu Jednote COOP prevádzkuje Ján Zvonček – Pohostinstvo Pobedim. 

 

Káblová televízia a internet 
Firma Stelar – Dušan Sika Výstavba a prevádzka káblových rozvodov a rozhlasových signálov, 

Čachtice, prevádzkuje v obci káblovú distribučnú sieť – káblovú televíziu a internet. XtraNet Piešťany 
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s.r.o. poskytuje v obci pripojenie na internet prostredníctvom televíznych káblových rozvodov – 

technológiou DOCSIS. Bezdrôtové pripojenie k internetu poskytujú tiež firmy Lombard s.r.o., Piešťany 

a ICS Systems s.r.o., Stará Turá. 

 

Podniky a služby 
Poľnohospodárske družstvo Pobedim so sídlom v Pobedime bolo založené 27. októbra 1949. 

Výmera pôdy sa za posledné roky výraznejšie nezmenila. Pôdy v chotári sú štrkovité, ílovité, vzniknuté 

a ovplyvňované riekou Váh a jej ramenami. Priemerná nadmorská výška podniku je 168 metrov nad 

morom.  

Vo vedení družstva a v kontrolnej komisii v roku 2010 pracovali:  

Ľubomír Ondruška – predseda  

Štefan Klimo – podpredseda  

Jozef Markech – člen  

Ján Pogran – člen  

Elena Žitnanská – člen  

Zloženie kontrolnej komisie:  

Jozef Segeš – predseda  

Janka Žitňanská – člen 

Alena Ješková – člen 

Členov družstva je o šesť menej ako v roku 2009. Štyria členovia Ľudmila Ferancová (č. d. 337), 

Emília Melicherová (č. d. 142), Anna Melicherová (č. d. 381) a Vincencia Klimová (č. d. 135) zomreli. 

Dvaja členovia Emil Faro (č. d. 349) a Emília Farová (č. d. 349) zrušili členstvo. 

 

Výsledky hospodárenia v roku 2010: 

Zisk k 31.12.2010 45 957,00 Eur 

Tržby 1 179 723,00 Eur 

Náklady  1 133 766,00 Eur 

Stav členov  142 členov 

Priemerný počet pracovníkov 23 pracovníkov 

Obhospodarovaná pôda v hektároch 836 ha 

Úroda obilnín v tonách spolu 2 212 t 

- pšenica výmera 252,92 ha  produkcia 11 819,50 q/ha 

- jačmeň  výmera 167,33 ha  produkcia  6 350,70 q/ha 

- kukurica na zrno výmera 47,00 ha  produkcia  3 947,00 q/ha 

- kukurica na zeleno (siláž)  výmera 39,70 ha  produkcia 153 712,00 q/ha 

Úroda strukovín  

- hrach na kŕmenie   výmera   7,56 ha  produkcia  286,90 q/ha 

Úroda olejnín  

- repka zimná  výmera   139,81 ha  produkcia  3 526,63 q/ha 

- slnečnica  výmera  64,22 ha  produkcia  1 725,77 q/ha 

Úroda cukrovej repy  výmera  71,86 ha produkcia  47 710,45 q/ha 

Úroda lucerky  výmera  46,40 ha produkcia  19 929,60 q/ha 

 

Živočíšna výroba je zameraná na hovädzí dobytok. Ošípané sa už od roku 2008 nechovajú, pretože 

ich výroba bola veľmi stratová. 

Hovädzí dobytok  246 ks 
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- teliatka do 6. mesiacov  37 ks 

- jalovice  72 ks 

- vysokoteľné jalovice  39 ks 

- dojnice   98 ks 

Produkcia mlieka  690 256,00 litrov/rok 2010 

 

Z investícií v roku 2010 bolo zakúpenie traktora AGROTRON, podrývača TERRANO, plečky 

MONOSEM a pluhu KWERNELAND.  

 

Sklenárstvo Ján Vatrt, sídliace v súkromnom majetku firmy, poskytuje sklenárske práce, 

zasklievanie okien, dverí, výloh, balkónov, brúsenie a rezanie skla, vyvŕtavanie dier do skla, rámovanie 

a zasklievanie obrazov. 

Ján Čechvala vykonáva klampiarske práce.  

ULSTRUP PLAST s.r.o., Stará Turá sa zaoberá výrobou a spracovaním preglejok, výrobou plastov, 

plastových foriem. Firma sídliaca v areáli bývalej „sušičky“, poskytuje zamestnanie nielen obyvateľom 

našej obce, ale aj okoliu. 

Kollchema, s.r.o. Pobedim, areál PD, vyrába a cez internetový obchod ponúka sortiment 

dekoračných samo otváracích sviečok rôznych tvarov a farieb. Prácu si tu našlo niekoľko žien z obce. 

Ján Kerák poskytuje služby v oblasti realizácie vstavaných skríň, šatníkov s posuvnými dverami, 

laminátových a drevených plávajúcich podláh. 

Jarmila Mokošová – Pánske a dámske kaderníctvo. Od 15. marca 2010 existuje v našej obci 

prevádzka pánskeho a dámskeho kaderníctva, ktorá je umiestnená v objekte zdravotného strediska.  

Živnostníkov a firmy, ktoré majú sídlo v Pobedime a poskytujú svoje služby v obci je možné nájsť 

na stránke www.vsetkyfirmy.sk/obec/pobedim. 

 

Obecné noviny 
Noviny obce Pobedim vydáva obec Pobedim. Registrované: Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky číslo: EV 2859/09. Zodpovedný redaktor: Martin Lednický, starosta obce. Výkonný redaktor: 

Mgr. Ivan Pastorek. Členovia redakčnej rady: Anna Lednická, Martin Lednický, Ing. Marián Mitošinka, 

Mgr. Ivan Pastorek, Štefánia Vulganová, Mgr. Jela Košútová. Slová - profesionálna grafika, serióznosť 

a pružný prístup k riešeniu vzniknutých problémov, vyjadrujú prístup k spracovaniu novín grafika Ing. 

Romana Drgoňa (Acom Hlohovec). Tlač zabezpečovala Hlohovská televízia s.r.o. Hlohovec. 

Prezentovala sa kvalitnou tlačou a vydaním novín v dohodnutom termíne. Všetci prispievatelia, 

členovia redakčnej rady i redaktor pracovali bez nároku na odmenu a veľkou mierou prispeli 

k vydávaniu našich obecných novín, ktoré vychádzajú štvrťročne a informujú o najdôležitejších 

udalostiach v obci. 

 

Kultúrne a spoločenské podujatia 
Spomienka na sté výročie narodenia biskupa Monsignora Jozefa Feranca 

Dňa 13. marca 2010 sa uskutočnila pietna spomienka na sté výročie narodenia biskupa 

Monsignora Jozefa Feranca pri mieste jeho posledného odpočinku na miestnom cintoríne. Položením 

kvetov a venca si biskupa za obec uctil starosta obce Martin Lednický, za pobedimskú farnosť farár 

Marián Vivodík a za prezidentskú kanceláriu kancelár profesor Milan Čič. Pôsobivé položenie venca 

vykonala čestná stráž prezidenta republiky. Pred slávnostnou omšou boli položené kvety k pamätnej 

tabuli otca biskupa Jozefa Feranca v predsieni kostola sv. Michala archanjela. Príhovormi bola 

pripomenutá osobnosť biskupa. Po tomto akte nasledovala hlavná časť spomienky, slávnostná sv. 
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omša, ktorú celebroval arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Róbert Bezák. Za prítomnosti novomestského 

dekana Ľudovíta Malého, farára Mariána Vivodíka, kňazov pochádzajúcich z obce a ďalších 

duchovných, sa arcibiskup Róbert Bezák v homílií 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 poďakoval arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi za jeho návštevu a zablahoželal mu k jeho 

nedávnemu významnému životnému jubileu. 

Stavanie mája  

Za príjemného počasia sa dňa 30. apríla 2010 uskutočnil už štvrtý ročník kultúrnej akcie „Stavanie 

mája“. Máj za pomoci techniky postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim. Súčasťou 

bol kultúrny program. V podaní miestnej folklórnej skupiny si návštevníci mohli vypočuť kolekciu 

ľudových piesní. Podľa názorov návštevníkov by však bolo vhodné, tak ako v minulých rokoch, 

vystúpenie folkloristov ozvučiť. 

Veľký deň detí  

Spolu so súťažami mladých hasičov prebiehali dňa 10. júla 2010 i súťaže detí Veľkého dňa detí. 

Deti pod vedením učiteliek základnej a materskej školy ako aj cvičeniek Sokola Pobedim hravou formou 

pretekali vo vreci, súťažili v hádzaní lopty do kruhu a preťahovali sa lanom. Na futbalovom ihrisku 

staršie deti pod dozorom a podľa inštrukcií členov poľovného združenia si zastrieľali na terč. Deti si 

vyskúšali kresliarsky talent a ich práce boli inštalované v improvizovanej galérii. Nechýbali ani 

občerstvenie a odmena pre súťažiacich. Poobede ich zasa čakala veľká šmýkačka, menšie deti si 

poskakovali v nafukovacom safari stane, v blízkom Zástodolí sa mohli previesť člnom a ako zvyčajnej 

popularite sa tešila i jazda na štvorkolkách. Tohoročný Veľký deň detí usporiadala obec Pobedim 

a záujmové organizácie v obci. Finančne detský deň podporili miestni sponzori, ktorým patrí vďaka 

organizátorov.  

66. výročie Slovenského národného povstania 

Z príležitosti 66. výročia Slovenského národného povstania si naša obec, z iniciatívy starostu obce, 

pripomenula 30. augusta 2010 túto významnú historickú udalosť položením vencov k pamätnej tabuli 

Slovenského národného povstania, umiestnenej na objekte pôvodnej budovy národného výboru, 

a k pamätníku padlým vojakom v prvej svetovej vojne, ktorý sa nachádza v areáli kostola. Pamätná 

tabuľa Slovenského národného povstania je venovaná pamiatke občanom Pobedima Michalovi 

Miklovičovi a Michalovi Miklovičovi – Klčech, ktorí sa ako vojaci slovenskej armády aktívne zúčastnili 

bojov Povstania. Michal Miklovič – Klčech padol v boji pri obci Kosorín. Michal Miklovič bol v Banskej 

Bystrici zajatý a zahynul v nemeckom koncentračnom tábore. Ako vojaci slovenskej armády bojovali 

v Slovenskom národnom povstaní i ďalší obyvatelia našej obce, neskôr členovia miestnej organizácie 

protifašistických bojovníkov. Pomník obetiam prvej svetovej vojny bol postavený v roku 1928 

a pripomína mená vojakov pobedimskej a bašovskej farnosti, ktorí padli na frontoch prvej svetovej 

vojny. Nápis pod menami padlých bol v minulom roku obnovený. 

Prijatie prváčikov a ich učiteľky na obecnom úrade 

Prijatím prváčikov a ich učiteľky na obecnom úrade sa začalo slávnostné otvorenie školského roka 

2010/2011. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta obce, zaželal im veľa úspechov 

v škole a odovzdal im spomienkové knižné darčeky. Hlavná časť slávnostného otvorenia školského roka 

sa začala štátnou hymnou, básňou a piesňou. Potom privítala žiakov, učiteľov a pracovníkov školy 

a hostí riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová. Vo svojom príhovore predstavila personál základnej 

a materskej školy a predovšetkým nových učiteľov školy ako aj prváčikov a ich rodičov. Zaželala žiakom, 

aby boli úspešní po celý školský rok, pretože bez vzdelania nie je možné úspešné uplatnenie v živote. 

Poďakovala obecnému úradu za pomoc pri získaní vyššej dotácie, ktorá umožnila nespájať triedy ako 
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tomu donedávna hrozilo. Upozornila, že v tomto školskom roku, konkrétne v roku 2011 si škola 

pripomenie dve významné výročia a to 100. výročie postavenia pôvodnej školy (teraz materskej školy) 

a 50. výročie súčasnej budovy školy. Slávnostný začiatok školského roka pokračoval v budove školy. 

Učiteľov, pracovníkov a žiakov Základnej školy s materskou školou Jána Hollého pozdravil vo svojom 

príhovore starosta obce, ktorý taktiež privítal nových pedagógov, zaželal predovšetkým deviatakom 

úspešné ukončenie základnej školskej dochádzky a prijatie na tie školy, ktoré si vyberú. Pripomenul 

zabezpečenie mimoriadnej dotácie a ocenil prácu učiteľov. Po slávnostných príhovoroch nasledovalo 

privítanie prváčikov, ich dekorovanie a príhovor triednej učiteľky. Žiakov pobedimskej školy čakali prvé 

inštrukcie vo vynovených triedach a so školskými lavicami sa prvýkrát zoznámili i prváčikovia. 

Posvätenie sochy svätého Vendelína 

Obec Pobedim je od 14. septembra 2010 obohatená o novú plastiku svätého Vendelína. Pôvodná 

socha bola zničená pri prechode frontu v čase druhej svetovej vojny. V minulom roku bola vyhotovená 

plastika ochrancu pastierov a roľníkov, akademickým sochárom Jurajom Sílešom. Autor sochy spolu 

so svojim pomocníkom a za prítomnosti starostu obce a predsedu komisie vzdelávania a kultúry osadil 

sochu na pôvodný stĺp, ktorý sa nachádza za záhradou rodiny Ferancových.  

V nedeľňajšie popoludnie 24. októbra 2010 sa od farského úradu pohol sprievod pútnikov s cieľom 

slávnostne odovzdať verejnosti a posvätiť sochu sv. Vendelína. Na čele sprievodu šli miestni hasiči 

s krížom a lampášmi, ďalej správca farnosti vdp. Dušan Nemec a členovia folklórnej skupiny 

Pobedimčan, ktorí v úvode púte zaspievali pieseň k Panne Márii. Po príchode k soche patróna pastierov 

a roľníkov zaspievala folklórna skupina prvú časť piesne o sv. Vendelínovi. Po piesni otvoril slávnosť 

starosta obce. Pripomenul históriu vzniku novej plastiky svätca. Mgr. Ivan Pastorek priblížil prítomným 

osobu svätého Vendelína, historické fakty o uctievaní svätca a uviedol okolnosti postavenia sochy 

v našej obci. Zdôraznil, podobne ako starosta obce, že plastikou sv. Vendelína sa skompletizovala 

galéria sakrálnych voľne stojacich plastík. Sochu posvätil kňaz podľa príslušného formuláru. Slávnosť 

bola zakončená piesňou folklórnej skupiny a poďakovaním starostu všetkým, ktorí sa podieľali 

na inštalovaní sochy, na úprave okolia plastiky a osobitne autorovi plastiky reštaurátorovi, 

akademickému sochárovi Jurajovi Sílešovi za umelecké dielo. 

Socha svätého Donáta bola osadená 16. septembra 2010. Podľa odporučenia poslancov obecného 

zastupiteľstva umiestnila sa pred hospodársku časť Roľníckeho domu. Motívom umiestnenia pred dom 

je skutočnosť, že svätý Donát, ktorý pôvodne stál pri ceste medzi Pobedimom a Hornou Stredou, je 

patrónom pred živelnými pohromami a viaže sa k roľníckemu spôsobu života v našej obci. Plastiku, 

ktorá je kópiou pôvodnej sochy, reštauroval akademický sochár Juraj Sileš, ktorý je aj autorom 

masívneho stĺpu s nápisom. Pôvodná socha bola ukradnutá, stĺp bol poškodený natoľko, že nebolo ho 

možné obnoviť. Vyhotovil sa nový stĺp podľa pôvodnej predlohy. Techniku, potrebnú na osadenie 

sochy zapožičal Pavol Žitňanský. 

Vernisáž výstavy „Pobedimčania doma a vo svete I.“ 

Dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnila vernisáž výstavy „Pobedimčania doma a vo svete I.“ 

Po úvodnej básni Adriany Miklovičovej, žiačky základnej školy, hostí vernisáže privítala pracovníčka 

obecného úradu Vladimíra Žitňanská, ktorá po úvodných veršoch zdôraznila základnú myšlienku 

výstavy a to prezentáciu Pobedimčanov a osobností našej obce z rôznych oblastí života spoločnosti. 

Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin Lednický. Pripomenul desaťročie hodových výstav 

a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na ich realizácii podieľali. Osobitne bývalej starostke Márii Vavrovej 

a Mgr. Ivanovi Pastorkovi. Vyslovil presvedčenie, že jubilejná výstava Pobedimčania doma a vo svete 

nebude poslednou, pretože je potrebné pripraviť pokračovanie druhej časti teraz otváranej výstavy. 

S obsahom výstavy oboznámil prítomných predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek, 
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scenárista výstavy. Po záverečnom príhovore si hostia so záujmom prezreli vystavené exponáty 

a s kultúrnou akciou vyslovili všeobecnú spokojnosť. 

Hody 2010  

Počasie sa na pobedimské hody, na rozdiel od minulého roka, nevydarilo. Bolo zamračené 

a pomerne chladno, čo ovplyvnilo predovšetkým návštevu koncertu dychovej hudby. V sobotu sa podľa 

hodového programu hralo futbalové stretnutie Starí páni Pobedim proti Starým pánom z Ostrova. 

O deň neskôr sa hodová nedeľa začala slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Michala archanjela. 

Poobede bola, tak ako deň predtým, sprístupnená výstava „Pobedimčania doma a vo svete I.“ 

Návštevníkov bola tiež k dispozícii expozícia Roľníckeho domu a výstava prác žiakov základnej 

a materskej školy. Avizovaná výstava Zavárame sa pre nedostatok exponátov neuskutočnila. Nedarilo 

sa ani pobedimským futbalistom, ktorí tesne prehrali hodový futbalový zápas s mužstvom Polianka. 

V podvečer sa vo vonkajšom dvore Roľníckeho domu začal koncert dychovej hudby Borovienka. 

I napriek nepriaznivému počasiu sa Pobedimčania a „hodári“ stretli pri hodových atrakciách, z ktorých 

mali radosť predovšetkým deti. Bohato a s priaznivými ohlasmi bola navštevovaná výstava 

Pobedimčania doma a vo svete. Prehliadka výstavy pokračovala i v nasledujúci pondelok, kedy si 

v dopoludňajších hodinách výstavu prezreli žiaci vyšších ročníkov základnej školy.  

Rok kresťanskej kultúry 

Rok 2010 bol vyhlásený za „Rok kresťanskej kultúry“. Pri tejto príležitosti sa 16. októbra 2010 

uskutočnila prednáška o umeleckých pamiatkach farského kostola sv. Michala archanjela. Akcia bola 

spojená s premietaním diapozitívov a prednášateľ Mgr. Ivan Pastorek oboznámil poslucháčov 

s hodnotnými umeleckými a umelecko-remeselnými pamiatkami kostola. Prednáška bola rozdelená 

do viacerých blokov: prezentácia hlavného oltára, bočných oltárov, kazateľnice, krstiteľnice, sôch 

umiestnených mimo oltárov, vitráží, nástenných malieb, bohoslužobných predmetov a pamiatok 

v kaplnkách areálu kostola. Prednášateľ zodpovedal na otázky poslucháčov. Organizátormi podujatia 

boli Jednota dôchodcov Slovenska Pobedim, Obec Pobedim a Farnosť Pobedim. 

Slávnostné prijatie najmenších 

Milá udalosť „Slávnostné prijatie najmenších“ sa konala 25. októbra 2010. Pozvaných bolo 

šestnásť detí. Súčasťou prijatia bolo podpísanie do Pamätnej knihy obce Pobedim. Ako spomienku 

na túto udalosť si deti a rodičia odniesli kvet, darčekovú kazetu a prvý vklad na vkladnú knižku. 

Jubilanti a občania starší ako 76 rokov  

V duchu tradície sa aj v tomto roku zišli v obecnom účelovom zariadení – svadobke Pobedimčania 

jubilanti a občania starší ako 76 rokov. Ako hostia sa tejto milej slávnosti zúčastnili správca farnosti 

vdp. Dušan Nemec a predseda poľnohospodárskeho družstva Pobedim Ľubomír Ondruška. Po privítaní 

a prečítaní mien jubilantov a starších občanov nasledovalo osobitné blahoželanie najstaršej občianke 

našej obce pani Anne Kucharovej k jej jubileu 95 rokov. Starosta obce v príhovore ocenil prácu staršej 

generácie, pripomenul aktivity počas končiaceho sa volebného obdobia a zaželal jubilantom veľa 

zdravia, pohody a rodinnej spokojnosti. Po oficiálnej časti, ukončenej veršami básnika sa o kultúrny 

program postarali žiaci základnej školy. Predviedli pásmo hovoreného slova, básní, piesní a tancov. 

Po kultúrnom programe bolo pripravené pre pozvaných občerstvenie a na spríjemnenie sobotňajšieho 

popoludnia hrala reprodukovaná hudba disdžokeja Jána Mikloviča. 

Jubilujúci manželia  

Po štyroch rokoch sa dňa 13. novembra 2010 stretli jubilujúci manželia s trvalým pobytom v obci. 

Pozvanie prijali manželia, ktorí si od roku 2006 pripomenuli zlatú a striebornú svadbu. Mená všetkých 

jubilujúcich manželov prečítal Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie vzdelávania a kultúry. Slávnostný 

príhovor predniesol starosta obce, ktorý zdôraznil pevnosť manželského zväzku ako dôležitú súčasť 

zdravej spoločnosti. Po oficiálnej časti nasledovali svadobné piesne v podaní folklórnej skupiny 
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Pobedimčan. Hosťom bola pripravené večera a občerstvenie, ako aj reprodukovaná hudba Ivana 

Pätnického. Jubilujúce manželské páry si ako spomienku na milú slávnosť odniesli kvet, pamätnú listinu 

a darček. Ospravedlneným jubilujúcim “diamantovým“ manželom Vojtechovi a Antónii Miklovičovým 

osobne odovzdal kvet, pamätnú listinu a darčeky starosta obce.  

Poďakovanie primátorom, starostom a poslancom 

Na záver volebného obdobia 2006 – 2010 sa uskutočnila občianska slávnosť Poďakovanie 

primátorom, starostom a poslancom. Akciu s názvom „Vďaka vám...“ spolu s obcou Pobedim 

zorganizovala Krajská rada Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Trenčíne 

a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Oficiálna časť akcie sa uskutočnila dňa 9. novembra 2010 

v obradnej sieni obecného úradu. Prítomných na pôde obce Pobedim privítal a so stručnou históriu 

obce oboznámil starosta Martin Lednický. S kultúrnym programom vystúpila folklórna skupina 

Pobedimčan a žiak základnej školy, talentovaný Martin Holubec. Na záver oficiálnej časti akcie starosta 

poďakoval za činnosť v prospech obce bývalým predsedom národného výboru Michalovi Žitnanskému, 

Bohumilovi Gonovi a Vladimírovi Pomajbovi. Poďakovanie patrilo tiež prvému starostovi obce po roku 

1989 Ing. Petrovi Kotlebovi a bývalej starostke Márii Vavrovej, ktorá funkciu vykonávala tri volebné 

obdobia. Taktiež tiež poďakoval bývalej pracovníčke úradu (1951 – 2002) Anne Margalovej a členke 

Zboru pre občianske záležitosti Vladimíre Žitňanskej zablahoželal k životnému jubileu. Pre pozvaných 

účastníkov občianskej slávnosti bolo pripravené v obecnom účelovom zariadení občerstvenie. 

Za prítomných poďakoval hostiteľovi poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Bc. Dušan Bublavý, 

starosta obce Častkovce. 

Beseda s Jánom Riapošom  

Dňa 7. decembra 2010 sa v Základnej škole s materskou školou Jána Hollého uskutočnila beseda 

s úspešným slovenským paraolympionikom a súčasným predsedom Slovenského paraolympijského 

výboru Jánom Riapošom. Na asi dvojhodinovom stretnutí tento sympatický športovec dokázal svojím 

pútavým rozprávaním a prirodzeným vystupovaním zaujať všetkých prítomných. V úvode prerozprával 

svoj životný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohrala autonehoda, pri ktorej ochrnul. Dokázal však, že 

človek vďaka svojej viere dokáže prekonať aj zdanlivo neprekonateľné životné prekážky. Za pomoci 

lekárov, rehabilitácie a s podporou svojich najbližších sa opäť dostal do života, začal trénovať stolný 

tenis a svojou disciplinovanosťou a svedomitou prípravou sa prebojoval medzi najlepších 

paraolympionikov na svete. Zaujímavé rozprávanie o paraolympijských športoch a športovcoch bolo 

doplnené krátkymi videoprojekciami. V druhej časti besedy trpezlivo odpovedal na množstvo otázok 

a odohral niekoľko exhibičných setov so staršími žiakmi. 

Vianočná besiedka 

Tak ako v minulých rokoch aj v tomto roku pripravili pedagógovia a žiaci základnej školy spolu 

s deťmi materskej školy pestrý program na vianočnej besiedke, ktorá sa konala v obecnom účelom 

zariadení dňa 17. decembra 2010. Pred besiedkou bola pre návštevníkov ponuka rôznych vianočných 

výrobok a posledné vydanie školského časopisu Bonzáčik. Vianočná besiedka sa začala vystúpením detí 

materskej školy, ktorí dokázali, že zvládnu nielen jednoduché básničky ale aj zložitejšie recitačné 

pásma. Postupne sa predstavili početnému publiku žiaci základnej školy a to nielen v rodnom 

slovenskom jazyku ale aj v angličtine a v ruštine. Žiaci zarecitovali známe vianočné básne, zazneli 

typické vianočné piesne a nemohli chýbať scénky s vianočnou tematikou. Zaujala vtipne podaná scénka 

o dvanástich mesiačikoch, ako i pódiové skladby plné pohybu, pekné sólové i zborové spevy. A tak, aj 

napriek menším problémom s technikou, s vystúpeniami iste boli spokojní ich realizátori, ako aj 

pozorné publikum. 
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Deň narcisov  

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku sa v avizovanom termíne 16. apríla 2010 uskutočnil „Deň 

narcisov“ zameraný na boj proti rakovine. Akciu zastrešuje Liga proti rakovine a v našej obci boli 

do tejto humánnej akcie zaangažovaní viacerí obyvatelia s hlavným organizátorom Máriou Košútovou, 

ktorej pomáhali ďalšie kolegyne Mária Miklovičová, Anna Miklovičová a žiaci základnej školy Martin 

Holubec a Barbora Košútová. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne Deň narcisov podporili a tiež 

učiteľom základnej školy zabezpečujúcim úspešný priebeh akcie na škole. Organizátori navštívili, tak 

ako po minulé roky, i susednú obec Bašovce. V našej obci a v Bašovciach sa vyzbierala úctyhodná 

čiastka 599,20 Eur. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom a podporovateľom Dňa narcisov – úspešnej, 

humánnej akcie.  

 

Obecná knižnica Jána Hollého 
Každoročne sa opakujúci „Marec – Mesiac knihy“ je vyjadrením úcty našej spoločnosti ku knihe. 

Počas tohto jarného mesiaca tunajšiu knižnicu navštívilo veľa žiakov, detí materskej školy a dospelých. 

Pobedimčania majú záujem o knihy. V knižnici sú primerané podmienky pre čítanie kníh, časopisov 

a v čase prevádzky knižnice je pre verejnosť bezplatne dostupný počítač s prístupom na internet. 

Zapísaných je 80 čitateľov, z nich je 55 žiakov do 15 rokov. Knižnicu vedie Štefánia Vulganová. 

 

Folklórna skupina Pobedímčan 
Folklórna skupina je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života v obci. Folkloristi sa zúčastňujú 

a ľudovými piesňami alebo pásmami, takmer všetkých akcií organizovaných obecným úradom, farským 

úradom a inými organizáciami. Ich činnosť je v kronike už viac krát zaznamenaná. 

 

Cirkevný život 
V dňoch 22. až 29. mája 2010 sa uskutočnila púť farnosti s cieľom návštevy viacerých miest 

v Taliansku. Pútnici navštívili Padovu, San Giovanni Rotondo, Assisi, Loreto, Lanciano, Orvieto 

a samozrejme Rím.  

Z príležitosti rozlúčky so správcom Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Pobedim vdp. Mariánom 

Vivodíkom mu bol na sv. omši v nedeľu 27. júna 2010 odovzdaný starostom obce Ďakovný list 

za obnovu najvýznamnejších pamiatok v obci a za celkovú činnosť správcu farnosti Pobedim. Súčasťou 

rozlúčky bol príhovor vo forme listu farníkov, poďakovanie detí, dospelých, hasičov a mladých farníkov. 

V závere milej slávnosti zaspieval lúčiacemu sa kňazovi a prítomným veriacim Martin Holubec, 

talentovaný žiak základnej školy a Folklórna skupina Pobedimčan. Pri vchode do kostola bola pri tejto 

príležitosti nainštalovaná výstavka z činnosti správcu farnosti, ktorý v Pobedime pôsobil 11 rokov.  

V piatok 2. júla 2010 vystriedal vo vedení správcu pobedimskej farnosti vdp. Mariána Vivodíka 

nový správca farnosti vdp. Dušan Nemec (42). Po skončení bohosloveckých štúdií v roku 1995 bol 

najskôr kaplánom v Bratislave a Pezinku a od roku 1998 pôsobil vo funkcii správcu farnosti v Trstíne. 

Veriaci privítali nového duchovného otca v deň príchodu teda dňa 2. júla 2010 a v nedeľu 4. júla 2010 

uvítal v mene občanov Pobedima nového správcu farnosti starosta obce.  

Členovia ekonomickej rady pri Farnosti Pobedim a starosta obce zablahoželali dňa 22. novembra 

2010 bývalému správcovi našej farnosti vdp. Mariánovi Vivodíkovi k životnému jubileu, k 40. 

narodeninám. Pri tejto príležitosti navštívili farský kostol sv. Michala archanjela v Bolerázi a na fare 

odovzdali vdp. Vivodíkovi, teraz správcovi farnosti Boleráz, knižný darček – Najkrajšie Biblie ako aj 

pamätník od pobedimských a bašovských veriacich. Gratulanti ocenili jeho činnosť v našej farnosti ako 

aj jeho aktivity vo farnosti terajšej, kde farníci pod jeho vedením stihli uskutočniť viaceré práce 
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na kostole ako aj na bolerázskej fare. Treba pripomenúť, že k životnému jubileu zablahoželali 

pobedimskí veriaci vdp. Vivodíkovi inzerátom, ktorý bol zverejnený v Katolíckych novinách.  

Prispievatelia poukázali v tomto roku na účet Združenia pre ochranu a obnovu Kostola svätého 

Michala archanjela v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane za rok 2009 v celkovej výške 

896,23 Eur. Táto suma sa zašle na účet Farnosti Pobedim na opravu kultúrnej pamiatky – budovy 

rímskokatolíckej fary v Pobedime.  

 

Spolky a organizácie  
 

Slovenský zväz záhradkárov 
Predsedom je Jozef Sýkora. Členovia 16. apríla 2010 navštívili záhradkársku výstavu ZÁHRADKÁR 

2010 – 16. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov v Trenčíne. Je tu možné zakúpiť si kvety izbové 

i záhradné, rôzne druhy ozdobných a ovocných kríkov a stromčekov, priesady, záhradné náradie, 

hnojivá a mnoho ďalších výrobkov potrebných pre záhradkárov, no nielen pre nich. 

 

Poľovné združenie 
Činnosť poľovníkov hodnotili členovia Poľovného združenia Pobedim na výročnej členskej schôdzi, 

ktorá sa konala 28. februára 2010. Okrem správy o činnosti boli v programe ďalšie body, ako napríklad 

voľba komisií, správa poľovného hospodára a návrh plánu poľovníckeho hospodárenia na rok 2010. 

Na výročnej členskej schôdzi sa tiež schválili zmeny stanov Poľovného združenia Pobedim a návrh 

na vyznamenanie Slovenského poľovného združenia zaslúžilým členom pobedimského združenia a to 

Jánovi Ferancovi a Alojzovi Križákovi. Pobedimské poľovné združenie má v súčasnosti 13 členov. 

Z činnosti združenia to je hlavne prikrmovanie zveri v zime, oprava zásypcov a krmelcov, doplnenie 

soľníkov, oprava chatky poľovného združenia v chotári, odstrel škodnej zveri a samozrejme poľovačky.  

 

Rybársky spolok 
Prehľad aktivít spolku a udalostí, spojených s miestnym rybníkom Zástodolie Pobedim je možné 

nájsť na stránke www.zastodolie.sk V tesnej blízkosti futbalového ihriska a miestneho 

Poľnohospodárskeho družstva nachádza rybník nazývaný Zástodolie. Rybársky spolok založil kedysi 

dávno na prelome minulého a tohto tisícročia Dobrovoľný rybársky spolok. Fungoval asi šesť rokov. 

Nakoľko legislatíva, týkajúca sa rybolovu a ochrany pred pytliactvom, vyžadovala presnú definíciu 

činnosti, rozhodla sa členská základňa vytvoriť občianske združenie. Koncom roku 2007 bol 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrovaný Rybársky spolok Zástodolie Pobedim ako 

občianske združenie. V roku 2008 požiadal Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

o registráciu rybníka ako vody v osobitnom režime podnikania, po splnení všetkých požadovaných 

podmienok bol výkon rybárskeho práva pridelený Rybárskemu spolku Zástodolie Pobedim občianske 

združenie. V stanovách spolku sú podrobne rozpísané ciele, ktoré sa darí napĺňať aj vďaka partnerom. 

16. januára 2010 sa konala výročná schôdza členov. Rybárom robí starosti klesajúca hladina a erózia 

brehu vodnej plochy. Každoročne pravidelne zarybňujú revír rybami z chovov osvedčených 

Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Štvrtý ročník memoriálu Štefana Zverbíka sa 

konal na miestnom rybníku a oddychovej zóne 1. mája 2010. Najúspešnejším bol rybár z Nového Mesta 

nad Váhom Karol Klein, ktorý ulovil kapra o hmotnosti 2,20 kg. Oceneným domácim pretekárom bol 

Jozef Mašán. Umiestnil sa na 6. mieste. Po vyhlásení výsledkov pretekov nasledovala tombola a voľná 

zábava s občerstvením, rybacími špecialitami a gulášom. Veľkou akciou 28. mája 2010 bolo 

usporiadanie „Rybárskeho dňa 2010“. 

 

http://www.zastodolie.sk/
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Kynologický klub Pobedim 
Vedie ho Jozef Bílik. Členmi klubu sú aj cvičitelia z iných obcí. Členovia organizujú súťaže nielen 

v obci, ale zúčastňujú sa rôznych národných kvalifikačných pretekov.  

 

Slovenský červený kríž 
Tradičné darovanie krvi sa uskutočnilo 31. marca 2010. Prvýkrát tohto roku darovalo v miestnej 

svadobke najcennejšiu tekutinu 31 dobrovoľných darcov krvi, z toho bolo 7 prvodarcov. Krv odobrali 

zdravotní pracovníci Národnej transfúznej služby. Po spropagovaní dobrovoľného odberu krvi neváhali 

darcovia a dňa 3. novembra 2010 prišli do svadobky znova, aby darovali najcennejšiu tekutinu, krv 

od tridsiatich dobrovoľníkov. Treba pripomenúť, že prihlásených bolo viacej darcov, no nie všetci mohli 

krv darovať. Obidve humánne akcie zorganizoval Miestny spolok Slovenského červeného kríža 

Pobedim. Členky spolku, vďaka sponzorom, pripravili pre dobrovoľných darcov malé pohostenie.  

 

Jednota dôchodcov Slovenska 
Najpočetnejšou organizáciou v obci je Jednota dôchodcov Slovenska. Organizácia seniorov žije 

veľmi intenzívnym životom. Na fašiangovú nedeľu 14. februára 2010 sa zišli na výročnej členskej 

schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť, načrtli plán na tento rok a zvolili si nový výbor. Predsedom je 

naďalej Ivan Pastorek. Kultúrny program v podaní Folklórnej skupiny Pobedimčan otvoril fašiangové 

popoludnie. Vystúpenie mažoretiek bolo príjemným prekvapením a ich výkon vzbudil veľký obdiv, 

pretože všetky sú členkami organizácie, čo znamená, že nepatria medzi najmladšie. Všetci účastníci 

dostali od Karkuľky darček – srdiečkovú lízanku, keďže bolo Valentína. Voľná zábava pokračovala 

tancom pri skladbách diskdžokeja Jána Mikloviča, ale i spomienkami na mladosť. Ďalšia činnosť 

organizácie pokračovala napríklad účasťou na prednáške so zdravotníckou tematikou, navštívili 

predstavenie jubilujúceho súboru Lusk Krakovany, zabavili sa na Gulášovom posedení, urobili zbierku 

pre seniorov postihnutých povodňou a ku koncu roka boli účastníkmi zájazdu do Bratislavy s cieľom 

návštevy výstavy Ars liturgica (Zlatníctvo v službách liturgie) na bratislavskom hrade. Prezreli si ukážky 

zlatníckeho umenia, predmetov používaných v liturgii, nádherné monštrancie, vzácne kalichy. Spoločná 

fotografia pred sochou kráľa Svätopluka bude pripomienkou tohto dňa. Na Vianočných trhoch 

na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí mohli ochutnať rôzne špeciality, zohriať sa vianočným 

punčom ale hlavne pozrieť i kúpiť výrobky typické pre Vianoce.  

 

Hasiči 
Hasičký zbor v obci tvoria dve zložky a to Obecný hasičský zbor Pobedim a Dobrovoľný hasičský 

zbor Pobedim. 

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim 

Dňa 6. marca 2010 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim 

v budove hasičskej zbrojnice. Výročnú členskú schôdzu zahájil Silvester Palkovič a privítal vzácnych 

hosti a to predovšetkým JUDr. Jozefa Minárika – prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany, 

podplukovníka Michala Jurdika – riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne, starostu obce a ďalších hostí. V počiatkoch diskusie ocenil prezident Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky dr. Jozef Minárik činnosť pobedimského hasičského zboru a odovzdal 

medaily za príkladnú prácu starostovi obce Pobedim Martinovi Lednickému, predsedovi Dobrovoľného 

hasičského zboru Pobedim Martinovi Piškulovi, aktívnemu členovi zboru Lukášovi Augustínovi a bývalej 

starostke obce Pobedim Márií Vavrovej. 
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Kolkársky turnaj hasičov 

Netradične športové stretnutie hasičov z okresov Nové Mesto nad Váhom a Piešťany sa konalo 

6. marca 2010 v pobedimskej kolkárni. Kolkársky turnaj hasičských družstiev usporiadal Dobrovoľný 

hasičský zbor Pobedim. Turnaja sa zúčastnilo 17 družstiev. Víťazom turnaja sa stal Dobrovoľný hasičský 

zbor Pobedim „A“, na druhom mieste sa umiestnil Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim „B“ a tretie 

miesto sa podarilo získať Dobrovoľnému hasičskému zboru Moravské Lieskové „A“. Po ukončení súťaže 

družstiev boli odmenení aj najlepší jednotlivci. Prvé miesto obsadil domáci hráč Peter Lednický, druhé 

miesto patrilo Otovi Duchajovi s Mestskej polície Piešťany a tretie domácemu hráčovi Matejovi 

Mrekajovi. 

Previerkové cvičenie 

Previerkové cvičenie Obecného hasičského zboru v Pobedime v objekte základnej školy sa 

uskutočnilo 22. marca 2010. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar v triede, kde sa nachádzali 

dve uviaznuté ranené osoby. Pred príchodom jednotky bol v škole vyhlásený požiarny poplach 

a vykonaná evakuácia osadenstva školy. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815. Po príjazde 

na miesto sa uskutočnil prieskum, ktorým sa zistil požiar v triede č. 9. V nej sa nachádzali dve osoby, 

ktoré museli byť evakuované a ktorým bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc. Na likvidáciu požiaru 

bol nasadený jeden vysokotlaký prúd. Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu hasičského 

zboru a pedagogického personálu pri skutočnom požiari. Okrem toho bol preverovaný čas výjazdu 

a dojazdu jednotky hasičského zboru. 

Zásah – dopravná nehoda 

Jednotka Obecného hasičského zboru Pobedim bola dňa 12. apríla 2010 povolaná k dopravnej 

nehode osobného motorového vozidla Renault Megane na štátnej ceste III. triedy Pobedim – Horná 

Streda. Vozidlo sa nachádzalo v poli asi 30 m od komunikácie. Na zásah bola použitá technika 

Mercedes Vario 815 1. Hasiči po príchode odťahovej služby Mišík – Ostrov vytiahli vozidlo pomocou 

navijaku a tiež pomohli pri jeho nakladaní na vozidlo odťahovej služby. 

Sviatok svätého Floriána 

Dňa 9. mája 2010 si miestny Dobrovoľný hasičský zbor pripomenul sviatok sv. Floriána – sviatok 

hasičov. Pietna spomienka začala v kostole sv. Michala archanjela sv. omšou a pokračovala položením 

kvetov k soche sv. Floriána a príhovorom predsedu Dobrovoľného hasičského zboru Martina Piškulu. 

Bližšie informácie o sv. Floriánovi prečítal Matej Palkovič.  

Zásah v Podolí po prietrži mračien  

V dňoch 24. a 30. mája 2010, na žiadosť starostky obce Podolie Mgr. Anny Čechvalovej, pomáhali 

naši hasiči odstraňovať dôsledky prietrže mračien a to nános blata z cesty na Farskej ulici. 

Na odstraňovaní dôsledkov búrky použili hasiči hasičské auto T 148/ CAS 32. Nánosy blata boli 

odstraňované prúdom vody, konkrétne pomocou C prúdu. 

Medzinárodné stretnutie mladých hasičov  

V dňoch od 7. do 11. júla 2010 usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim a obec Pobedim 

pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a sponzorov medzinárodné stretnutie mladých 

hasičov. Na stretnutí sa zúčastnili mladí pobedimskí hasiči, hasiči z Českej republiky (Toužim), 

Maďarskej republiky (Szeghalom) a Poľskej republiky (Lodž). Stretnutie začalo príchodom zahraničných 

účastníkov a večerou. Druhý deň mali účastníci stretnutia na programe návštevu kúpeľného mesta 

Piešťany. Navštívili hasičskú stanicu, prehliadli si expozíciu Vojenského historického múzea, absolvovali 

plavbu loďou a zaplávali si v bazéne Eva. Tretí deň navštívili Roľnícky dom a kostol sv. Michala. 

Usporiadajúci zbor v tento deň okrem toho zorganizoval športové hry a tréning na hasičskú súťaž. Dňa 

10. júla 2010 sa uskutočnila hasičská medzinárodná súťaž mladých hasičov. Súťažnými disciplínami bola 

štafeta a hasičský útok. Súťažilo celkovo 9 družstiev z toho 6 chlapčenských a 3 dievčenské. Okrem 
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zahraničných účastníkov sa súťaže zúčastnili i družstvá ďalších miest a obcí západného Slovenska. 

Medzinárodnú hasičskú súťaž navštívil a časť cien odovzdal exminister vnútra, poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky Róbert Kaliňák. V celkovom hodnotení súťaže súťaži obsadil 1. miesto Pobedim, 

2. miesto Szeghalom, 3. miesto Lodž a 4. miesto Toužim. Po hasičskej súťaži nasledoval voľný program 

a rozlúčkový večer pre deti a ich vedúcich.  

Mladí hasiči zo susedných krajín si odniesli domov veľa zážitkov, skúseností a mnoho nových 

priateľstiev. Budúci rok sa stretnutie mladých hasičov koná v Poľskej republike v meste Lodž. 

Zásah pri požiari polyfunkčného domu v Piešťanoch 

Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru Piešťany požiadalo dňa 19. augusta 2010 

o výpomoc Obecný hasičský zbor Pobedim k požiaru polyfunkčného domu v Piešťanoch na sídlisku 

Adama Trajana. Na zásah bola použitá hasičská technika hasičského zboru T 148 /CAS 32 a Mercedes 

Vario (MB Vario) s 8 členmi Obecný hasičský zbor. Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že sa 

jedná o požiar polyfunkčného objektu, ktorý bol kompletne zachvátený plameňom. Členovia OHZ 

Pobedim vytvorili útočné vedenie vysokotlakovým prúdom a doplňovali hasiacu látku do vozidla MB 

Vario z vozidla Obecného hasičského zboru Pobedim a z vozidla Hasičského a záchranného zboru 

Hlohovec. Okrem toho boli nápomocní pri likvidačných prácach. Technika T 148/CAS 32 dovážala 

hasiacu látku k mieste požiaru z hydrantovej siete pri hasičskej stanici Piešťany. Bolo to z toho dôvodu, 

že blízke tri hydranty dopĺňali inú techniku a tlak vody nebol dostačujúci. Dobrovoľný hasičský zbor 

Pobedim pracoval na bojovom úseku č. 4 z južnej strany objektu od hlavnej cesty. Likvidácia požiaru 

bola cez stavebné otvory, hasila sa nákupná plocha a strešná konštrukcia v spolupráci s príslušníkmi 

Hasičského a záchranného zboru. Počas zásahu neprišlo k zraneniu členov Obecného hasičského zboru 

Pobedim ani k poškodeniu hasičskej techniky. Po lokalizačných prácach sa jednotka v zložení Mário 

Ješko, Augustín Lukáš, Miroslav Piškula, Martin Piškula, Erik Hesko, Peter Hesko, Ľuboš Melicher 

a Peter Vakoš, vrátila sa na svoju základňu.  

Riaditeľ Záchranného a hasičského zboru v Piešťanoch poďakoval starostovi obce za poskytnutie 

výpomoci pri likvidácii požiaru objektu v Piešťanoch a pobedimským hasičom za odvahu a statočnosť 

pri zásahu. 

Zásah pri hasení požiaru pneuservisu firmy Vianor Ostrov  

Ďalší zásah hasičov dňa 16.októbra 2010 bol potrebný pri hasení požiaru pneuservisu firmy Vianor 

Ostrov. Na zásah bola použitá technika hasičského zboru so šiestimi členmi OHZ Pobedim. Výjazd 

techniky bol sťažený ich garážovaním mimo rekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Aktívne sa zapojili 

do likvidácie požiaru a to vytvorením hasenia vysokotlakým prúdom a kyvadlovou dopravou hasiacej 

látky.  

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

V júli 2010 sa začala rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice z prostriedkov Európskej únie, 

pričom 5 % nákladov hradí obec. Celková výška finančných nákladov na projekt je 264 254,09 Eur. 

Realizátorom investičnej akcie je firma VILI DC s.r.o. Dubnica nad Váhom. Rekonštrukcia zbrojnice sa 

má ukončiť v júli 2011. Stavebným dozorom bol poverený Ing. Peter Urban, DOMUS – URBAN A SYN 

stavebná spoločnosť s r.o., Piešťany. 

Doteraz sa uskutočnilo odstránenie stromového porastu, ktorý bránil prístupu k stavenisku. 

Miesto spílených stromov sa bude realizovať náhradná výsadba. Zo stavebných prác sa uskutočnili 

výkopové práce pre základy prístavby, zabetónovali sa základové pásy a urobila sa betonáž 

podkladovej platne. V interiéri sa odstránila betónová podlaha garáže pôvodnej stavby, prehĺbila sa 

časť garáže pod úroveň pôvodnej podlahy a sondami sa zisťovala úroveň základov pôvodnej stavby 

a pilierov. Sondy boli potrebné urobiť kvôli statickému prieskumu. Na základe výsledkov prieskumu 
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a po vyriešení statického zabezpečenia bude stavba pokračovať v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

Podľa projektu ďalšími prácami bude výkop v pôvodnej garáži do hĺbky cca 130 cm a prerezanie 

základov na osadenie nových brán a na prechod medzi pôvodnou stavbou a prístavbou zbrojnice. 

Následne sa zabetónuje súvislá betónová podlaha pôvodnej stavby a prístavby hasičskej zbrojnice.  

V tomto roku sa plánuje vybudovať hrubá stavba, t.j. vymurovanie obvodových múrov prístavby 

a nové zastrešenie celej stavby. 

 

Telovýchova a šport 
 

Multifunkčné ihrisko 
Po realizácii sondy v športovom areáli sa začala výstavba multifunkčného ihriska. Zemné práce 

vykonáva firma Zempres Bašovce. Tieto sú prvou etapou výstavby ihriska. Po dokončení zemných prác 

bude nasledovať realizácia nadzemnej časti. Obec na výstavbu ihriska získala dotáciu z prostriedkov 

vlády Slovenskej republiky. Dotácia je určená na nadzemnú časť, zemné práce financuje obec.  

Dňa 8. mája 2010 obec Pobedim privítala vysokých štátnych predstaviteľov na slávnostnom 

otvorení multifunkčného ihriska. Starosta obce privítal na otváraní ihriska predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavla Pašku, predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica a podpredsedu 

vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka. Úvodom slávnostného otvorenia zaspievali piesne členovia 

folklórnej skupiny Pobedimčan. Starosta obce oboznámil vzácnych hostí s budovaním ihriska, 

v krátkosti informoval o slovanskej minulosti Pobedima a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili 

o zrod ihriska, osobitne predsedovi vlády Róbertovi Ficovi. Predseda vlády vo svojom následnom 

príhovore najskôr informoval početných návštevníkov podujatia so súčasnou politickou situáciou 

(pôžička Grécku), predstavil členov svojho sprievodu a zaželal multifunkčnému ihrisku bohaté 

využívanie, tak ako je to v mnohých mestách a obciach Slovenska. Po jeho príhovore odovzdal starosta 

obce predsedovi vlády dar Obce Pobedim a to sklenenú plaketu, publikáciu o Pobedime, film Pobedim 

a medailu. Oficiálne otvorenie ihriska sa uskutočnilo slávnostným strihaním pásky a originálnym 

krstom ihriska, výkopom do bránky, kde bol brankárom minister vnútra Róbert Kaliňák. V závere 

otvorenia sa vzácni hostia podpísali do pamätnej knihy obce a potom nasledoval futbalový zápas medzi 

mužstvom predsedu vlády a Obcou Pobedim.  

 

Telovýchovná jednota Pobedim 
Pekný úspech dosiahli naši futbalisti, ktorí v jesennej časti súťaže III. trieda juh sa stali jesennými 

majstrami sezóny 2010 – 2011. V súťaži bojovalo 12 mužstiev a naši futbalisti majú pred jarnou časťou 

šesť bodový náskok pred druhou Poliankou. V jedenástich zápasoch len jedenkrát remizovali, ostané 

zápasy sa skončili víťazstvom našich futbalistov. Celkovo získali 31 bodov. Prehrali len hodový zápas 

s Poliankou, no tento sa napokon skončil kontumačným víťazstvom Telovýchovná jednota Pobedim. 

V duchu piesne „Zelená je tráva, futbal to je hra“ sa niesla celá jesenná časť. Futbalisti Telovýchovnej 

jednoty Pobedim predvádzali výborné výkony i „pohľadný“ futbal. Svedčí o tom aj početná návštevnosť 

fanúšikov na zápasoch. Za zmienku však stojí údaj – z desiatich inkasovaných gólov bolo šesť vlastných. 

 

Telovýchovná jednota Sokol Pobedim 
Telovýchovná jednota Sokol Pobedim – ženy patria do Považskej sokolskej župy Miroslava 

Rastislava Štefánika. Členky i ostatné cvičenky sa dňa 25. februára 2010 stretli na výročnej členskej 

schôdzi, kde zhodnotili činnosť za minulý rok a predložili plán činnosti na rok 2010. V súčasnosti 

členskú základňu tvorí 37 cvičeniek. Cvičenia a sokolské aktivity navštevuje ďalších 15 – 20 žien, ktoré 
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nemajú sokolský preukaz. Stretávajú sa jeden krát týždenne v telocvični základnej školy pri cvičení 

s hudbou. Štvrtý rok na základnej škole vedú krúžky aerobiku pre žiačky prvého a druhého stupňa. 

Spolu nacvičili niekoľko pódiových skladieb. Dňa 7. marca 2010 sa stretli ženy – cvičenky Považskej 

sokolskej župy na spoločnom zocviku dvoch skladieb. Členky Telovýchovnej jednoty Sokol ženy 

Pobedim sa zúčastnili na III. Sokolských telovýchovných slávnostiach v Trenčíne v dňoch 24. – 27. júna 

2010. Vystúpili v dvoch skladbách. Ako prvé vyšli na plochu štadióna mamičky a babičky s deťmi 

predškolského veku. Skladba s názvom „Zlatá brána“ bola milým úvodom k ostatným štrnástim 

skladbám. Pobedim mal zastúpenie aj v poslednej skladbe s názvom „Slovensko do toho!“ Je to 

dvojgeneračná rytmická skladba s prvkami aerobiku na hudbu skupiny Elán. Jednou z autoriek je Eva 

Schnellbachová, rodená Váryová. Zaujímavosťou je, že posledná menovaná pôsobila na našej základnej 

deväťročnej škole ako čerstvá absolventka pedagogickej fakulty v rokoch 1967 až 1970. Podľa jej slov 

na Pobedim stále rada spomína. 

 

Kolkársky klub Pobedim 
Kolkársky klub je veľmi aktívny. Po pätnástom poslednom kole v roku 2010 v súťaži II. liga Západ 

sú na druhom mieste. Najlepším jednotlivcom podľa priemeru, bol pobedimský kolkár Jozef Miklovič. 

 

Demografický vývoj 
K 31. decembru 2010 mal Pobedim 1176 obyvateľov. Zmena oproti roku 2009 je nasledovná: 

pribudlo 21 obyvateľov (z toho sa 10 narodilo – 6 dievčat a 4 chlapci), ubudlo 47 obyvateľov (z toho 14 

zomrelo – 6 žien a 8 mužov). V priebehu roka bolo uzavretých päť manželstiev. 

 

Narodili sa: 

01.01.2010 Matej Albert Buchta č. d. 381 

07.02.2010 Filip Vakoš č. d. 119 

04.03.2010 Amelia Benková č. d. 225 

11.03.2010 Daniel Gregáň č. d. 284 

19.03.2010 Boris Toráč č. d. 298 

12.05.2010 Tatiana Kadlecová č. d.  59 

27.05.2010  Bianka Rusňáková č. d. 147 

05.06.2010 Kamila Heráková č. d. 312 

20.07.2010 Nela Hajdinová č. d. 316 

21.09.2010 Adela Krajčíková č. d. 175 

 

Uzavreli manželstvo: 

20.02.2010  Zuzana Svetlíková, č. d. 316 a Marek Hajdin 

13.03.2010 Michaela Kašiarová, Štiavnické Bane a Jozef Žitňanský, č. d. 154 

22.03.2010 Melinda Czűcsová, Komárno a Jaroslav Klimo, č. d. 326 

25.04.2010 Rhodalyn Bautista Dacayo, Cyprus a Martin Melicher, č. d. 218 

12.06.2010 Bc. Elena Žitňanská, č. d. 257 a Henrich Feranec, č. d. 287 

 

Zomreli: 

06.01.2010 Antónia Šmelcerová 73 ročná č. d. 55 

09.01.2010 Ľudmila Ferancová 73 ročná č. d. 337 

21.02.2010 Eduard Dudík  90 ročný  č. d. 406 

22.03.2010 Emília Melicherová 75 ročná č. d. 142 
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30.04.2010 Ján Feranec 85 ročný č. d. 143 

01.05.2010 Anna Melicherová 86 ročná č. d. 381 

06.06.2010 Jozef Toráč 47 ročný č. d. 302 

22.06.2010 Vincencia Klimová 86 ročná č. d. 135 

18.07.2010 Michal Gono 66 ročný č. d. 48 

07.08.2010 Mária Vanderková 89 ročná č. d. 227 

19.09.2010 Jozef Petráš 82 ročný č. d. 146 

10.10.2010 Jozef Dúdik 60 ročný č. d 456 

06.12.2010 Ján Herák 70 ročný č. d. 297 

10.12.2010 Viliam Lednický 51 ročný č. d. 317 

 

Výstavba v obci 
V roku 2010 bola skolaudovaná jedna novostavba rodinného domu a a jedno podkrovie. 

 

Použité pomôcky pri spracovávaní kronikárskeho zápisu  

Uznesenia z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Pobedime; 

Obecné noviny Pobedimčan; 

Periodiká – Trenčianske noviny, Piešťanský týždeň;  

Aktuality stiahnuté z internetu; 

Vlastné poznámky z účasti na podujatiach;  

www.pobedim.sk  

www.zspobedim.sk  

www.ohzpobedim.sk 

www.fk1925pobedim.sk 

www.zastodolie.sk 

www.kkpobedim.wbl.sk 

www.mynoviny.sk/trencianske-noviny 

www.trencinsme.sk 

www.piestanskytyzden.sk  

 

Záverečné ustanovenie 
Návrh kronikárskeho zápisu za rok 2010 bol po vypracovaní kronikárkou predložený k rokovaniu 

Obecného zastupiteľstva v Pobedime dňa 11. marca 2013 a schválený Uznesením číslo 118/2013. 
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Starosta obce: Zástupca starostu obce: 


