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l Odovzdanie darèekov starostom obce

Príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického
Vèerajším dòom zaèal mesiac september. Je
to pre našu krajinu významný sviatok, 1. september, Deò ústavy Slovenskej republiky. Ten je
definitívnou predzves•ou jesene a konca prázdnin. Preto sa tu stretávame i dnes.
Milí žiaci, o nieèo dlhšie prázdniny ako
obvykle sa skonèili. Bolo to spôsobené tým, že
našu spoloènos• už dlhší èas obmedzuje šírenie
pandémie koronavírusu. Na základe nariadení sa
školy a škôlky zatvorili. Vyuèovanie preto prešlo
na uèenie na dia¾ku. Z pozície zriaïovate¾a našej
školy chcem poïakova• naším uèite¾om za ich
prácu pri uèení na dia¾ku elektronickou formou a
za to, ako výborne to zvládli a boli medzi prvými
školami v našom okrese Nové Mesto nad Váhom.
Nastal èas zasadnú• do školských lavíc a plne
sa sústredi• na uèenie. Som naozaj úprimne rád,
že sme mohli dnes, 2. septembra 2020, zaèa•
spolu nový školský rok 2020 - 2021, otvori• tak
brány školy a triedy pre vás. Verím, že mnohí
z vás sa do školy tešili, na stretnutie so spolužiakmi, kamarátmi ale i so svojimi uèite¾mi. No
napriek tomu sú v platnosti nariadenia pre našu
spoloènú bezpeènos•. Je potrebné dodržiava•
tieto protiepidemické opatrenia.
Milí deviataci. Tento školský rok je vašim
posledným, ktorý strávite na našej základnej
škole. Teraz ste najstarší, možno cítite akúsi
sebaistotu z toho vyplývajúcu vedzte však, že
o rok sa vaša situácia úplne zmení a vy budete
nanovo zaèína• na strednej škole v rôznych
mestách. Želám vám š•astnú ruku pri jej výbere.
Nedajte sa odradi• strachom, èi obavami z jej
nároènosti. Plody vašej práce sa dostavia neskoršie v podobe väèších pracovných príležitostí.

Stojíte na prahu dospelosti preto sa
snažte prispôsobi• tomu vaše správanie,
aby vaši pedagógovia i spolužiaci na
vás spomínali len a len v dobrom.
I ostatným žiakom želám mnoho síl
a elánu do štúdia. Verím, že vás oèakáva
úspešný a príjemný rok strávený na
našej škole. Školský rok, poèas ktorého
naèerpáte nové vedomosti, skúsenosti,
zažijete ve¾a krásnych chví¾, zážitkov.
Vaše vzdelanie je to, èo vám nikto
nevezme. Vzdelanie vedie k múdrosti.
No nerodí sa ¾ahko, len usilovnou prácou pri
plnení si školských povinností a úloh. Vaši uèitelia Vám radi odovzdajú svoje vedomosti a pomôžu pri uèení. Som presvedèený, že ako po minulé
roky tak aj teraz mnohí z vás budú vzorne a èo
najlepšie reprezentova• našu školu, seba a v neposlednom rade našu malebnú obec Pobedim na
rôznych sú•ažiach, olympiádach, recitaèných,
športových a mnohých iných podujatiach.
Bez vás, èlenov pedagogického zboru, vašej
podpory a motivácie by to však nebolo možné.
Ste to práve vy, ktorí okrem funkcie pedagogickej plníte i úlohu výchovnú. Èastokrát ste
s vašimi žiakmi vo väèšom kontakte, ako samotní
rodièia. Každé die•a by ste mali motivova•,
odhali• jeho trápenie, èi boles•.
Ani bez vás, zamestnancov školy, ktorí sa
staráte o èistotu a poriadok, o vykurovanie školy,
o výdaj stravy ako i o školský klub by to všetko
tiež nebolo možné.
V mene obce Pobedim, ako i svojom, vám,
milí žiaci, želám mnoho chuti a úspechov na
ceste poznávania a vzdelávania i získavania
múdrosti. Nech naše žiaèky sú vždy sleèny, dámy

Netradièný zaèiatok školského roka 2020/ 2021
Tento školský rok sa v našej škole zaèal trocha netradiène. Vzh¾adom na mimoriadne opatrenia z dôvodu trvania pandémie ochorenia
COVID 19 sme sa nestretli všetci spoloène, ale
žiaci po príchode do školy odchádzali do svojich
kmeòových tried , kde ich už èakali ich triedni
uèitelia. Pani riadite¾ka Jarmila Pastulová spolu
s pánom starostom Martinom Lednickým sa
našim žiakom prihovorili cez školský rozhlas. Aj
našich malých prváèikov sme privítali netradiène. V ich kmeòovej triede sa im a ich zákonným
zástupcom prihovorila ich triedna pani uèite¾ka
Kristína Benková, pani riadite¾ka a pán starosta,
ktorý odovzdal de•om knižný dar a sladkos•.
Za všetkých žiakov im pomoc pris¾úbila žiaèka
9. roèníka, Timea Havrlentová. Od štvrtka 3.9.
2020 do piatku 4. 9. 2020 žiaci pracovali pod
vedením svojich triednych uèite¾ov.
Vyuèovanie pod¾a riadneho rozvrhu zaèalo

od pondelka 7.9.2020 s dodržiavaním opatrení
uvedených v Manuáli opatrení pre školy a školské zariadenia. Zároveò sme upravili aj organizáciu vyuèovania. Žiaci 1. stupòa konèili
4. vyuèovacou hodinou a žiaci 2. stupòa 5. vyuèovacou hodinou. V tomto školskom roku
navštevuje 114 žiakov základnú školu a 44
žiakov materskú školu, èo je o 3 žiakov základnej školy viac ako minulý školský rok.
Zostáva nám len veri•, že situácia oh¾adom
pandémie sa upokojí, uvedené opatrenia pominú
a my budeme môc• vzdeláva• našich žiakov bez
obmedzení. Želáme nám všetkým, aby sme tento
školský rok prežili hlavne v zdraví, aby sme
zvládli aj takéto zložitejšie podmienky a nemuseli znova zatvára• školu. Aby sme sa navzájom
poèúvali, pomáhali si a aby sme sem, do našej
školy chodili radi.
Vedenie ZŠ s MŠ

Foto: J. Miklovièová

a naši žiaci vždy praví džentlmeni. Veï napríklad
obyèajný pozdrav na ulici dobre padne každému,
koho stretnete a urèite si vás všimnú ako ve¾mi
slušných, vychovaných a inteligentných ¾udí,
ktorí robia rados• hlavne svojim rodièom, ale
i nám všetkým.

Parkovanie v obci
Obec Pobedim v súvislosti s opakovaným porušovaním zákona è. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke spoèívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste ako aj na
chodníkoch v obci Vás týmto upozoròujeme
na skutoènos•, že pod¾a § 23 ods. 1 zákona
è. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pri zastavení
musí zosta• aspoò jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m. Zároveò pod¾a § 25, ods. 1
písmeno q) spomínaného zákona vodiè
nesmie zastavi• a stá• na chodníku okrem
prípadu pod¾a § 52 ods. 2 ktorý znie:
Iní úèastníci cestnej premávky než chodci
nesmú chodník používa•; to neplatí, ak
dopravnou znaèkou alebo dopravným
zariadením je urèené inak alebo ak ide
o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane vo¾ná šírka chodníka najmenej
1,5 m.
Pri parkovaní na chodníkoch a cestách
v obci dochádza takto k porušovaniu zákona
o cestnej premávke, k zníženiu bezpeènosti
a plynulosti premávky, k obmedzovaniu
pohybu chodcov po chodníkoch ako aj
k poškodzovaniu obecného majetku, nako¾ko sa chodníky zneèis•ujú, tvoria preliaèiny
a praskliny.
V prípade nerešpektovania tejto výzvy
zo strany vodièov motorových vozidiel
odporúèame obèanom, aby pri zistení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 zákona
o cestnej premávke vodièmi, ktorými bránia
v bezpeènom a plynulom prejazde miestnych komunikácií, ciest a chodníkov v obci
iným osobám sa priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru na tel. è 158.

10. zasadnutie
Starosta obce Mgr. Martin Lednický otvoril
10. zasadnutie obecného zastupite¾stva v Pobedime dòa 27. júla 2020, zvolané na základe
žiadosti viac ako 1/3 poslancov v zmysle § 12
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 9 Rokovacieho
poriadku OZ Pobedim. Program zasadnutia bol
upravený a doplnený. V bode Podnety obèanov
vystúpila Mária Mitošinková, ktorá sa zaujímala
o súèasný stav šetrenia jej s•ažnosti z minulého
zasadania zastupite¾stva. V súvislosti s podnetom Ing. L. Melicher skonštatoval, že komisia
pre výstavbu a územné plánovanie urobila
potrebné kroky v kompetencii komisie a doporuèil preverenie ïalšej možnosti riešenia problému
štátnym stavebným doh¾adom.. V ïalšej èasti
bodu Podnety obèanov predseda PD Pobedim
Ing. Juraj Lednický informoval prítomných
o parkovaní osobných vozidiel na ulici Zákostolná II. z obidvoch strán cesty. Predseda PD v tejto
súvislosti požiadal obec o vyzvanie majite¾ov
áut parkova• len vo vyhradených miestach na
parkovanie.
V ïalšom bode programu starosta obce
informoval poslancov o potrebe otvorenia kontokorentného úveru. Z úveru vo výške 20.000,- €

sa budú èerp a• fina nèné pros trie dky do
30.9.2021 na krytie bežných výdavkov v prípade
oneskoreného prídelu podielových daní zo
štátneho rozpoètu. Na vznesené otázky poslancom odpovedala ekonómka obce Lucia Kameniarová. Obecné zastupite¾stvo prijatie kontokorentného úveru schválilo. Ing. Ladislav Melicher
v rámci bodu è. 5 navrhol, aby sa stanovila cena
pozemkov za 1 m2, ktoré na základe žiadostí
obèanov bude obec predáva•. Ekonómka obce
Lucia Kameniarová informovala, že obec musí
každú jednu žiados• o odpredaj pozemkov
prejednáva• osobitne a musí postupova• v zmysle zákona o majetku obcí.
Poslanci ïalej v rušnom a obsiahlom bode
programu Skládka pred obecným úradom žiadali
o vysvetlenie situácie. Starosta obce predložil
písomný záznam z miestnej ohliadky, ktorú
vykonal dòa 6.júla 2020 Okresný úrad odbor
starostlivosti o životné prostredie v Novom
Meste nad Váhom, ako aj jeho stanovisko k tejto
problematike. Informoval prítomných, že na
28. júla 2020 zvoláva Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Nové Mesto nad
Váhom konanie k prešetreniu písomného podnetu vo veci nelegálnej ve¾kej skládky odpadov

spojené s miestnou ohliadkou za úèelom zistenia
skutkového stavu. Na ïalšie podnety poslancov
oh¾adom informovanosti riešenia nelegálnej
skládky sa vyjadril, že dá zásadné vyhlásenia po
stretnutí s kompetentnými. Potom poslanci sa
dohodli na nasledovných opatreniach: kameru,
ktorá je nasmerovaná na zberný dvor otoèi• na
skládku. vyhlási• reláciu v miestnom rozhlase,
da• informaèné tabule, doplni• pásku po celom
obvode skládky a napokon informova• poslancov o záveroch avizovanej obhliadky.
Predmetom rokovania v 7. bode programu
boli stojiská na Staniènej ulici a pri svadobke.
Poslanci sa dopytovali na zmenu umiestnenia
stojiska pri plánovanej výstavbe bytovky a riešili
umiestnenia stojiska pri svadobke. Starosta
informoval poslancov, že na umiestnení stojiska
sa dohodol s agentúrou, keïže budúce nové
bytové domy budú ma• svoje stojiská na kontajnery. Poslanci OZ sa ïalej zaujímali, o výške
nákladov na odvoz a umiestnenie psov v útulkoch. Poslanci v uznesení navrhli, aby náklady
na kastráciu a odchyt psov pôvodne hradených
z rozpoètu obce, refundoval majite¾ psov.
Pokraèovanie na str. 3

Ro¾nícky dom a socha sv. Floriána národné kultúrne pamiatky
Ako bolo zverejnené v minulom èísle obecných novín (Pobedimèan 2/2020) pribudli do
registra kultúrnych pamiatok Slovenska dva
objekty v našej obci: socha sv. Floriána a Ro¾nícky dom. Bolo to na základe úradných rozhodnutí
o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod¾a príslušného zákona NR SR a to rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zo dòa 7. januára 2020 a zo dòa
9. marca 2020
Pamiatkový úrad odôvodnil zapísanie kultúrnej pamiatky Ro¾níckeho domu, vedeného v súpise pamiatok ako Ro¾nícky dvor tým, že predstavuje ve¾mi dobre zachovaný príklad bohatej
ro¾níckej usadlosti s dobovým zariadením,
po¾nohospodárskym a remeselným náèiním.
Autentickými remeselnými detailmi sa podie¾a
na vytváraní urbanistickej štruktúry sídla. Jeho
celkové usporiadanie stavieb a dispozièné riešenie domu sú typické pre tento región a predstavuje súbor pamiatkových hodnôt. Architektonická
hodnota, ako sa uvádza v rozhodnutí, spoèíva
v celistvosti zachovania architektúry, umelecko remeselných detailov jednotlivých objektov a

tiež fasády domu. Dôležitá je celková
pôvodná urbanistická a stavebná dispozícia , pôvod né výško vé dimen zie
vnútorných priestorov, otvorov, dobové
zariadenie, po¾nohospodárske a remeselné náèinie a ich autentické remeselné a umelecké detaily. Urbanistická
hodnota, urbanistický význam spoèíva
v pôvodnom zakomponovaní stavieb
do historického centra obce v blízkosti
kostola sv. Michala archanjela a tak sa
objekt podie¾a na vytváraní urbanistickej štruktúry sídla.
l Úcta k sv. Floriánovi
V rozhodnutí o zapísaní sochy sv.
Floriána sa uvádzalo, že socha predstavuje kvalitný príklad barokového sov 2. polovici 19. storoèia. Na základe podaných
chárstva z 2. polovice 18. storoèia. Je nosite¾om informácií poslanci na zasadnutí zastupite¾stva
výtvarnej umeleckej a aj remeselnej hodnoty. dòa 13. marca 2017 schválili podanie podnetu na
Plní funkciu liturgického miesta v povedomí vyhlásenie Ro¾níckeho domu za národnú kultúrobyvate¾ov obce. Súèas•ou podstavca je zacho- nu pamiatku. Spolu s Ro¾níckym domom navrhli
vané datovanie jeho vzniku. Socha sv. Floriána, poslanci za národnú kultúrnu pamiatku i pamätako je uvedené v úradnom dokumente, je mies- nú tabu¾u SNP. V priebehu ïalšieho konania
tom kde dodnes vzdávajú úctu svätcovi - tabu¾u SNP príslušný pamiatkový orgán navrhol
patrónovi hasièov, èlenovia DHZ. Z umelecko - zapísa• ako pamätihodnos• obce Pobedim. Na
remeselného h¾adiska má socha nadregio- základe uznesenia boli boli v marci 2017 na oba
nálny význam a je realizovaná na vysokej objekty vypracované podnety, najskôr obcou
l Prehliadka expozícií v Ro¾níckom dome
profesionálnej úrovni.
Pobedim a na ich základe koneèné verzie podneKým socha sv. Floriána bola zapísaná tov vypracoval ako kompletný návrh pre vyhládo registra pamiatok z iniciatívy Krajské- senie pamiatky Krajský pamiatkový úrad Trenho úradu pamiatkovej starostlivosti Tren- èín.
èín, zapísanie Ro¾níckeho domu do reZapísanie do registra pamiatok Slovenskej
gistra pamiatok iniciovala obec Pobedim republiky v prvom rade znamená vysoké ohoda to uznesením obecného zastupite¾stva. notenie objektu, ktorý potrebuje zachovanie i pre
Pred prijatím uznesenia o zámere vyhlá- budúce generácie. Majite¾ národnej kultúrnej
senia Ro¾níckeho domu v Pobedime pamiatky je zo zákona povinný uchova• pamiatoboznámil predseda komisie pre kultúru kový objekt, na druhej strane má však možnos•
a školstvo I. Pastorek s históriou domu požiada• štát, konkrétne Ministerstvo kultúry
a jeho architektonickou hodnotou ako SR, o finanèný príspevok na jeho obnovu.
vzácny príklad ¾udovej architektúry
I. Pastorek

Kroniky zomrelých III.
„SPRIEVOTKINA ZEMRELICH
VERIACICH Katolickich krestanóv“.
V tomto tre•om pokraèovaní uvediem nieko¾ko zápisov z tejto vzácnej knihy. Sú presne odpísané, nie sú upravované. Je zrejmé, že sa budú
•ažko èíta• nielen z dôvodu inej štylizácie ako
používame v súèasnosti, ale i preto, že z nich cíti•
hlboký žia¾ pozostalých i •archu vtedajšej doby.
Mená a presné dátumy samozrejme nezverejòujem.
1885: „Vyplnil veku sveho 22 roky umrel Patek
rano o 7 hodine“
1915: „30 Januara Založeni cintor novi kteri dve
èasti Zeme daruval cirkvi rimsko katolickej
a jednu tretu èasku toho cintora pretu Familiu èo
pozostava po (meno) ktéri zomrel v roku 1891.
A tak tento cintor Zalozil pretu istu familju
Bessšetkeho Platena. A uèinkoval o ten cintor.“

• Pieskovcový a kovový náhrobník cintorína.

Pokraèovanie z novín Pobedimèan 2/2020
„Zomrel Ro 1915 24 Januara. Dožil vek 73.
Zomrel èase valeènem bez pritomosti 2 sinov
bojujucich vevalke svetovej oplakavaju ho 2 sine
a 2 ceri pokoj prachu jeho“
„Zomrev jako Vojak v Trnavskem špitali pondzeli 5ci hodzinach veèier a 29 ho namichala našeho
patrona mav doma posvatej omši pohreb.“
1916: „Zomrev jako Vojak. Nagy Kaniži Špitali
4 hodzinach. Zomrev Panenskom veku Doplnil
22 rokov zanechav po sebe rodièov. Roku 1916
krvavej valke zomrev bojovnicku smrtu.“
„Zemrela Roku 1916 rokov veku sveho 13.
Usnula v Panu ked bola vojna a ket bol jej otiec na
bojišti nebol ani doma Pritomni.“
„Zomrel Roku 1916 3 ho Juna 48 roku veku
svojho na Ruském bojišti jako hrdina“
1919: „Zomrela Roku pane 1919. Doplnila vek
svoj 22. Vidata bola. Odomrela sina maleho kteri
mal 4 mesiace.“
1932: „zomrels v mladom veku slobodný bratrièku náš v zorny presvorny dalši boj v buducnos• je
ti zmarený prièina smrti je žes bol obarený lúto
nám, bôlno nám že prišla tvá hodina keï musíš
vkroèit pred súd Hospodina po hrozných bo¾astiach a trápeny iste •a všemohoci Boch slávu
odmeny“
1951: „Dožila sa rokov 106 Bože milostivi
ot pust jej velike vini a primihu do milosti tam
kde ti sam Kraluješ. Smutjaca jej cera a sin“
1955: „Matka a dcéra. Obe zomreli temer súèasne - matka náhle, dcéra po nieko¾ko týždòov
trvajúcej zákernej chorobe“
1957: „Vašej pamiatke verní zostaneme nech
èoko¾vek sa stane, jak štvorkmeòový strom z
Vážho koreòa - z Vašej nekoneènej lásky vyrastáme. Keï budeme smutní k Vám prídeme a povieme Vám všetko, èo nás trápi boles• už neboli tak,
keï ju rozdelíme a smutní bývajú aj tvrdí chlapi“
1957: „Zomrel tragickou smr•ou pod kolesom
voza.“

10. zasadnutie
Dokonèenie zo str. 2
V bode 9 poslankyòa E. Pogranová informovala o možnostiach vymáhania nedoplatkov
za daò z nehnute¾ností, daò za psa a poplatkov
za komunálny odpad. Dohodlo sa, že v rámci
možností sa do 30 dní zverejní nový zoznam
neplatièov a obecný úrad rozpošle dlžníkom
výzvy è. 2 na zaplatenie nedoplatku. Ak na túto
výzvu nebudú dlžníci reagova• a neuhradia
dlžnú sumu bude vymáhanie nedoplatkov postúpené exekútorovi.
Opätovne sa kvôli urèeniu ceny prerokovávala a odsúhlasila žiados• o odkúpenie obecného
pozemku. V bode 11. sa riešil súèasný stav vybavovania stavebného povolenia a územného
konania na kanalizáciu obce. Na konkrétne
otázky a pripomienky poslanca Ing. M. Mitošinku reagoval a o situácii informoval starosta obce.
Pod¾a neho sú potrebné niektoré opätovné
vyjadrenia oslovených orgánov a inštitúcií
a pripravujú sa predbežné súhlasy vlastníkov
dotknutých nehnute¾ností. Poslanec R. Èop
v doplnenom bode programu navrhol vysielanie
online prenosu z obecného kamerového systému
na web stránke obce. Bude však potrené prevere-

nie technickej možnosti zverejnenia vzh¾adom k
možnému porušeniu osobných údajov /GDPR/.
Obsiahlym bodom bol bod Interpelácie
s úvodnou pripomienkou Ing. L. Melichera,
ktorý navrhol spôsob riešenia príspevkov. Zároveò informoval o neuzatvorených nasledovných
záležitostiach zo zápisníc tohto volebného obdobia ako boli podnet obèana /M. Vavro/, prístavba
hasièskej zbrojnice, výstavba bytov, rekonštrukcia zdravotného strediska, realizácia stojiska pri
svadobke, budova bývalej predajne COOP /tzv.
bufet/, areál bývalého smetiska na Staniènej
ulici, predajný stánok, parkovanie a dopravné
znaèenie v obci. Interpelácie poslanca Ing. L.
Melichera doplnili faktickými poznámkami
ïalší poslanci a na jednotlivé interpelácie odpovedal starosta obce. Vzh¾adom na rozsiahlos•
záznamu z tohto bodu interpelácie a odpovede
starostu na tieto ako aj ïalšie interpelácie sú
zverejnené na oficiálnej stránke obce Pobedim
v èasti Samospráva. Poslanci sa ïalej zaujímali
o pripojenie obecných budov na obecný rozvod
vody, úpravu trativodu pred hasièskou zbrojnicou /M. Piškula/, zabezpeèenie objektu cintorína
/E. Pogranová/ a fakturácie prác a služieb ako aj
financovanie zberného dvora /E. Cagalová/.

• Detail výzdoby najstaršej
knihy zomrelých.
1959: „Kostolnikom bol 46 rokov“
1968: „Za ten krížik, èos nás žehnávala, za tie
kyvy starej rodnej kolísky, za tie Tvoje vrúcne,
vrelé bozky, za tie dlhé bezsenné tvoje noci, za tie
vrásky v Tvojej bledej tvári, za tú ve¾kú srdca
tvojho lásku, prijmi mamièka naša drahá náš
slabý dar vrelej vïaky.“
Posledný zápis z novembra 1971: „Nech Vám
rodná zem - živite¾ka, ktorej ste až do posledných
chví¾ života boli verný, poskytne pokoj ubolenému telu. Všemohúci Boh, ktorému ste verne
slúžili a nás v Jeho duchu viedli, nech Vám udelí
veèný pokoj na duši. O to •a Bože prosíme!“
Nie sú ojedinelé aj zveršované rozlúèenie sa
so zomrelým. V knihe sú aj jednoduché kresby
kríža i kresba èiernou tužkou hlavy Pána Ježiša
s tàòovou korunou, ve¾mi krásna a realistická
v zápise z roku 1954. Zaujímavos•ou je, že zápisy sú písané tintovou ceruzkou (tužkou), ktorej
„grife¾“ zanechával negumovate¾nú stopu.
Vïaka tomu je písmo zachované dodnes. Až
približne od roku 1960 sa zaèal používa• èierny
tuž, prípadne pero.
V nasledujúcom èísle obecných novín sa
dozviete o ïalších troch kronikách zosnulých.
Eva Pogranová

Po skonèení bodu Interpelácie starosta obce
poïakoval hasièom za orez stromov v obci,
informoval o stave faktúr za zberný dvor,
o tohoroènom hodovom programe v súvislosti
so súèasnou epidemiologickou situáciou a informova l o pr edbe žnej žiad osti stav ební ka
o umiestnenie inžinierskych sietí na obecnom
pozemku pri mlyne.
V predposl ednom bod e Rôzne In g. L.
Melicher informoval o zasadnutí stavebnej
komisie spojeného s obhliadkou požiarnych
rozvodov v základnej škole, E. Cagalová požiadala informáciu o aktuálnom stave finanèných
prostriedkov, E. Pogranová sa informovala
o možnosti zverejòovania komplexných faktúr
na stránke obce, a Ing. L. Melicher sa zaujímal
o zber šatstva a elektroodpadu. Na pripomienky
poslancov reagoval starosta obce takto: faktúry
sú zverejòované tak, ako nám to umožòuje nainštalovaný program, zber šatstva je prostredníctvom kontajnerov vo dvore svadobky keïže
jednorazový zber, na ktorý sme boli v minulosti
zvyknutí, Diakonie Broumov neuskutoèòuje.
Zber elektroodpadu bude realizovaný po sprevádzkovaní zberného dvora.
Po vyèerpaní bohatého programu 10. zasadanie obecného zastupite¾stva rokovanie ukonèil
a poïakoval za aktívnu úèas• starosta obce
Mgr. Martin Lednický.

Bilancia Dobrovo¾ného hasièského zboru Pobedim
Nedopatrením sa v minulom èísle obecných novín nezverejnil èlánok o konaní èlenskej schôdze
dobrovo¾ného hasièského zboru a tak ešte stále aktuálny príspevok prinášame v tomto èísle Pobedimèana.
Výroèná èlenská schôdza (VÈS), ako najvyšší orgán DHZ Pobedim, zasadala 08.03.2020.
Otvorenia a vedenia priebehu celej VÈS sa ujal
tajomník DHZ Ing. Matej Palkoviè. Privítal
prítomných èlenov a hostí, ktorými boli: delegátka z Územnej organizácie Dobrovo¾nej požiarnej ochrany / ÚzO DPO / SR Michaela Èernáèková Lužná a starosta obce Pobedim Mgr. Martin
Lednický.
Medzi prvými bodmi programu VÈS bolo
prednesenie správy o èinnosti DHZ, ktorú predniesol Martin Vallo. Správa o èinnosti bola rozsiahla, ale prítomní èlenovia pozorne poèúvali,
ako si DHZ Pobedim viedol v minulom roku.
Z èinnosti DHZ by sme mohli spomenú•: pravidelná úèas• dobrovo¾ných odberov krvi a to
nielen v Pobedime, strieborná plaketa ¼uboša
Melichera, organizácia krajskej sú•aže hasièských družstiev, konanej v obci Pobedim, rôzne
ukážky techniky poèas roka a tak by sme mohli
pokraèova•. Z tej hlavnej, a to hasièskej zásahovej a preventívnej èinnosti by to bolo: 54 výjazdov (požiare, technické zásahy, dopravné nehody
a cvièenia), požiarna hliadka poèas žatvy a poèas
odletov a príletov na letisku v Pieš•anoch.
Plán práce sa na tento rok nijako zvláš• nelíšil
od minuloroèného. Pribudol však bod, v ktorom
sa hovorí o získaní mladých hasièov do DHZ.
V úvode diskusie boli vyzvaní k prednesu
prejavov prítomní hostia. Pani delegátka ÚzO
DPO SR a starosta obce Pobedim. Na koniec
diskusie vystúpil predseda DHZ Martin Piškula,
ktorý podotkol, že je priam žiadúce pracova•
s mládežou a poïakoval hlavne èlenom zásahovej jednotky za uskutoènené výjazdy a poprial im
hlavne š•astný návrat domov z výjazdu ku svo-

jim rodinám. Keïže sa výroèná èlenská schôdza
konala v deò MDŽ tak predseda DHZ Pobedim
obdaroval prítomne èlenky DHZ kvetom.
Nasledovalo schválenie uznesenia, ktorého
návrh predniesol predseda návrhovej komisie
Jozef Mašán a VÈS ho po prerokovaní schválila,
èím sa VÈS ukonèila. V už uvo¾nenej atmosfére
si prítomní pochutili na pohostení, ktoré pripravil
Rastislav Èop. A po dobrom jedle pokraèovali
v neoficiálnych diskusiách až kým sa nezotmelo.
Martin Piškula,
predseda DHZ Pobedim

Previerkové cvièenie
DHZO Pobedim
Dòa 28. augusta 2020 bolo velite¾ovi DHZO
Pobedim ohlásené previerkové cvièenie, ktoré
nariadil riadite¾ OR HaZZ Nové Mesto nad
Váhom Karol Prno prítomný pri HZ v obci
Pobedim. Cvièenie zvolalo OR KR HaZZ NM a
bolo zamerané na overenie èasov príchodu
èlenov na HZ Pobedim. Zvolanie èlenov DHZO
Pobedim vykonal velite¾ DHZO pomocou FIRE
portálu systému. Výjazd techniky bol vykonaný
v stanovenom limite výjazdu. Na mieste boli
prítomní za OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
Karol Prno a Juraj Novotný. Na previerkovom
cvièení DHZO Pobedim sa zúèastnilo celkovo 9
èlenov DHZO. Preveril sa èas príjazdu èlenov
DHZO na hasièskú zbrojnicu, èas výjazdu techniky DHZO, velenie velite¾a zásahu pri zásahu,
ustrojenie a bezpeènos• a ochrana zdravia pri
práci. Spracované zo správ DHZO Pobedim

Štvrtý roèník Memoriál Štefana Klima
Príprava hráèov KK Pobedim je v plnom
prúde. V sobotu 22.augusta organizoval KK
Pobedim 4.roèník Memoriál Štefana Klima.
Úèas• prijali extraligové družstvo KK Zlaté
Klasy, prvoligové družstvo DKK Nové Mesto
nad Váhom a KK Hustra Uhrovec. V príjemnej
a družnej atmosfére sa najlepšie darilo domácim,
ktorého hráèi zvalili 3452 kolkov. Na druhom
mieste skonèilo družstvo KK Zlaté Klasy s výkonom 3246 zvalených kolkov. Tretie miesto si

vybojovali hráèi z Uhrovca, keï zvalili 3141
zvalených kolkov a na štvrtom mieste s výkonom
3131 zvalených kolkov skonèili hráèi Nové
Mesta nad Váhom. V jednotlivcoch sa najlepším
výkonom prezentoval hráè domáci Jozef Mikloviè, ktorý zvalil 620 kolkov. Druhým najlepším
hráèom turnaja bol domáci Marek Sahaj s výkonom 585 zvalených kolkov a tretím hráè KK
Zlaté Klasy František Dovièiè, ktorý zvalil 584
kolkov.

Životné jubileum Anny Margalovej
V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea bývala dlhoroèná pracovníèka miestneho národného výboru a obecného úradu, pobedimská rodáèka Anna Margalová rod. Valová. Na
vtedajšom Miestnom národom výbore Pobedim a
po roku 1989 na obecnom úrade pracovala úctyhodných 44 rokov. Konkrétne prácu matrikárky,
ale nielen túto, vykonávala 34 rokov a po odchode na dôchodok ïalších 10 rokov bola zástupky-

òou matrikárky. Už na zaèiatku svojho pôsobenia
pre našich obèanov si predsavzala, že jej hlavnou
úlohou je služba obèanom a ako sama uvádza
nauèila sa ¾udí poèúva•, porozumie• ich problémom a pomáha• im. Nebolo to len vyslovené
krédo, avšak i reálna prax veï jej prístup k ¾udom
bol vždy zodpovedný, korektný a milý.
Prajeme jubilantke do ïalších rokov ve¾a
zdravia, osobnej a rodinnej pohody.

Hasièi zasahovali pri vážnej
dopravnej nehode
Dòa 15.08.2020 v èase 09:51 hod. bola velite¾ovi DHZO Pobedim z OS KR HaZZ Trenèín
ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných
vozidiel na štátnej ceste Oèkov smer Krakovany.
Na mieste sa nachádzalo 6 zranených osôb.
Jednotku DHZO Pobedim si vyžiadalo OS KR
HaZZ Trnava. Velite¾ DHZO Pobedim vyhlásil
poplach a na zásah bola použitá technika a
6 èlenov. Na mieste už zasahovala jednotka OR
HaZZ Pieš•any, ktorá predtým pomocou hydraulického náradia vyslobodzovala zranené osoby.
Jednotka DHZO Pobedim asistovala jednotke
HaZZ. Jednotka DHZO Pobedim poskytla jednotke HaZZ a ZZS pitný režim a riadila sa rozkazmi VZ. Pomáhala pri oèistení cestnej komunikácie, naložení vozidiel na vozidlá od•ahových
služieb, posypala vyteèené prevádzkové kvapaliny. Po ukonèení zásahu a zbalení vecných
prostriedkov a vyhotovení fotodokumentácie sa
jednotka DHZO vrátila na svoju základòu.

Zásah pri požiari strniska
Operaèné stredisko Kajské riadite¾stvo HaZZ
Trenèín ohlásilo 27. augusta 2020 velite¾ovi
DHZO Pobedim požiar strniska o rozlohe 200 x
200 m - za obcou Oèkov. Na zásah bola vyslaná
technika a 5 èlenov DHZO Pobedim. Jednotka
DHZO Pobedim sa riadila pokynmi VZ HaZZ
Nové Mesto nad Váhom. Jednotka DHZO Pobedim použila na lokalizáciu a následnú likvidáciu
vysokotlaký prúd z vozidla MB Vario, lafetový
prúd z vozidla CAS 32 T 815 a jednoduché
prostriedky na hasenie.

Privítali sme:
19.6.2020 Rùžièková Nina, è. 456
11.7.2020 Miklovièová Ema, è. 231
17.7. 2020 Lauko Marcus, è. 467
7.8. 2020 Palkovièová Emília Mária, è. 279
14.8. 2020 Husár Samuel, è. 412
Manželstvo uzavreli:
4.7.2020 Ing. Lukáš Lednický, è. 161
a Jana Za•ková
29.8.2020 Ing. Monika Sovišová , è. 270
a Michal Moricz
12.9.2020 Mgr. Kristína Èechvalová
a Peter Valápka
Rozlúèili sme sa:
31.3. 2020 Lazarèíková Anna, è. 116, +81
10.7.2020 Polena Boris, è. 225, +41
18.7. 2020 Toráè Ján, è. 298, +77
25.7. 2020 Valo Jozef, è. 390, +79
8.8. 2020 Mitošinková Justina, è. 339, +79
11.9.2020 Dudík Peter, è. 406, +61
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