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Je možné pochovať pravdu?
Sú veci, ktoré by sme najradšej 

dostali do hrobu, aby sme sa ich mohli 
navždy zbaviť. Sú totiž nepríjemným 
svedkom našich hriechov, alebo sú pre 
nás výzvou, aby sme zdokonalili svoj 
život. Niekedy nás obmedzujú v našej 
požadovačnosti. Tým nás oberajú o po-
koj a strpčujú nám život.

Takýto nepokoj spôsoboval Pán 
Ježiš farizejom, aj oni sa ho preto chceli 
zbaviť. Vyvinuli veľa úsilia, aby ho 
dostali do hrobu, a tak sa ho navždy 
zbavili. Podarilo sa im to. Keď naň 
privalili ťažký kameň, možno si 
vydýchli, možno svoje víťazstvo aj 
oslávili. Netešili sa však dlho. Stalo sa to, 
s čím nepočítali. O tri dni vstal z mŕt-
vych. Po zmŕtvychvstaní sa stal ešte 
nepríjemnejším, než bol pred svojou 
smrťou. Ich skúsenosť je taká, že pocho-
vanie Krista neprináša pokoj. Čo mali 
teda robiť, aby dosiahli pokoj? Mali ho 

prijať, podľa neho usporiadať svoj život a on sám by im daroval taký pokoj, ktorý 
by im nik nemohol vziať. Toto platí pre každú pravdu. Mnohé pravdy nás znepoko-
jujú. Sú pre nás výčitkou vo svedomí, obmedzujú nás v našom nenásytnom konaní 
a sú prekážkou našej svojvôli. Preto by sme mnohé pravdy chceli dostať do hrobu. 
Hrobom pre pravdu je falošná verzia. Ľudia si najímajú drahých advokátov, aby im 
pomohli vytvoriť o niektorých udalostiach falošnú verziu, do ktorej - ako do hrobu 
- chcú pochovať pravdu. Falošnú verziu predložia súdu a niekedy sa im podarí 
dosiahnuť, že súd klamstvo potvrdí ako pravdu. A tak súd v mene republiky či 
v mene ľudu svojím výrokom, ako ťažkým kameňom, prikryje pravdu v hrobe 
falošnej verzie. Pravda je pochovaná a celý svet uverí falošnej verzii. Na základe 
falošnej verzie sa mnohí neprávom dostanú k cudziemu majetku. Za svoj zločin 
namiesto seba dostanú do žalára nevinného a myslia si, že zvíťazili navždy. 

Lenže tá pochovaná pravda nedá pokoj. Keď už inde nie, tak aspoň vo svedomí 
dotyčného človeka sa bude vždy ozývať. Nedá pokoj pri zaspávaní, ozve sa vo 
veľmi nevhodnej chvíli a pokazí náladu vtedy a tam, kde by sa človek mal tešiť. 
Možno sa bude veľmi silno ozývať pri umieraní. Nepokoj takto pochovanej pravdy 
niektorí nevydržia a jedného dňa sa k pravde priznajú. Sú aj takí, čo to urobia až na 
smrteľnej posteli. Ale všetkým, čo sa k pravde priznajú, sa veľmi uľaví, ich život 
nadobudne novú kvalitu a na vlastnej koži zažijú, čo je to pokoj. Je veľkou vecou, 
keď človek môže umierať v pokoji. 

Veľkonočné ráno nám zjavuje, že Krista, ktorý je Pravdou, nemožno uväzniť 
v hrobe. Pravdu treba prijať, zosúladiť s ňou svoj život. Nesmie byť naším nepria-
teľom, ale má byť naším životným štýlom a zárukou nášho pokoja.

Imrich Andrej, autor je spišským pomocným biskupom 

 

Istotne mnohí z Vás budú so mnou súhlasiť, keď napíšem, že obec 
Pobedim patrí medzi obce, ktoré sa majú čím pochváliť, ale isto budete 
mnohí súhlasiť aj s tým, že v oblasti novej bytovej výstavby za okolitými 
obcami už značne zaostávame. Je veľmi smutné, ak odchádzajú ľudia 
z našej obce len preto, že im iná obec ponúkne to, čo my zatiaľ ponúknuť 
nemôžeme a to je možnosť moderného bývania.

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva však aj pre našu 
obec prišla ponuka. Firma PROFSTAV spol. s r.o., Piešťany v mene 
konateľa Ing. Ľudovíta Hlobeňa poslancom obecného zastupiteľstva 
predniesla zámer realizácie výstavby nájomnej bytovky v našej obci. 
Jednalo by sa o 10 nových nájomných bytov. Na ponuke je zaujímavá aj 
skutočnosť, že spomínaná firma by zabezpečila potrebné finančné 
prostriedky na výstavbu bytovky, ktorú plánuje dostavať ešte v roku 
2012. Poslanci na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva tak budú 
mať možnosť rozhodnúť, či začneme už v tomto roku s výstavbou nájom-
nej bytovky a využijeme spomínanú ponuku na rozvoj našej obce. Firma 
PROFSTAV spol. s r.o. za podobných podmienok už začala s realizáciou 
výstavby nájomnej bytovky v susednej obci Horná Streda, kde našla 
priaznivý ohlas u poslancov obecného zastupiteľstva. 

Ako dopadne hlasovanie a či v obci začneme s výstavbou bytovky 
budete informovaní v zápisnici z obecného zastupiteľstva, ktorá bude 
zverejnená vo výveske na obecnej tabuli, na internetovej stránke obce 
a následne v najbližšom čísle obecných novín Pobedimčan .

Mgr. Eva Směřičková, starostka obce 

Dňa 10. marca 2012 sa uskutoč-
nili predčasné parlamentné 
voľby. V našej obci sa volilo 
v obecnom účelovom zariadení 
a na hladký priebeh ako aj za 
výsledky volieb zodpovedala 
pomerne početná volebná komi-
sia s predsedníčkou Elenou 
Žitnanskou. Účasť vo voľbách je 
porovnateľná s celoslovenským 
priemerom, s tým, že do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky by sa dostali len tri strany 
(Smer, KDH a SDKÚ). 
Ako vyplýva zo zápisnice vo-

lebnej komisie, voľby sa skončili 
s nasledovnými výsledkami. 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 994
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 579
Počet platných odovzdaných hlasov 577
Účasť v percentách  58,04 %

Počet platných hlasov pre politickú stranu alebo politické hnutie 

SMER - sociálna demokracia 331 hlasov 57,36 %
Kresťanskodemokratické hnutie    63 hlasov 10,91 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti   57 hlasov    9,87 %
SDKÚ - DS    23 hlasov    3,98 %
Slovenská národná strana    16 hlasov    2,77 %   
Ľudová strana Naše Slovensko   15 hlasov    2,59 %
Sloboda a Solidarita    14 hlasov    2.42 %
99% - občiansky hlas    10 hlasov    1.73 %

Ostané strany získali menej ako 10 hlasov 

Do Pobedima 9. a 12. marca 2012 
zavítal realizačný štáb televíznej relácie 
Nebíčko v papuľke, ktorej hlavným 
aktérom je síce špičkový šéfkuchár, 
Jaroslav Židek, ale nechýbajú ani 
miestni kuchári v našom prípade man-
želia Mizerákoví. V prvý deň nakrúca-

nia relácie, ktorá bude vysielaná na STV 1 14. apríla 2012 v obvyklom 
vysielacom čase, varili a piekli Jaroslav Židek a Ján Mizerák. V ďalší deň 
nakrúcania zrealizovala miestny recept Mária Mizeráková. 

Obľúbená relácia sa nakrúcala vo dvore Roľníckeho domu a v dome 
Mizerákových. Text a foto: -I.P.-

V Pobedime sa dostali do parlamentu len tri strany

„Nebíčko" v Pobedime 
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Z nakrúcania relácie. 



Idylická snehová pokrývka zvýraznila konanie tradičnej vianočnej 
besiedky, ktorú pripravila naša škola dňa 21. decembra minulého roku. 
Návštevníkov akcie privítal vo vstupnej hale betlehem a potom v sále 
svadobky vianočné trhy škôlkarov a žiakov základnej školy. Po úvode 
besiedky ako prvé vystúpili deti materskej školy s milým programom. 
Ďalej už nasledovalo pestré pásmo piesní, tancov, scénok a básní 
s vianočnou tematikou. Z nich spomenieme aspoň výbornú scénku 
žiakov prvého ročníka, tanec čertíkov a temperamentný tanec žiakov 
4. triedy. Starší žiaci sa prezentovali anglickou piesňou, biblickou 
scénkou o kráľovi Šalamúnovi, scénkou z príbehu Mrázik v ruštine 
a zaujímavé bolo tiež vystúpenie tanečníkov v tieňohre. Všetci účinku-
júci sa s publikom rozlúčili zborovou vianočnou piesňou . 

Záverom vydarenej akcie, ktorá svedčila nielen o šikovnosti žiakov, 
ale aj invencii pedagógov, zaželala riaditeľka školy PaedDr. J. Gá-
borová príjemné prežitie vianočných sviatkov a k želaniu sa pripojila 
i starostka obce Mgr. E. Směřičková. Milé bolo pripomenutie cenného 
tretieho miesta v krajskej súťaži spevákov, ktoré obsadil žiak 9. ročníka 
Martin Holubec.

Pred konaním školskej vianočnej besiedky 18. decembra 2011 sa 
uskutočnilo predvianočné stretnutie Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku. Výbor seniorskej organizácie, spolu s ďalší-
mi členkami organizácie, pripravil v sále svadobky stretnutie pod 
názvom Tento čas pokoja . Na kultúrnospoločenskej akcii sa zúčastnilo 
vyše 70 členov jednoty dôchodcov. Prítomní ocenili nielen organizáciu 
stretnutia , ale aj jeho duchovnú stránku. V literárnom pásme, ktoré 
scenáristicky pripravila členka výboru Mária Vavrová ,boli prezentova-
né výrazné medzníky adventného obdobia a čaro Štedrého večera a 
Vianoc. 

Po tradičnom vinši, modlitbe a piesni Tichá noc svätá noc si prítom-
ní členovia pripili na šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2012. 
Súčasťou predvianočného stretnutia bola večera s výbornou kapustni-
cou, chutný rezeň so zemiakovým šalátom a občerstvenie s kvalitným 
vínom, osviežujúcim čajom, sladkosťami a perfektnými koláčmi. 

Na pozvanie JDS sa akcie zúčastnila i starostka obce Mgr. Eva 
Směřičková, ktorá organizátorom poďakovala za úspešnú spoločensko-
kultúrnu akciu. I. Pastorek

Na začiatku tohto roku oslávila význam-
né životné jubileum učiteľka, výtvarníčka, 
majsterka ľudovej výroby a autorka povie-
dok a veršov Ľudmila Mitošinková. 

Narodila sa 27. februára 1922 v Kuklove 
okres Senica. V roku 1951 sa spolu so svojím 
nedávno zosnulým manželom natrvalo 
usadila v našej obci. Začiatky v rodnej obci 
manžela, pôvodne tiež učiteľa, boli veľmi 
ťažké. Starala sa o svoje malé deti, v čase 
keď Jozef Mitošinka ako to sám uvádzal bol 
na „rekreácii", v skutočnosti neprávom 
odsúdený a väznený. 

K učiteľskému povolaniu sa oslávenky-
ňa vrátila až v 60. rokoch minulého storočia, 
v čase keď bol riaditeľom školy Pobe-
dimčan, Ján Veselý. Patrila medzi obľúbe-
ných pedagógov, nečudo veď svoje povolanie brala vážne a zodpovedne. Popri peda-
gogickej činnosti sa však zapájala aj do kultúrneho života. Na tomto mieste treba 
uviesť jej záujem o ochotnícke divadlo, ľudovú kultúru a konkrétne výstavu, ktorú 
spolu s dobrovoľníkmi zorganizovala v hasičskej zbrojnici v roku 1973. Bola to akcia, 
ktorá bola bohato navštevovaná, ale aj vysoko hodnotená odborníkmi. Výtvarné aktivi-
ty jubilantky sa prejavili predovšetkým v kolektíve piešťanských výtvarníkov, kedy 
vznikla podstatná časť jej prác. Z nich treba uviesť pobedimskú nevestu, ktorú mohli 
návštevníci obdivovať na tradičnej hodovej výstave ako aj ďalšie výtvarné práce. 
Vynikala v zdobení kraslíc a v tejto oblasti získala titul Majster ľudovej umeleckej 
výroby. Poviedkami a básňami prispievala do rôznych časopisov, predovšetkým do 
Slovenky, ako i do našich obecných novín. Jej verše našli i knižnú podobu.

Jubilantke možno len úprimne poďakovať za jej činnosti v školstve a v spomína-
ných oblastiach kultúry a zaželať veľa zdravia a šťastia.  Redakcia 

Ako tradične aj v tomto roku sa vo fašiangovú nedeľu stretli seniori z Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Pobedime na svojom snemovaní a na spoločensko - 
kultúrnej akcii Fašiangové posedenie .

Na výročnej schôdzi, konanej dňa 19. februára 2012, privítal predseda organi-
zácie I. Pastorek členov JDS a hostí a to starostku obce Mgr. Evu Směřičkovú, 
podpredsedu Okresnej organizácie JDS Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozefa 
Šimku a tajomníčku okresnej organizácie p. Ďurinovú. Účastníci výročnej člen-
skej schôdze si vypočuli hodnotenie činnosti za rok 2011, plán aktivít na tento rok 
a správu o hospodárení. V diskusii, pred prijatím uznesenia, rokovanie pozdravili 
a činnosť základnej organizácie kladne hodnotili hostia schôdze. 

Po skončení výročnej členskej schôdze nasledovalo Fašiangové posedenie 
v úvode ktorého, predseda ZO JDS v stručnosti uviedol dôležité aktivity organizá-
cie od roku 2006, kedy bola jednota dôchodcov založená. Jeho príspevok ilustro-
vala aj malá fotografická výstava. Po chutnej večeri nasledoval kultúrny program, 
ktorý ako po minulé roky, zabezpečili členky JDS. Prvé bolo spevácke vystúpenie 
s názvom My sme malí kuchárici, potom nasledovala báseň Vraj sa veľmi podobá-
me a vyvrcholením večera bolo tanečné vystúpenie, temperamentný kankán. 
Svedectvom , že tanec v dobových kostýmoch a pod vedením Jarmily Mašánovej 
sa veľmi páčil ,bol nielen srdečný potlesk , ale i opakovanie atraktívneho tanečné-
ho čísla. 

Po hodnotnom, ako aj prekvapivom kultúrnom programe nasledovalo občer-
stvenie a voľná zábava s tancom. Hudbu, ktorú zabezpečoval Ivan Pätnický, 
striedal pekný spev ľudových piesní. 

   Ivan Pastorek, predseda JDS PobedimPobedimský mlyn je uvádzaný v zozname národných kultúrnych 
pamiatok. V 17. - 18. storočí bol, tak ako celá obec v majetku 
Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom a do tohto obdo-
bia patrí doklad o mlynárskom práve, klada s ľudskými vlasmi uložená 
v zbierkach Balneologického múzea v Piešťanoch. Svedectvom 
o oprave mlyna je kameň, podľa ktorého dal mlyn opraviť novomestský 
prepošt Anton Revaj v roku 1768. Kameň nie je na pôvodnom mieste 
a jeho umiestnenie ale predovšetkým mapa z roku 1781 nám dokladá, že 
pôvodný mlyn nestál na mieste, kde je teraz. Na mape je totiž mlyn 
zakreslený na hlavnom toku potoka Dubová a na mape nie je ani obtoko-
vé rameno potoka. 

Z mapy je zrejmé, že mlyn minimálne do roku 1781 nestál na súčas-
nom mieste, ale neďaleko hájskeho stavu. Pravdepodobne až začiatkom 
19. storočia bol vyhĺbený náhon na mlyn a v dvoch etapách postavený 
súčasný mlyn. Ivan Pastorek 

V polovici januára t.r. boli ukončené práce na rekonštrukcii kaplnky 
Panny Márie Lurdskej v areáli kostola sv. Michala archanjela. 
Rekonštrukcia strechy sa začala koncom novembra minulého roku. 
Práce, na základe objednávky pobedimskej farnosti, realizovala firma 
Peter Lörinc z Bojničiek /okres Hlohovec/. Najskôr z konštrukcie 
strechy bolo odstránené pôvodné latovanie, zvislé rebrá sa ponechali 
a doplnili hranolmi, na ktoré sa prichytili dosky. Týmto spôsobom sa 
upravila spodná časť strechy, neskôr sa približne podobným spôsobom 
urobila rekonštrukcia i hornej časti strechy. Na drevenú pôvodnú 
a doplnenú konštrukciu sa upevnila pálená škridla tzv. bobrovka. 
Strecha sa ukončila medeným plechovým kužeľom a pôvodným želez-
ným kovaným slnkom s krížmi. Túto vrcholovú časť kaplnky konzervo-
val a doplnil Jozef Valo. V prípade rekonštrukcie ďalších kaplniek 
a vežovitej brány, na odporúčanie pamiatkového úradu, má byť plech 
striech nahradený pálenou škridlou. 

Obnovou kaplnky P. Márie Lurdskej sa vlastne zakončili zásadné 
opravy pamiatkových objektov a to kostola a fary, ktoré sa začali v roku 
2000. I. Pastorek

Navodili vianočnú atmosféru Snemovanie a fašiangy jednoty dôchodcov

Pôvodný pobedimský mlyn

Životné jubileum Ľudmily Mitošinkovej 

Strecha kaplnky v novom šate

Ľudmila Mitošinková - autorka 
výstavy v roku 1973. Foto: Archív  
Ľudmila Mitošinková - autorka 
výstavy v roku 1973. Foto: Archív  

Fašiangové posedenie JDS - nástup tanečníčok.            Foto. I. Pastorek



Dosiahol sa kladný hospodársky výsledok hospodárenia družstva 
Chcel by som sa poďakovať redakcii za možnosť dvora a snažili sme sa pomôcť aj obci s čistením komu-

napísať zopár riadkov o situácii v našom poľnohospo- nikácií, kosením ale najmä s odhŕňaním snehu, takisto 
dárskom podniku, o doterajšej práci, investíciách a aj pre školu sme robili čiastočnú údržbu a snažíme sa so 
plánoch na najbližšie obdobie. V uplynulom roku a už školou rozvíjať spoluprácu aj v iných smeroch, školáci 
aj v tomto roku sme bohužiaľ prišli o viacerých našich nám v rámci vyučovania pomáhajú s tvorbou interneto-
členov, najmä zosnulí členovia nám budú chýbať vých stránok, ktoré dúfam v tomto roku budú už pripra-
postrehmi, radami a životným príkladom. vené a dostupné pre všetkých. V tomto roku máme 

Z hľadiska hospodárskeho sme dosiahli za r. 2011 v pláne pokračovať v opravách objektov, ale aj v likvi-
plusový výsledok hospodárenia. Je to dobrý trend dácii objektov, ktoré sú v havarijnom stave v prvom 
vzhľadom na to, že tento zisk odpíšeme zo strát z mi- rade pôjde o matečníky pri hnojovej jame a na ich 
nulého obdobia. Takže čaká nás ešte veľa práce, kým sa miesto chceme uskladniť vaky so senážou a slamu, 
dostaneme do celkových kladných čísiel a celkový ktorú chceme zlisovať do balíkov a všetku zviesť na 
výsledok hospodárenia nebude v červených číslach. podnik a do okolia družstva, aby sme netrúsili slamu po 
Ale verím tomu, že postupne s pomocou zamestnan- obci počas celého roka. 
cov, ale i všetkých našich členov sa k tomu prepracuje- V minulom roku sme urobili „ deň otvorených dverí 
me. Ak chceme vidieť reálne hospodárenie za r. 2011 „ pre členov PD a po veľmi kladnom ohlase sme sa na 
musíme ku kladnému výsledku pripočítať aj investície predstavenstve dohodli, že určite urobíme v tomto roku 
do opráv, rekonštrukcií a modernizácií, ktoré sme za jeden deň otvorených dverí v lete po žatve pre všetkých 
posledný rok preinvestovali. Z toho konkrétne: opravi- záujemcov a budeme sa snažiť urobiť aj druhý zasa 
li sa strechy na budovách skladu a bývalého plechu, začiatkom decembra, tak ako v minulom roku. 
realizovala sa rekonštrukcia maštale č. II, kde momen- V minulom roku nás potrápili okrem už spomenutej 
tálne prebieha dokončovanie vnútorných a vonkajších zložitej prípravy pozemkov pod repky a následného 
úprav, zakúpili sme šmykom riadený nakladač aj sucha, pre ktoré budeme musieť repku presiať kukuri-
s miešacou lopatou na betón, za lepších cenových cou, veľkých letných búrok a prietrží a požiaru stohu 
podmienok sme zakúpili nádrž na naftu, zaviedli sme slamy aj dlhodobé maródky niektorých zamestnancov, 
elektronický dochádzkový systém /na tento rok zostal ale našťastie sa nám podarilo ich výpadok nahradiť aj 
v pláne ešte kamerový systém, ktorého postupnú z radov našich dôchodcov, začo im patrí veľká vďaka.
realizáciu chceme spojiť aj s nevyhnutnou rekonštruk- V rastlinnej výrobe sa nám podarilo na najbližšie 
ciou elektrického vedenia/. Taktiež bol zakúpený roky dohodnúť množenie osív a plánujeme aj rozšíre-
použitý kyprič, pred koncom roka sme zakúpili kontaj- nie pestovania krmovín. O tom, že veríme aj živočíšnej 
nerovú vrátnicu, aby sme vytvorili vhodné pracovné výrobe svedčia podľa mňa naše investície, ktoré sme 
podmienky pracovníkom na vrátnici a pripravili pod- do tohto segmentu investovali a pokiaľ budeme mať 
mienky na zavedenie kamerového systému. Napokon takých pracovníkov a vytvoríme im adekvátne mož-
vďaka všímavosti členov rybárskeho združenia sme nosti, tak sa ich výsledky budú zlepšovať. Osobne som 
veľmi rýchlo zistili a začali odstraňovať poruchu na v kontakte s výrobcom strojov, ktorému pomáham 
potrubí nášho vodojemu na pasienku, avšak túto zimu skúsenosťami s organizáciou slovenského trhu a aj to 
sme museli dočasne vodojem odstaviť a budeme prinesie ďalšie možnosti a výhody pre naše družstvo. 
musieť zrekonštruovať stupačku do vodojemu a vyčis- Takže ak to všetko dáme dokopy, aj s pracovitosťou 
tiť celý vodojem. našich pracovníkov, osobne si myslím, že máme 

Plochy pre jarné plodiny sme pripravili podrýva- správne smerovanie a môžeme podnik postupne dostať 
ním, tým sme nahradili orbu a najmä v túto suchú jeseň do celkového kladného výsledku.  
sme ušetrili stroje, vlahu a najmä financie za naftu Chcem poďakovať všetkým ,ktorí sa podieľali na 
s ešte lepším efektom hĺbkového prekyprenia ako by výsledku minulého roku. Všetci si zastali svoje miesto 
sme to dosiahli orbou. Aj susedom z Podolia sme najmä v špičkách, kedy sme potrebovali potiahnuť, ale 
pomohli s prípravou pozemkov pod cukrovú repu najmä pracovníkom na údržbe, že dokázali udržať 
naším traktorom s podryvákom. Celková spotreba stroje a ostatné zariadenia v čase špičiek v chode a 
nafty nám v medziročnom porovnaní klesla o viac ako najväčšou mierou sa takisto podieľali na prerábke 
14%. priestorov maštale.   Ing. Juraj Lednický, 

Počas roka sa nám podarilo vyčistiť a upraviť časť predseda PD Pobedim

množstvo hodín. 
Chceme poďakovať sponzorom - Strojtech Nové 

Mesto nad Váhom Marek Kadlec, Ulstrupplast Martin 
Bača, PD Pobedim, Peter Marko, Peter Lednický, Ján 
Miklovič a členom OHZ Pobedim, ktorí prispeli 
vlastnými finančnými prostriedkami na zveľadení 
hasičskej techniky. 

Dňa 25.2.2012 sa konal slávnostný krst repasova-
ného vozidla Tatra 148 CAS 32 Obecného hasičského 
zboru Pobedim. Snaha obecných hasičov v Pobedime, 
ktorí Tatru 148 svojpomocne reparovali bola ukonče-asičské vozidlo Tatra 148 CAS 38 je z roku 
ná pokrstením vozidla. Vozidlo slávnostne pokrstili 1978 a má za sebou generálnu opravu čerpadla H
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR JUDr. Maroš a nádrže na vodu. Počas viacerých etáp repasovania 
Žilinka a poslanec NR SR JUDr. Róbert Kaliňák. boli zakúpené kapota, žiarovky, stierače, zásterky, 
Krstu sa zúčastnila starostka obce Pobedim Mgr. Eva hliníková fólia, farba, maliarske potreby, potrubie na 
Směřičková, zástupcovia okolitých dobrovoľných vysoký tlak, blatníky, brúsne kotúče, a iné potrebné 
hasičských zborov, ako aj členovia Obecného hasič-veci na zváranie, brúsenie a podobne. Plechy karosérie 
ského zboru Pobedim a poslanci obecného zastupiteľ-a ich opracovanie, nálepky, farba, sedačky boli spon-
stva. Po slávnostnom privítaní hostí bola spomenutá zorským darom od súkromných firiem a dobrých ľudí. 
história vozidla, ktoré bolo vyrobené v roku 1978 a Pri tejto pomoci vyšla rekonštrukcia len na 1325.- €. 
v roku 1983 preradené zo Zboru Požiarnej ochrany Treba však povedať, že okrem výroby plechov 
Trenčín do majetku obce Pobedim.novej karosérie boli všetky práce vykonávané samot-

Pavol Varačka a hasiči Pobedimnými hasičmi, ktorí strávili v zbrojnici nespočetné 

Repasovanie a krst hasičskej Tatry

Repasovaná hasičská Tatra 

Rozpočet na rok 2012 
podľa programov - sumarizácia

Spracovala: M. Jankechová 
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Privítali sme 
15.1. 2012 Tatiana Pečenkárová, č. 126
25.1. 2012 Alexander Dúdik, č. 166

Rozlúčili sme sa 
13.12. 2011 Justína Marková,  64 r., č. 293
21.1. 2012 Ing. Jozef Mitošinka, 64 r., č. 372
22.1. 2012 Pavol Chalás, 62 r., č. 23
6.2. 2012 Jozef Mitošinka, 95 r., č. 291  
23.3. 2012 František Mišík, 87 r., č. 373 
28.3. 2012 Anna Ferancová, 70 r., č. 155

/ 13. a 14 zasadnutie / 
V minulom roku posledné 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 

dňa 12. decembra 2011. Na návrh starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej sa 
pôvodný program upravil a doplnil o dva body /žiadosť základnej školy 
a rozpočtové provizórium/. 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznesení bola prerokovaná úprava roz-
počtu obce na rok 2011 a to rozpočtovým opatrením č. 2. Poslanci rozpočtové 
opatrenie schválili, tak ako bolo predložené ekonómkou obecného úradu 
Martou Jankechovou. Ďalej bola prerokovaná žiadosť o odkúpenie pozemku 
parc.č.664/1 katastrálneho územia Pobedim. Žiadosť nebola schválená 
s odkazom na potrebu riešenia prevodu pozemku do majetku obce. Obecné 
zastupiteľstvo v 5. bode programu súhlasilo s predĺžením nájomných zmlúv za 
užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Pobedim s podmienkou vyrovnania 
všetkých pohľadávok voči obci. 

Doplňujúcim bodom programu bola žiadosť základnej školy s materskou 
školou o vyňatí správy budovy materskej školy. Žiadosť bola poslancami 
zastupiteľstva odsúhlasená. Poslanci v ďalšom doplňujúcom bode programu 
uznesením súhlasili s rozpočtovým provizóriom obce v roku 2012. Riadny 
rozpočet obce bude prerokovaný a odsúhlasený v prvom štvrťroku budúceho 
roku. Pred Interpeláciami poslanci schválili Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Pobedim. 

V bode Interpelácie sa poslanci, okrem iného, dopytovali na riešenie auto-
busového spojenia Nové Mesto nad Váhom - Pobedim, na problémy s verej-
ným osvetlením a na projekt výstavby vodovodu. Po bodoch Rôzne a Záver 
bolo 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené. 

Vyše šesť hodín trvalo 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konalo sa 
dňa 12. marca a zasadnutie otvorila starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá 
privítala poslancov a hostí. Po kontrole uznesení oboznámil konateľ firmy 
PROFSTAV Piešťany Ing. Ľudovít Hlobeň o možnosti výstavby nájomných 
bytov v obci. Navrhol výstavbu 10 bytovky, s umiestnením východne od 
zdravotného strediska a s možnosťou ukončenia výstavby už v tomto roku. 
Poslancov zastupiteľstva požiadal o urýchlené rozhodnutie. Zastupiteľstvo 
bude o tomto návrhu, s prihliadnutím na všetky jeho aspekty, rokovať v polovi-
ci apríla t.r. 

Ďalšie body zasadnutia boli do pôvodného programu doplnené a to riešenie 
prevádzky cintorína /ozvučenie cintorína, úprava príslušného všeobecne 
záväzného nariadenia obce/ a návrhy hasičského zboru. Zastupiteľstvo v tejto 
súvislosti ocenilo aktivitu príslušníkov obecného a dobrovoľného hasičského 
zboru pri zabezpečovaní a opravách hasičskej techniky. 

Pred rokovaním o najdôležitejšom bode programu, a to o rozpočte obce na 
rok 2012 predniesla kontrolórka obce záväzné stanovisko k rozpočtu. Diskusia 
sa rozvinula k niektorým položkám rozpočtu a to k financiám originálnych 
kompetencií, ozvučenia cintorína a k dotáciám pre športové organizácie. 
Poslanci rozpočet obce na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 s navrho-
vanými zmenami napokon schválili. Rozpočet je zverejnený na oficiálnej 
internetovej stránke obce. 

Kontrolórka obce, Alena Miklášová, oboznámila poslancov o výsledku 
finančnej kontroly za rok 2011 a o rozvrhu kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra na rok 2012, ktorý poslanci uznesením schválili. Obecné zastupiteľstvo 
ďalej prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku pre Bc. Emanuela Holuba 
a schválilo plán kultúrnych aktivít na rok 2012. Po interpeláciách poslancov 
a bode Rôzne bolo 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva starostkou obce 
ukončené. I. Pastorek 

Fašiangové obdobie 
ožilo i tento rok karneva-
lom. V jedno piatkové 
popoludnie sa v našej 
svadobke začali schádzať 
masky od výmyslu sveta. 
Mohli ste tu stretnúť 
princezné, škriatkov, 
ježibaby, šmolkov či víly 
ale taktiež i metalovú 
skupinu či Jacksona. O zábavný program sa postarali žiaci deviatej triedy, 
ktorí si pre nás pripravili tri scénky : Ordinácia v pobedimskej škole - 
Zrodenie pobedimského talentu, Blondínky a Prvé rande. 

Po promenáde masiek nasledovala voľna tanečná zábava a na záver 
módna Eko prehliadka, v ktorej sa predviedli žiaci druhého stupňa so 
svojimi modelmi vyhotovenými z odpadového materiálu. Samozrejme 
nechýbalo malé občerstvenie v podobe bufetu, ktorý pre nás zabezpečili 
rodičia a taktiež výborné koláče od našich mám a babičiek. 

O tom, že naši žiaci sú úspešní nielen v športových a kultúrnych poduja-
tiach, ale aj vo vedomostných olympiádach svedčia umiestnenia našich žia-
kov. V okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka nás úspešne reprezen-
toval žiak 9. ročníka, Martin Holubec, ktorý obsadil 3 . miesto. Tento žiak 
získal pre našu školu aj ďalšie významné ocenenie, a to 3. miesto v krajskej 
súťaži „MY POPSTAR" Trenčianskeho kraja. 

K veľkým úspechom patrí umiestnenie dvoch našich žiakov 7. ročníka 
- Matúša Feranca a Tomáša Garžíka, ktorí v okresnom kole dejepisnej olympi-
ády získali 1. a 2. miesto a obaja nás budú reprezentovať v krajskom kole 
v Trenčíne, dňa 3. apríla 2012. Dňa 3. marca 2012 nás v obvodnom kole súťaže 
v prednese poézie a prózy „Podjavorinskej Bzince" úspešne reprezentovali 
štyri žiačky našej školy - Simonka Slabá (4. roč.) , Zuzka Gálová (6. roč.), 
Lívika Žitňanská (7. roč.) a Viktória Gvuščová (8.roč.), ktorá obsadila pekné 
3. miesto a bude nás reprezentovať v okresnom kole 17. apríla 2012 vo 
Bzinciach pod Javorinou.  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a budeme im 
držať palce v ďalších kolách. -J.K.-

l Chlapci obsadili 2. miesto 
v kategórii mladší žiaci.

V posledné februárové dni sa 
Vám mohlo stať, že ste v Pobedime 
stretli skupiny neznámych detí, ktoré 
v rukách držali netradičné hokejky 
a ich kroky smerovali k bráne školy. 
Naša škola sa totiž stala usporiadate-
ľom obvodného kola Orion florbal 
cup - školsky majster obvodu vo 
florbale žiakov a žiačok základných 
škôl. V telocvični sa za 4 dni v 4 ka-
tegóriach postupne vystriedalo 
okolo 160 žiakov zo 7 škôl z celého 
okresu, ktoré si prišli zmerať sily 
v tomto novom ale i obľúbenom 
športe. Ide o kolektívny halový šport Bziniec, mladší žiaci zo Starej Turej 
podobný pozemnému hokeju, ktorý a prvenstvo v oboch kategóriách 
sa hrá hokejkou - ľahkou palicou dievčat si odniesli Považany. Žiaci 
s plastovou dierovanou čepeľou a našej školy sa zapojili do troch 
taktiež s ľahkou dierovanou plasto- kategórii a veru nedali sa zahanbiť - 
vou a dutou loptičkou. získali krásne dve druhé miesta 

Z prvého miesta a postupu na v kategórii mladší žiaci a staršie 
krajské kolo sa tešili starší žiaci zo žiačky. -V.S.-

Škola žila florbalom

Úspechy našich žiakov

Na karnevale 
i módna eko 
prehliadka

l Metalová skupina na karnevale.


