
Dňa 8. mája t.r. po 20. hodine, za príjemného počasia, privítali obyvatelia obce, 
ale aj návštevníci z okolia, vysokých slovenských štátnych predstaviteľov na 
slávnostnom otvorení multifunkčného ihriska. Starosta obce oficiálne uvítal 
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, predsedu vlády 
Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedu vlády SR a ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka. 

Úvodom slávnostného otvorenia zaspievali dve piesne zo svojho bohatého 
repertoáru, jednu o Slovensku, druhú o rodnej obci Pobedim členovia folklórnej 
skupiny Pobedimčan. Následne moderátorka Elena Žitnanská privítala prítom-
ných a požiadala starostu obce, M. Lednického, o príhovor. Starosta obce obozná-
mil vzácnych hostí s budovaním ihriska a určitými ťažkosťami pri presadzovaní 
myšlienky budovať multifunkčné ihrisko. V krátkosti informoval o slovanskej 
minulosti Pobedima a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o zrod ihriska a jeho 
výstavbu, osobitne predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Poďakoval tiež darcom 
finančných prostriedkov a firmám Zempres Piešťany a Adara Hlohovec, ktoré 
stavbu realizovali. /Pokračovanie na strane 3/

l Slávnostné otvorenie ihriska - prestrihnutie pásky predsedom 
vlády R. Ficom a starostom obce M. Lednickým.
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Finančná situácia a projekty obce
Rozhovor so starostom obce Martinom Lednickým

Jednou z tém, ktoré sú momentálne aktuálne a rozoberajú sa v médiách, je 
finančná situácia samosprávy. Ako je to v našej obci ?
Finančné krytie rozpočtu na tento rok je, dá sa povedať, kritické. Obec totiž svoju 
výdavkovú časť kryje z daní z nehnuteľnosti, no predovšetkým podstatnú časť 
príjmov tvoria podielové dane. Prvé mesiace nasvedčovali, že prišlo k stabilizácii 
príjmov z podielových daní, avšak v mesiaci máji boli príjmy nižšie ako v predchá-
dzajúcom období. Bolo šťastie, že obec získala od štátu osobitnú dotáciu. V nasle-
dujúcom mesiaci júni bola to ani nie štvrtina predpokladaných príjmov z podielo-
vých daní. Nízke príjmy z podielových daní znemožňujú riadny chod obce a to či 
už krytie výdavkov na bežnú prevádzku obce napríklad osvetlenie, vývoz odpadu, 
mzdy, ako aj rozpočtované výdavky na originálne kompetencie t.j. na materskú 
školu, školskú jedáleň a školský klub. Príkazom dňa je maximálne šetrenie 
a možno aj využitie kontokorentného úveru. Požičané financie je však potrebné do 
konca roku vrátiť. Nepotešila ani najnovšia prognóza dotácie z podielových daní. 
Podľa nej bude objem dotácie pre našu obce nižší o 26 522 Ä. Dúfame, že štát 
poskytne samospráve mimoriadnu finančnú pomoc. 
Výpadok finančných prostriedkov sa, podľa našich informácií, dotýka aj 
základnej školy. 
Je to pravda. Vzhľadom k zníženiu počtu žiakov došlo i zníženiu príspevku na 
základnú školu. Tento výpadok bol sčasti vykrytý dodatočným príspevkom vo 
výške 7 000 Ä, avšak, podľa požiadavky vedenia školy, na plnohodnotný chod 
školy je potrebných ďalších 8 000 Ä do konca roku 2010. Túto požiadavku školy 
však nie je možné, za tejto finančnej situácie, splniť. I keď je to nepopulárne, bude 
potrebné prikročiť k spojeniu dvoch tried základnej školy. A to už aj z toho dôvodu, 
že i v budúcich rokoch sa počet žiakov nezvýši a zatiaľ financie na prenesené 
kompetencie /financovanie základnej školy/ sa vypočítavajú podľa počtu žiakov. 
Z predchádzajúcich odpovedí je zrejmé, že obce čaká zložitá doba hospodárenia. 
Vyvstáva otázka ako sa budú financovať v našich novinách zverejnené projekty 
obce.
V úvode treba povedať, že obec Pobedim má už schválený projekt na rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia a na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Sú to prostriedky 
z fondov Európskej únie a obec prispieva sumou 5% z celkových nákladov. Okrem 
toho sa pripravuje realizácie vodovodu Podolie - Očkov - Pobedim. Projekt, ktorý 
je v štádiu schvaľovania zastrešujú Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. a i tu je 
potrebných 5% z celkových výdavkov. V súčasnosti a predpokladám i v budúcnos-
ti nebude inej cesty ako dlhodobý úver na tieto verejnoprospešné akcie. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo úver na 15 rokov a to z toho dôvodu, aby ročné splátky 
nebránili ďalšiemu rozvoju obce. Samozrejme si uvedomuje, že úver sa týmto 
predraží, ale na druhej strane môže obec v rozpočtovej oblasti ľahšie „dýchať". 
Treba ešte dodať, že rekonštrukcia hasičskej zbrojnice sa začína v najbližších 
dňoch a rekonštrukcia verejného osvetlenia sa začne tak isto v tomto roku. 
Ukončenie rekonštrukcií bude v nasledujúcom roku. Financie na výstavbu vodo-
vodu musia najskôr schváliť inštitúcie Európskej únie a s realizáciou sa možno 
začne v tomto alebo najneskôr v budúcom roku. Za rozhovor ďakuje I.P.

Z príležitosti rozlúčky 
so správcom Rímsko-
katolíckej cirkvi Farnosti 
Pobedim vdp. Mariánom 
Vivodíkom bol mu na 
sv. omši v nedeľu 27. júna 
t.r. odovzdaný starostom 
obce Martinom Lednic-
kým 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. 

Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že rok po príchode vdp. 
M. Vivodíka do farnosti sa začala oprava najvýznamnejšieho pamiatko-
vého objektu obce, farského kostola. Prvá v rade bola náročná oprava 
veže kostola, potom nasledovala generálna oprava strechy chrámu a 
následne dostal kostol úplne novú fasádu. Prikročilo sa tiež k inštalova-
niu podlahového vykurovania a novú fasádu dostalo historicky a archi-
tektonicky vzácne opevnenie kostola. V ďalšej fáze obnovy sa prikroči-
lo k inštalovaniu moderného vonkajšieho a vnútorného osvetlenia. 

Pamätná fara, v ktorej pôsobil ako kaplán i veľký slovenský básnik 
Ján Hollý, sa tiež zásluhou správcu farnosti vdp. M. Vivodíka dočkala 
obnovy. Najskôr sa realizovala pomerne rozsiahla rekonštrukcia 
strechy, potom nasledovalo nevyhnutné odvlhčenie pamiatkovo chrá-
nenej budovy. Predtým sa uskutočnil archeologický, historický a archi-
tektonický prieskum a z neho vychádzala vydarená obnova fasády. Táto 
zásadná oprava pamiatkového objektu je základným predpokladom 
k tomu, aby fara slúžila i ďalším správcom farnosti a bola významnou 
súčasťou pamiatkového fondu obce a Slovenska. Za všetku duchovnú 
činnosť ako aj prácu v oblasti pamiatkovej obnovy patrí vdp. Mariánovi 
Vivodíka úprimná vďaka veriacich ako aj všetkých obyvateľov našej 
obce. Ivan Pastorek 

l Odovzdanie ďakovného listu 
vdp. M. Vivodíkovi
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Okresného súdu v Novom Meste nad 
Váhom za obec Pobedim p. Alojza Feranca. 

V bode interpelácie sa zaujímali poslanci o 
Dňa 15. marca t.r. sa zišlo tak trocha jubilejné 30. zasadnutie obecného opravu uličných lámp, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukciu sociál-

zastupiteľstva. Po schválení programu a predložení kontroly uznesení staros- nych zariadení v zdravotnom stredisku a o inventarizáciu obecného majetku. 
tom obce M. Lednickým sa v bode tri vyjadrili prítomní občania. Annou Žiadali odstránenie čiernych skládok. Pýtali sa na deratizáciu skládky staveb-
Melicherovou bola predložená žiadosť Martina Směřičku o poskytnutí infor- ného odpadu, pripomenuli zahradenie tradičného chodníka pri mlyne. Na 
mácií, K. Mitošinková mala dopyt na možnosť využitia pozemkov lokality interpelácie poslancov odpovedal starosta obce a tiež ozrejmil stav predaja 
Bočan na stavebné účely, ďalej A. Vallová sa informovala na finančnú čiastku, budovy č. 221. V predposlednom bode Rôzne starosta obce M. Lednický infor-
ktorú poskytli sponzori na financovanie podkladovej časti multifunkčného moval o zriadení expozície na poschodí budovy obecného úradu, o termínoch 
ihriska. Poslanec Čop informoval, že na tento účel je zatiaľ vyzbieraných Dňa učiteľov, Dňa matiek a Slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska. 
2 000 Ä. Anna Melicherová sa vyjadrila v tom zmysle, či táto čiastka nie je malá Poďakoval za spoluprácu pri pripomienke 100. Výročia biskupa Jozefa Feranca 
na čo R. Čop odpovedal, že výsledná suma od sponzorov po dokončení ihriska a za spravovanie internetovej stránky obce. Ďalej informoval o ukončení zmlu-
bude vyššia, predpokladá vo výške cca 400 000 Sk. vy o prenájme s Ing. Jánom Vanderkom, a o dobrovoľnom odbere krvi a čom 

Poslanci sa v ďalšom bode programu zasadania zaoberali stanoviskom podrobnejšie informovala tiež D. Babičová. Bodom Rôzne bolo 30. zasadnutie 
vedenia školy a Rady školy k schválenému rozpočtu na originálne kompeten- obecného zastupiteľstva ukončené. Spracoval: I.P.  
cie. V oboch listoch sa konštatovalo, že schválené prostriedky na originálne 
kompetencie nie sú dostatočné. Poslanec I. Pastorek oboznámil zastupiteľstvo 
so stanoviskom finančnej komisie, ktorá doporučuje zaoberať sa rozpočtom na 
originálne kompetencie a po schválení osobitnej dotácie pre obce a po jeho 
schválení zvýšiť objem finančných prostriedkov na tieto kompetencie mini-
málne vo výške minuloročného rozpočtu. Ďalšie opatrenia komisia navrhla 
v súvislosti so zvýšením počtu stravníkov z radov dôchodcov. V závere tohto 
bodu programu starosta obce upozornil na rast finančných prostriedkov na 
originálne kompetencie a riaditeľka školy dr. J. Gáborová žiadala o pokyn ako 
má ďalej postupovať ak sa finančné prostriedky v položke rozpočet obce origi-
nálne kompetencie nezvýšia. 

Najdôležitejším bodom programu 30. zasadania obecného zastupiteľstva 
bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2010 - 2012. Poslanci 
konštatovali, že rozpočet bol prerokovaný finančnou komisiou a zverejnený po 
dobu 15 dní. Po prerokovaní poslanci predložený návrh schválili s jednou 
zmenou a to presunom čiastky 400 Ä z položky dotácií na športovú činnosť 
kolkárskeho klubu na položku originálne kompetencie. V uznesení okrem 
schválenia rozpočtu /tento bol schválený ako vyrovnaný v čiastke 612.330,- Ä v 
príjmovej i výdavkovej časti/ sa schválil i investičný úver vo výške 30.952 Ä na 
výstavbu časti multifunkčného ihriska. Formou uznesenia schválili doporuče-
nia finančnej komisie na riešenie situácie v oblasti originálnych kompetencií. 

V bode 7 a 8 obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenia 
obce Pobedim a to VZN č. 1/2010 o zásadách nakladania s finančnými 
prostriedkami a č. 2/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Pobedim V nasledujúcom 9. bode schválilo do funkcie prísediaceho 

Obec Pobedim upozorňuje občanov, že počnúc dňom 1.7.2010 je 
potrebné vždy pri osvedčovaní fotokópií predložiť nielen originál listiny, 
ktorá sa osvedčuje, ale aj platný občiansky preukaz osoby, ktorá fotokópiu 
na osvedčenie predkladá. Bez predloženého občianskeho preukazu, 
nemôže byť fotokópia osvedčená!

Obecný úrad oznamuje občanom, že v Miestnej knižnici Jána Hollého 
Pobedim v čase prevádzky knižnice je pre verejnosť sprístupnený počítač 
s prístupom na internet bezplatne. Knižnica je otvorená: utorok a piatok od 
14.00 - 17.00 hod. Obecný úrad Pobedim 

Rybársky spolok Zástodolie o. z. 
usporiadal dňa 1. mája t.r. rybárske prete-
ky, IV. ročník memoriálu Štefana 
Zverbíka. Memoriál sa konal na miest-
nom rybníku a oddychovej zóne. Začiatok 
pretekov bol stanovený na 7.00 hod. 
Najúspešnejším zo súťažiacich bol rybár 
z Nového Mesta nad Váhom, Karol Klein, 
ktorý ulovil kapra o hmotnosti 2.20 kg. 
Oceneným pobedimským pretekárom bol 
Jozef Mašán. Umiestnil sa na 6. mieste. 
Po vyhlásení výsledkov pretekov nasle-
dovala tombola a potom, tak ako i predtý-
m, voľná zábava s občerstvením, rybací-
mi špecialitami a gulášom. Pretekárom 
ako i návštevníkom prialo veľmi pekné 
prvomájové počasie. I.P.

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku sa v avizovanom termíne, 
16.apríla, 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 hlavnou organizátorkou Máriou 
Košútovou, ktorej pomáhali ďalšie kolegyne a to Mária Miklovičová, Anna 
Miklovičová, a žiaci základnej školy Martin Holubec a Barbora Košútová.

Poďakovanie patrí tiež učiteľom základnej školy, ktorí zabezpečili 
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 Ä.

Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom a podporovateľom Dňa narcisov - 
úspešnej humánnej akcie. R.

Činnosť pobedimských poľovníkov hodnotili členovia Poľovného združe-
nia /PZ/ Pobedim na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 28. februára 
t.r. Okrem správy o činnosti boli v programe ďalšie body, ako napríklad voľba 
komisií, správa poľovného hospodára, a návrh plánu poľovníckeho hospodáre-
nia PZ na rok 2010. Na výročnej členskej schôdzi sa tiež schválili zmeny stanov 
PZ Pobedim a návrh na vyznamenanie Slovenského poľovného združenia 
zaslúžilým členom pobedimského združenia a to Jánovi Ferancovi a Alojzovi 
Križákovi. 

Z činnosti združenia v minulom roku treba uviesť prikrmovanie zveri 
v zime, oprava zásypcov a kŕmelcov, doplnenie soľníkov, oprava chatky PZ 
v chotári, odstrel škodnej zveri a samozrejme poľovačky. Odchyt zajacov 
v 2009 nebol a to z dôvodu ich nižšieho stavu. Členovia PZ Pobedim pracovali 
na políčku, kde sa pestovala ďatelina, kukurica, teda potrava pre zver. 
Zúčastnili sa na Detskom dni, konkrétne organizovali streľbu zo vzduchovky. 
V minulom roku bolo i sčítanie zveri, ktorého sa zúčastnil aj psík Don, nefor-
málny člen PZ. V júni, v mesiaci poľovníctva, sa na chatke uskutočnila pre 
rodiny poľovníkov slávnostná schôdza. Boli pripravené súťaže, do ktorých sa 
zapojili i manželky poľovníkov. Členovia združenia poľovníkov navštívili, tak 
ako v minulých rokoch, Chovateľskú prehliadku trofejí, ktorú organizuje 
Regionálna organizácia Slovenského poľovného združenia Trenčín. Minulý 
rok miestom prehliadky bola obec Kálnica. 

Pobedimské poľovné združenie má v súčasnosti 13 členov. Z nich členovia 
výboru sú: Ivan Žitňanský st. /Poľovný hospodár a strelecký referent/, Jozef 
Gula /podpredseda a kynologický referent/, Ivan Žitňanský ml. /tajomník/, 
Marek Piškula /finančný hospodár/ a Martin Lednický /kontrolór/. 

Martin Lednický

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Z činnosti našich poľovníkov 

l Členovia poľovného združenia pri chatke.l Členovia poľovného združenia pri chatke.

l Pri rybárskych pretekoch 
je dôležitá príprava.

Foto: Ivan Pätnický



/Dokončenie zo strany 1/ 
Predseda vlády R. Fico vo svojom následnom príhovore najskôr informo-

val početných návštevníkov podujatia so súčasnou politickou situáciou, keďže 
v deň slávnostného otvorenia sa premiér vrátil z Bruselu, kde so rokovalo 
o pôžičke Grécku. Spomenul slovanské hradisko v Pobedime a to v súvislosti 
s hradiskom v Bojnej a uviedol mnohé mestá a obce, kde bola podporená 
výstavba viacúčelových ihrísk. Záverom zaželal multifunkčnému ihrisku 
v našej obci bohaté využitie a predstavil členov svojho sprievodu, v ktorom bo-
li napr. štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Anna Vitteková, poslan-
kyňa strany Smer SD za Trenčiansky kraj Magda Košútová a ďalší poslanci 
najvyššieho zákonodarného zboru. Na otvorení ihriska sa zúčastnili i starosto-
via okolitých obcí a predstavitelia ďalších miest a úradov štátnej správy. 

Po príhovore premiéra odovzdal starosta obce Martin Lednický predsedovi 
vlády dar obce Pobedim, a to sklenenú plaketu s obrazom ihriska a s poďako-
vaním za podporu výstavby ihriska. Okrem toho ako pamiatku na našu obec si 
premiér prevzal publikáciu o Pobedime, film DVD Pobedim a medailu, vyda-
nú z príležitosti výročia prvej písomnej zmienky v roku 1992. Po oficiálnom 
ukončení otvorenia sa do pamätnej knihy obce zapísal predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Pavol Paška, predseda vlády R. Fico, minister vnútra 
R. Kaliňák, poslanci NR SR M. Košútová a Dušan Galis. 

Oficiálne otvorenie ihriska sa uskutočnilo slávnostným strihaním pásky a 
originálnym krstom ihriska, výkopom do bránky, kde bol brankárom minister 
vnútra R. Kaliňák. Multifunkčné ihrisko si v športovej časti slávnostného 
otvorenia vyskúšali hráči mužstva predsedu vlády a obce Pobedim. V spolo-
čenskej časti otvorenia ihriska slávnostný prípitok predniesol predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.   Ivan Pastorek

Jednotka Obecného hasičského zboru /OHZ/ Pobedim bola dňa 
12.4.2010 povolaná k dopravnej nehode osobného motorového vozidla 
Renault Megane na štátnej ceste III. triedy Pobedim - Horná Streda. Išlo 
o dopravnú nehodu osobného motorového vozidla, ktoré sa nachádzalo 
v poli cca 30 m od komunikácie. Na zásah bola použitá technika 
Mercedes Vario 815 1. Jednotka OHZ Pobedim po príchode odťahovej 
služby Mišík - Ostrov vytiahla vozidlo pomocou navijaku. Po vytiahnutí 
vozidla na cestnú komunikáciu bola jednotka nápomocná pri nakladaní 
osobného motorového vozidla na odťahovú službu.

Dňa 24. a 30 mája t.r., 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 odstraňovanie dôsledkov 
búrky použili hasiči hasičské auto T 148/ CAS 32, najskôr s troma 
a neskôr s ďalšími dvoma členmi Obecného hasičského zboru Pobedim. 
Nánosy blata /hrúbky cca 12 cm/ boli odstraňované prúdom vody, kon-
krétne pomocou C prúdu. Technický zásah bol povolený starostom obce, 
Martinom Lednickým. Martin Piškula predseda DHZ 

V poradí 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 28. apríla 
žili zastupiteľstvu p. Mitošinka a p. Havrlentová. Na ich pripomienky reagova-2010 v zasadacej miestnosti obecného úradu. V programe zasadania bolo 
li tak poslanci, starosta obce a tiež prítomná riaditeľka školy dr. J. Gáborová. 12 bodov. Po otvorení zasadania a kontrole uznesení mali priestor občania na 
Obaja konštatovali, že skrátený režim pobytu je z hľadiska finančného zabez-návrhy a podnety. Dominovali štyri okruhy problémov a to financovanie 
pečenia jedine reálny. Do budúcnosti bude však potrebné pripraviť kritériá multifunkčného ihriska, pohostinstvo v budove Jednoty COOP, pobyt detí 
na prijatie detí do materskej školy. v materskej škole a predaj obecného majetku. 

V závere tohto bodu programu bol predmetom pripomienok a dotazov V úvode sa zaujímala Mgr. E. Směřičková o podrobnosti splácania úveru na 
občanov / Mgr. E. Směřičková a M. Směřička / zmluvy na odpredaj obecného výstavbu multifunkčného ihriska a výšku finančných prostriedkov vynalože-
majetku, budovy súp. č. 221. V tejto súvislosti pripomenul M. Směřička list, ných na realizáciu ihriska. Ďalší dotaz Mgr. E. Směřičkovej sa týkal zmeny 
v ktorom okrem iného žiadal odpoveď vo veci predaja uvedeného obecného veľkosti multifunkčného ihriska a upozornila na oneskorené vloženie zápisni-
majetku. K tejto problematike sa vyjadril starosta obce. Po vystúpeniach ce z posledného zasadania zastupiteľstva na internetovú stránku. Na pripo-
občanov nasledovalo schválenie ručenia investičného úveru na multifunkčné mienky menovanej odpovedal starosta obce M. Lednický a Mgr. I. Pastorek. 
ihrisko formou vystavenia blankozmenky spolu s Dohodou o vyplňovacom V ďalšej časti tohto bodu programu Ján Zvonček, vedúci pohostinstva 
práve k blankozmenke a prerokovanie zmeny VZN č. 1/2007 o organizovaní informoval zastupiteľstvo o zámere Jednoty COOP ukončiť s ním zmluvu 
spoločného stravovania.o prenájme priestorov hostinca z dôvodu prestavby obchodných priestorov 

Zmenami vo Všeobecne záväzných nariadeniach obce Pobedim sa poslan-s tým, že ako nový priestor mu ponúkli terajšiu predajňu potravín. Starosta 
ci zaoberali v ďalších dvoch bodoch programu . Svojim uzneseniami schválili obce ako aj poslanec Mgr. I. Pastorek konštatovali nevhodnosť umiestnenia 
zmeny vo VZN č. 1/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu hostinca Jednotou navrhovaných priestorov. Poslanci podporili J. Zvončeka 
nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Pobedim a zmeny v snahe zachovať hostinec v súčasných tradičných priestoroch a konštatovali, 
prílohy č. 1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na že v tomto zmysle sa zašle list na vedenie Jednoty COOP Trenčín. 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa mater-Problematiku skráteného poldňoveho pobytu detí v materskej škole predlo-
skej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pobedim. 

V bode 8 starosta obce oboznámil prítomných s listom p. Žáka, predmetom 
ktorého bola žiadosť o ospravedlnenie starostu obce za výroky na jeho adresu 
súvisiacu s prečítaním rady školy. List poslanci zobrali na vedomie, starosta sa 
k listu vyjadrí písomne. Žiadosť DHZ Pobedim bola predmetom bodu 
č. 9. Dobrovoľní hasiči žiadali o  príspevok na usporiadanie Medzinárodného 
stretnutia mladých hasičov v Pobedime, ktorý sa bude konať v dňoch 
8. - 11. júla 2010. Žiadosť poslanci zobrali na vedomie a k poskytnutiu príspev-
ku sa nevyjadrili.    

V bode Interpelácie poslancov starosta obce reagoval v podstate na dotazy 
a pripomienky poslancov z predchádzajúceho 30. zasadnutia zastupiteľstva. 
V nasledujúcom bode Rôzne starosta obce informoval o aktuálnych záležitos-
tiach. Podal informáciu o inšpekcii na škole, čo doplnila riaditeľka školy v tom 
zmysle, že neboli kontrolou zistené žiadne nedostatky. Poslancom bola poda-
ná informácia o najbližších kultúrno-spoločenských akciách. Riaditeľka školy 
v tomto bode programu informovala o zakúpení moderných tabúľ a osobitne 
poďakovala poslancovi R. Čopovi za sponzorský príspevok na tento účel. Na 
záver bodu Rôzne Mgr. Pastorek navrhol zriadiť osobitný účet na financovanie 
multifunkčného ihriska so sponzorských finančných prostriedkov a tiež 
navrhol, aby sa projektom na rekonštrukciu verejného osvetlenia opätovne 
zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Po vyčerpaní programu 31. zasadanie obec-
ného zastupiteľstva ukončil starosta obce Martin Lednický. Spracoval: I.P.

Multifunkčné ihrisko slávnostne otvorené 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
/ 31. zasadnutie zastupiteľstva /

l Vzácni hostia 
    slávnostného otvorenia 
    multifunkčného ihriska.
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l Celkový pohľad na multifunkčné ihrisko. Foto: Martin Lednický
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Na 32. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa zišlo dňa 8. júna 2010, sa 
v úvode rokovania prerokovávali problémy základnej školy. V bode Občania - 
návrhy, pripomienky rodičia žiakov školy /Oľga Klimová predsedníčka ZRPŠ, 
M. Černoková, p. Dekanová, M. Hrádelová/ apelovali na poslancov, aby nedo-
pustili, kvôli finančným problémom spájanie tried, ktoré by negatívne ovplyvni-
lo vyučovací proces a mohlo by mať za následok ďalší pokles počtu žiakov. 
V tomto smere sa k problematike vyjadrila i riaditeľka školy PaedDr. J. Gá-
borová. Financovanie školy bolo predmetom i ďalšieho rokovania zastupiteľ-
stva. V bode 4 sa prerokovala žiadosť riaditeľstva školy o finančný príspevok 
v sume 8 000 Ä. Po argumentoch riaditeľky školy a poslancov sa zastupiteľstvo 
uznieslo zvolať zasadanie finančnej komisie za prítomnosti starostu obce 
a riaditeľky školy. 

Zastupiteľstvo ďalej nesúhlasilo s umiestnením pohostinstva do priestoru 
dnešnej predajne COOP Jednota a s jej prípadným rozširovaním na priľahlých 
obecných parcelách. Na základe žiadosti DHZ Pobedim odsúhlasili príspevok na 
Medzinárodné stretnutia mladých hasičov vo výške 260 Ä ako i bezodplatný 
prenájom priestorov obce a hasičskej techniky

I keď v programe zasadnutia bola žiadosť p. Miklánkovej touto sa zastupiteľ-
stvo  nezaoberalo. V bode 7 poslanci prerokovali Prevádzkový poriadok multi-
funkčného ihriska a po doplnení a po zmenách niektorých bodov zastupiteľstvo 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska zobralo na vedomie. Predmetom 
bodu č. 9 bolo schválenie úverov na projekty a to na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia, projekt rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice a realizáciu vodo-
vodu v obci. Poslanci uznesením 
schválili dlhodobý úver na dobu 15 ro-
kov. Ročné splátky úveru na všetky tri 
akcie bude cca 8.322 - 9.000,- Ä.  
Uznesením tiež žiadali predĺžiť úver na 
multifunkčné ihrisko na dobu 5 - 10 ro-
kov. 

 Poslanec P. Žitňanský sa vrátil v bode 
Interpelácie k fakturácii projektu 
kanalizácie firmou HYDROTEAM 
a v Rôznom starosta obce informoval 
o realizácii detských preliezok vo dvo-
re materskej školy a Ing. Kotleba upo-
zornil na výtlky na miestnych komuni-
káciách.    Spracoval: I. Pastorek

Za príjemného počasia sa dňa 30.apríla t.r. uskutočnil už 4. ročník kultúr-
nej akcie Stavanie mája. Máj postavili členovia Dobrovoľného hasičského 

zboru Pobedim a to tak za pomoci techniky, ako aj ručne. 
Prítomných na akcii privítal starosta obce Martin Lednický 

a požiadal Folklórnu skupinu Pobedimčan o kultúrny prog-
ram. V podaní folklórnej skupiny si návštevníci mohli vypo-
čuť kolekciu ľudových piesní. Podľa názorov návštevníkov 
bolo by však vhodné, tak ako v minulých rokoch, vystúpenie 
folkloristov ozvučiť. Na záver akcie starosta obce poďakoval 
hasičom za postavenie mája, účinkujúcim za program a náv-
števníkom za účasť. R.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
/ 32. zasadnutie zastupiteľstva /

Naše ženy - účastníčky telovýchovných slávností

Vo voličských zoznamoch bolo v našej obci zapísa-
ných 988 voličov. Na voľbách sa zúčastnilo 569 voličov, 
pričom počet platných hlasov bol 562. 
Hlasovanie pre politické strany - výber: 
Smer  48,38 %,  KDH  12,98%,  SaS  10,67%,  SDKÚ  
7,47%,  ĽS HZDS  4,98%,  SNS  4,62%,  Most Híd  
0,35%    
Percentuálne účasť vo voľbách bola 57,59 %. 
Na regulárnosť volieb dohliadala volebná komisia 
v zložení : predseda - PaedDr. J. Gáborová, podpredseda 
- L. Vavrová, členovia - D. Babičová, D. Dorocáková, 
M. Jankechová, M. Juríková, A. Melicherová, A. 
Miklášová, J. Miklovičová, J. Vrbová. Zapisovateľkou 
komisie bola V. Žitňanská.  R.

II. kolkárska liga západ - po 26. kole

1. Trenčín B 36
2. Nové Mesto A 35
3. Handlová 34 
4. Bánovce 34 
5. Pobedim  31 
6. Nitra 30 
7. DKK Nové Mesto 27 
8. Limbach 27 
9. Galanta B 24 
10. Tlmače 22 
11. Rakovice B 22 
12. Stará Turá B 18 
13. Šaľa B 12
14. Nové Mesto B 12 

Po skončení súťaže dvaja 
Pobedimčania v prvej desiatke 
kolkárov. Matej Mrekaj na 3. a 
Jozef Miklovič na 6. mieste.

Zdroj: Oficiálna stránka 
Slovenského kolkárskeho zväzu 

Privítali sme:
1.1.2010  Matej Albert Buchta, č.381
19.3.2010  Boris Toráč, č.298
12.5.2010 Tatiana Kadlecová, č.59
27.5.2010 Bianka Rusňáková, č.147
5.6.2010 Kamila Heráková, č. 312  

Manželstvo uzavreli:
13.3.2010 Michaela Kašiarová, Štiavnické Bane

Jozef Žitňanský, č. 454
22.3.2010 Melinda Szücsová, Komárno

Jaroslav Klimo, č. 326
25.4.2010 Rhodalyn Bautista Dacayo, Cyprus

Martin Melicher, č. 218
12.6.2010 Bc. Elena Žitnanská, č.257

Henrich Feranec, č. 287

Rozlúčili sme sa:
22.3.2010 Emília Melicherová, č. 142 (76 r.)
30.4.2010 Ján Feranec, č. 143 ( 85 r.)
1.5.2010 Anna Melicherová,  č.381 (86 r.)
6.6.2010 Jozef Toráč,  č. 302 (47 r.)
22.6.2010 Vincencia Klimová, č.135 (86 r.)

1. Očkov 61 bodov
2. Pobedim 54
3. Krajné 41
4. Lubina 34
5. Hrachovište 31
6. Vaďovce 31
7. Polianka 28
8. Jablonka 27
9. Chvojnica 27
10. Bukovec 23
11. Priepastné 16
12. Lubina kop.    10 T
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Členky TJ Sokol ženy Pobedim sa zúčastnili na III. Sokolských telový-
chovných 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 14. 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. Autorkami sú Emília 
Fialová, Darina Kučerová a Eva Schnellbachová, rod. Váryová. Za zmienku 
stojí, že posledná menovaná pôsobila na našej základnej škole ako čerstvá 
absolventka pedagogickej fakulty v rokoch 1967 až 1970. Podľa jej slov, na 
Pobedim stále rada spomína. 

V poradí III. STS v Trenčíne prialo aj počasie, takže slovenskí aj zahra-
niční účastníci slávností a tiež diváci si odniesli bohatý športový aj estetický 
zážitok.               E.Ž.

Stavanie mája 

l Účastníčky 
telovýchovných 

slávností pod 
Trenčianskym 

hradom.


