
Konanie parlamentných volieb 
v našej obci prebehlo bez problémov. Na 
ich priebeh dohliadala 9 členná volebná 
komisia a podľa nových legislatívnych 
nariadení bolo potrebné sa podpísať do 
zoznamu voličov a volebné lístky, 
samozrejme s výnimkou lístka, ktorý sa 
vkladal do obálky, sa museli odovzdať 
do osobitnej schránky. 

Vo volebných zoznamoch bolo 
zapísaných 978 oprávnených voličov, 
z ktorých prišlo hlasovať 545 voličov a 
platný hlasovací lístok odovzdalo 524 
voličov. Volebná účasť bola 55.7% , teda  
nižšia ako celoslovenský priemer  
(59,82%). Zo strán uvádzame hlasy 
strán, ktoré v celoslovenskom meradle 
prešli do parlamentu. Boli to: Smer - SD: 

205 hlasov, Slovenská národná strana: 64, OĽANO . NOVA: 60, Kotleba - 
Ľudová strana naše Slovensko: 55, Sme rodina - Boris Kollár: 40, Sloboda 
a Solidarita: 31 a Sieť: 26 hlasov. Strana KDH, ktorá sa do parlamentu 
nedostala, získala v obci 32 hlasov. V porovnaní s voľbami v roku 2012 
strana Smer SD získala vtedy 331 hlasov, potom s veľkým odstupom nasle-
dovalo KDH so 63 hlasmi a OĽANO zo ziskom 57 hlasov. Bodovala tiež 
SDKÚ, SNS, Kotlebova strana ĽS Naše Slovensko a SAS, ktorá vtedy získa-
la len 14 hlasov. I. Pastorek
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Jedna Ezopova bájka hovorí o tom, ako hladný lev cestou natrafil na 
spiaceho zajaca a chystal sa ho zožrať. V tej chvíli neďaleko zazrel srnku, 
ako sa pokojne pasie. Nechal preto zajaca pokojne spať a rozbehol sa za 
srnkou. Zajaca vyplašil hluk a utekal sa skryť. Lev dlho prenasledoval 
srnku, ale nepodarilo sa mu ju chytiť. Rozhodol sa, že sa vráti k zajacovi, no 
ten sa už skrýval vo svojej nore. Keď hladný lev videl, že mu aj zajac ušiel, 
povedal si: - Tak mi treba. Keď som si dal ujsť istú korisť v nádeji na väčšiu, 
zostanem hladný. -

Bájka poukazuje na to, ako niektorí ľudia nie sú spokojní s tým, čo 
majú, a stále sa ženú za čímsi novým. No pri honbe za väčšími vecami 
ľahkovážne strácajú tie veci, ktoré majú. Múdre poučenia môžeme nájsť 
nielen v bájkach ale napríklad aj v mnohých symboloch Veľkej noci. Obľú-
beným emblémom tohto obdobia je veľkonočný zajac.

V niektorých krajinách sa na Veľkú noc pečie chlieb v tvare zajaca. Inde 
je zase zvykom hľadať v záhrade veľkonočné vajíčka, ktoré tam ukryl 
veľkonočný zajac. Pri pohľade na čokoládového zajačika si obyvatelia 
našej krajiny možno spomenú na kreslený večerníček Bob a Bobek - roz-
právku o dvoch zajacoch, ktorí bývajú v kúzelníkovom klobúku. No toto 
nebude dôvod, prečo to ušaté zvieratko je počas Veľkej noci prítomné 
v rôznych podobách v našich domácnostiach.

V Biblii je zajac zaradený medzi stvorenia maličké na Zemi a múdrejšie 
nad mudrcov, kde symbolizoval jednoduchých, skromných a pokorných 
ľudí. Prečo však patrí toto zviera medzi symboly Veľkej noci?

Podľa ľudovej tradície zajac nespí - nemá totiž očné viečka. Zajačie oči 
otvorené aj počas noci pripomínajú ľuďom nádej vzkriesenia. Stredobo-
dom slávenia Veľkej noci je Kristovo zmŕtvychvstanie. Ono je pre nás 
nádejou, že ani naše oči nezostanú naveky zatvorené. Aj nás čaká vzkriese-
nie. Je to jedna zo základných právd kresťanskej viery, ktorá znamená, že 
v určitom, Bohom stanovenom čase znova ožijú aj naše smrteľné telá a vo 
svojej oslávenej podobe sa opäť spoja s nesmrteľnou dušou. Veľkonočný 
zajac chce ľuďom pripomenúť nádej na večný život. A vlastnosti zajaca nás 
môžu zase inšpirovať, ako večný život môžeme získať. Zajac poľný dokáže 
vyvinúť rýchlosť až 70 km za hodinu, čo mu umožní unikať pred dravcami. 
Aj my by sme mali vedieť rýchlo sa vzdialiť od všetkého, čo nám škodí. 
Dlhé uši pomáhajú zajacovi veľmi dobre počuť. Využívajme svoj sluch nie 
na to, aby sme počuli, čo sa o druhom hovorí, ale na to, aby sme počuli, čo 
chce ten druhý povedať mne. Môžu to byť slová, ktoré ma posunú tým 
správnym smerom.

Na záver ešte jeden mnohovravný príbeh. Zajac bol medzi ostatnými 
zvieratami rýchlym bežcom a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku. 
-Aká si pomalá,- uštipačne riekol vždy, keď korytnačka prechádzala okolo 
neho. A nezabudol posmešne dodať: - Nečudoval by som sa, keby si bola 
najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš, čo je to ponáhľať sa.- Koryt-
načka odvetila: -Keby som musela, vedela by som sa pohybovať tak rýchlo, 
že by som predbehla aj teba.- Zajac sa rozosmial: -To je dobré! Môžeme 
urobiť preteky a celý les uvidí, kto z nás je rýchlejší.- Korytnačka súhlasila. 
Preteky vzbudili medzi ostatnými zvieratami veľký záujem. Obyvatelia 
lesa sa v určený deň zišli pozrieť si tieto zaujímavé preteky. Zajac nasadil na 
začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých z dohľadu. Čoskoro sa 
pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na um a zastal. -Počkám na 
korytnačku, kým sa nedoplazí až sem a pred jej očami prebehnem cieľom.- 
A tak si sadol pod strom a čoskoro zaspal. Istota, že vyhrá, mu dovolila 
zdriemnuť si. Stará korytnačka zatiaľ pomaly, ale húževnato kráčala vpred. 
Prešla popri spiacom zajacovi a pokojne pokračovala ďalej. Do cieľa prišla 
prvá a nad zajacom zvíťazila. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné 
zvieratá vítali korytnačku .

Keď je človek vytrvalý, aj pomaly zájde do cieľa. Pamätajme, aký 
cieľ nám chce pripomenúť veľkonočný zajac a pomaly kráčajme 
k tejto životnej méte. Ľuboš Tvrdý

V sobotu 23. januára 2016 základná organizácia jednoty dôchodcov 
zorganizovala návštevu koncertu v divadelnej sále Mestského kultúrneho 
strediska v Novom Meste nad Váhom. Koncert po názvom Už je toho 
fašánečku na mále... sa uskutočnil z príležitosti 5. výročia ľudovej hudby 
Rovenec. Vedúcou hudby je Mgr. Mária Mizeráková, ktorej činnosť na poli 
rozvoja ľudovej kultúry potleskom ocenili prítomní návštevníci a kyticou 
zástupkyňa primátora Nového Mesta nad Váhom a riaditeľka Mestského 
kultúrneho centra. Hosťami hodnotného kultúrneho zážitku boli členovia 
Folklórneho súboru Otava a ženská spevácka skupina. Vďaka za skutočne 
príjemne strávené sobotňajšie popoludnie.

Členovia Jednoty dôchodcov, na základe plánu činnosti na rok 2016, 
navštívili dňa 19. februára 2016 v Dome umenia v Piešťanoch slávnostný 
program Folklórneho súboru Lusk Krakovany z príležitosti 25. výročia jeho 
vzniku. Vystúpenie pod názvom Rok s folklórnym súborom Lusk bolo vskut-
ku vydarené, réžia i choreografia bola na vysokej úrovni a výkony účinkujú-
cich perfektné. Účastníci kultúrneho programu mali teda pekný estetický 
a kultúrny zážitok. Treba pripomenúť, že v programe účinkovala i Ľudová 
hudba Adama Vakoša s hudobníčkou Máriou Mizerákovou. Inak vedúci 
hudby Adama Vakoš je vnukom Pobedimčana Jozefa Vakoša, učiteľa a niek-
dajšieho vedúceho speváckeho zboru slovenských učiteľov. -I.P.-

Dva folklórne zážitky 

Otvorené oči 

Parlamentné voľby 2016

Foto: Eva Pogranová 



V našej obci sa pred svadobkou a predaj- záver besiedky poďakoval starosta obce Bc. 
ňou Jednoty, prvýkrát konali vianočné trhy Martin Lednický.
a v účelovom zariadení obce nechýbala ani Pred svadobkou už počas besiedky postup-
tradičná Vianočná besiedka. Akcie sa uskutoč- ne prichádzali návštevníci, aby si pochutnali na 
nili 18. decembra 2015 a obe sa vydarili. Via- ponúkaných jedlách a osviežili sa predovšet-
nočné trhy vďaka Obci Pobedim a viacerým kým horúcimi nápojmi. Za ľudové ceny sa 
organizátorom /futbalisti, poľovníci, sokolky, podával poľovnícky guláš, langoše, huspenina, 
seniori/. Na úspechu kultúrnej akcie mali slané a sladké pečivo ako i zázvorníky. Ponúkal 
zásadný podiel žiaci a pedagógovia našej školy. sa punč a varené víno. Po Vianočnej besiedke si 
Počas Vianočnej besiedky, za pozornosti návštevníci trhov mohli zakúpiť aj výrobky 
plného hľadiska svadobky, sa striedali básne, žiakov s vianočnou tematikou. Na dôvažok, 
tance, priania a scénky všetko v znamení blížia- našťastie pršať začalo až v závere vydarenej 
cich sa Vianoc. Za predvedené vystúpenia sa na kultúrno - spoločenskej akcie.     -I.P.-

Malí koledníci Dobrej noviny spolu so júce čaro vianočného obdobia umocnené 
správcom našej farnosti sv. Michala archanjela koledami a veršami otváralo aj v tomto roku 
pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. domovy, ale najmä srdcia farníkov, ktorým nie 
Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom je ľahostajná núdza iných. Finančné príspevky 
vytvorili na sviatok Svätej rodiny 27.12.2015 darované z čistého úmyslu a dobrého srdca iste 
jedno ohnivko tejto ušľachtilej reťaze ľudskej pomôžu k  napredovaniu projektov v ďalekej 
spolupatričnosti. Aj napriek tomu, že ulice Afrike. Pán farár požehnal po koledovaní aj 
našej obce boli zahalené hustou hmlou, rezonu- príbytky navštívených rodín. Ján Feranec

Podobne ako minulý rok aj teraz 1. januára reprodukovaná hudba v réžii Ivana Pätnického, 
Pobedimčania v hojnom počte privítali nový vystúpenie členov Folklórnej skupiny Pobe-
rok 2016. Privítanie, s peknou zimnou atmosfé- dimčan (piesne a vinše) ako aj rezká hudba 
rou, sa uskutočnilo pred svadobkou, kde bol našej populárnej skupiny Valoband. Na štvrť na 
pripravený slnečník pod ktorým sa podával šesť ohlásil starosta obce ohňostroj. Pekný 
starostovský čaj, poslanecký punč a varené a efektný ohňostroj spustil Peter Feranec 
víno. Kultúrno spoločenskú akciu otvoril a skončil sa potleskom prítomných. Akcia bola 
starosta obce Bc. Martin Lednický, ktorý tiež vhodnou príležitosťou na úprimné novo-
privítal prítomných a zaželal im ako aj všetkým ročné gratulácie . A tak veselo, kultúrne 
Pobedimčanom šťastlivý nový rok. Súčasťou a s ohňostrojom teda Pobedimčania privítali 
akcie však neboli len nápoje na zohriatie ale aj nový rok 2016. I. Pastorek

Výročná členská schôdza (VČS), ako priviezol minister vnútra SR JUDr. Róbert 
najvyšší orgán DHZ Pobed im, zasadala Kaliňák. Minister vnútra SR odovzdal obci 
28. februára 2016. Otvorenia a vedenia priebe- a DHZO aj protipožiarny vozík. Pobedimskí 
hu schôdze sa ujal tajomník DHZ Ing. Matej hasiči sa stali takto súčasťou obnovy hasičskej 
Palkovič. Privítal prítomných členov a hostí, techniky v projekte pripravenosti Slovenskej 
ktorými boli: predseda Okresného výboru republiky v boji so živelnými pohromami.
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto Plán práce sa na tento rok nijako zvlášť 
nad Váhom Bc. Jozef Smolinský, delegát OV nelíšil od minuloročného. Pribudol však bod, 
DPO Nové Mesto nad Váhom Ing. Štefan v ktorom sa hovorí o príprave nastávajúcich 
Kusenda, veliteľ DHZ Hôrka nad Váhom Juraj osláv 130. výročia DHZ Pobedim, ktoré budú 
Nedbal, člen DHZ Soblahov Lukáš Beták v roku 2017.
a kronikárka obce Eva Pogranová. V úvode diskusie boli vyzvaní o príhovor 

Medzi prvými bodmi programu VČS bola prítomní hostia. Ing. Štefan Kusenda pozitívne 
správa o činnosti DHZ, ktorú predniesol Martin hodnotil priebeh VČS, ale nevyhol sa ani 
Piškula. Správa o činnosti bola rozsiahla, ale kritike. Ďalej v prejave povzbudil k lepšej práci 
prítomní členovia pozorne počúvali, ako si v kolektíve hasičskej mládeže. Bc. Jozef Smo-
DHZ Pobedim viedol v minulom roku. linský vyjadril poďakovanie DHZ a informoval 
Z činnosti DHZ by sme mohli spomenúť: prítomných o dianí v OV DPO Nové Mesto nad 
pravidelná účasť odberov krvi nielen v Pobedi- Váhom. V závere diskusie Ing. Matej Palkovič, 
me, ale aj v Podolí, účasť a organizácia súťaží vyzval členov na povzbudenie svojich detí 
s historickou hasičskou technikou, rôzne alebo vnúčat k členstvu v kolektíve hasičskej 
ukážky techniky počas roka a tak by sme mohli mládeže Pobedim.
pokračovať. Z tej hlavnej, a to hasičskej zása- Nasledovalo schválenie uznesenia, ktoré-
hovej a preventívnej činnosti by to bolo: 18 vý- ho návrh predniesol Ing. Matej Palkovič a VČS 
jazdov pri požiari, 29 výjazdov na technický ho po prerokovaní schválila, čím sa VČS ukon-
zásah a požiarna hliadka počas žatvy a počas čila.
odletov a príletov na letisku v Piešťanoch. V už uvoľnenej atmosfére si prítomní 
V minulom roku 2015 sa udialo aj to, že DHZ pochutili na pohostení, ktoré sponzoroval 
sa rozlúčilo s hasičským vozidlom CAS32 Rastislav Čop. A po dobrom jedle pokračovali 
TATRA 148, ktoré bolo odvezené na repasáciu. v neoficiálnych diskusiách.
Ale viac ako plnohodnotnou náhradou mu bolo Ing. Matej Palkovič 
poskytnuté vozidlo CAS32 TATRA 815, ktoré    tajomník DHZ Pobedim

Týždeň od 15.2. do 19.2. 2016 sme strávili v krásnom 
horskom prostredí v blízkosti Sklených Teplíc v Chate 
u Daniela v Repišti. Mladší žiaci trávili čas plaveckým 
výcvikom a my starší lyžiarskym výcvikom. Hneď 
v pondelok nás rozdelili na lyžiarov a nelyžiarov. Prvú 
skupinu viedli inštruktori Samo a Peťo. Druhú skupinu 
viedol Mišo. Lyžovali sme v lyžiarskom stredisku SALA-
MANDRA RESORT pri Banskej Štiavnici. Aj keď snehu 
bolo málo a počasie nám príliš neprialo lyžovali sme od 
prvého dňa. Pokročilejší lyžiari lyžovali od druhého dňa 
na veľkom svahu. Na veľký svah mohli ísť od tretieho dňa 
aj lyžiari ,ktorí lyžovali od pondelka. V zlyžovaní svahu 
im pomáhal inštruktor Peťo. Každý deň sme si mohli zjesť 
desiatu v reštaurácií na svahu. Po lyžovaní nás čakal 
výborný obed, ktorý pre nás navarili tety kuchárky. Po 
obede mali pre nás animátori Dada, Terezka, Mišo, Danči 
a Veľký brat pripravený program v podobe hier, súťaží a 
kvízov a úplne super bola nočná hra. Vo štvrtok sme mali 
zaujímavú besedu so včelárkou, kde sme si mohli zakúpiť 
aj rôzne výrobky zo včelích produktov. Po nej si pre nás 
animátori s učiteľmi pripravili super prekvapenie - disko-
téku. Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili plaveckého výcviku. 
Chodili sme plávať do Banského kúpeľa v Sklených 
Tepliciach. Boli sme rozdelení na korytnačky, rybičky a 
žraloky. Korytnačky sa učili splývať a plávať prsia. Rybič-
ky sa naučili splývať, plávať prsia a skákať do vody. 
Žraloci sa učili prsia, kraul a skákať do vody. Všetci sme sa 
naučili super plávať. Posledný deň sme animátorom 
zaspievali hymnu, ktorú sme sami zložili a potom sme len 
zamávali animátorom a vyrazili na výlet do Banskej 
Štiavnice. Tam sme navštívili Banské múzeum, Galériu 
Jozefa Kollára, kde sme mali možnosť vytvoriť výtvarné 
diela, ktoré boli vystavené v obecnej skrinke a Starý 
Zámok. Mladší žiaci navštívili tvorivé dielne, kde si mohli 
vlastnoručne vyrobiť darček pre svojich blízkych, či už 
z dreva, plastu a drevotriesky a Banské múzeum, kde sa 
oboznámili s najstaršími banskými strojmi a mohli si 
zasúťažiť v skladaní puzzle. Ďakujeme nielen našim 
učiteľom, ale aj animátorom, tetám kuchárkam a inštruk-
torom, ktorí sa o nás celý týždeň skvelo starali. Už sa 
tešíme na budúci rok. 

Simonka Slabá a Hanka Melicherová (8. ročník)
     Samko a Filipko Miklovičovci  (4. ročník)

Prvé Vianočné trhy a tradičná Vianočná besiedka

Pobedimskí koledníci podporili Dobrú novinu

Privítanie nového roku 2016

Bilancia Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

l Účastníci lyžiarskeho výcviku 

l Z vianočných trhov. Foto: I. Pastorek



Vo fašiangovú nedeľu /tentoraz 7. februára nie našich Valovícov a tiež reprodu-
2016/, tak ako je zvykom organizácie Jednoty kovanou hudbou, ktorú zabezpečo-
dôchodcov v Pobedime, sa uskutočnila výročná val Ivan Pätnický. Jozef Sýkora zase 
členská schôdza a Fašiangové posedenie. Výročná dal do spevu účastníkov posedenia 
schôdza bola tiež schôdzou volebnou, na ktorej sa svoj ím spev om a harm onik ou. 
volil výbor základnej organizácie. Hosťom Program pripravili i členky Jednoty 
schôdze bol starosta obce Bc. Martin Lednický, dôchodcov a to najskôr prezentáciou 
ktorý v diskusii ocenil činnosť a angažovanosť pobedimského kroja a potom vystú-
seniorskej organizácie. Pred diskusiou bol prítom- pením zahraničného súboru. 
ným členom predložený plán činnosti na tento rok, V prvom vystúpení vynik li 
vyhodnotenie práce organizácie v roku minulom, krásy nášho kroj a, zvýraznené 
prerokovali sa finančné dokumenty a zvolil sa tancom na modernú hudbu. Skutoč-
výbor Základnej organizácie JDS Pobedim ne prekvapivé bolo vystúpenie 
v doterajšom zložení. spomínaného zahraničného súboru 

Po skončení schôdze, inak za hojnej účasti konkrétne skupiny Maxim Turbu-
členov, bolo pestré Fašiangové posedenie. Pred lenc v podaní našich členiek a pod 

nechýbalo občerstvenie a voľná zábava našich večerou so svojím vystúpením pozdravili seniorov režijným vedením Jarmily Mašánovej. Dá sa 
seniorov, ktorí si v tomto roku si pripomínajú najmenšie cvičenky T.J. Sokol Pobedim pod vede- konštatovať, že vystúpenie cvičeniek bolo príjem-
10. výročie založenia organizácie Jednoty dôchod-ním Vladimíry Žitnanskej. Po chutnej večeri né, krojovaných členiek pekné a troch dám (Maxim 
cov v Pobedime. Ivan Pastorekprogram pokračoval hudbou do tanca a na počúva- Turbulenc) vtipné a originálne. Na posedení 

V nedeľu 31. januára 2016 v závere sv. omše bol s Ježiškom po stránke ikonografickej podrobne 
správcom farnosti JCLic. Ľubošom Tvrdým po opísala Barbora Matáková pracovníčka Krajského 
reštaurovaní posvätený umelecky hodnotný a his- pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza. 
toricky vzácny na dreve maľovaný Zároveň sa urobili pokusy obraz 
obraz Panny Márie. reštaurovať, no v čase obnovy 

Až do roku 2005 bol obraz kostola a farskej budovy neboli 
Panny Márie, skladajúci sa z troch potrebné finančné prost riedky. 
častí, súčasťou políc historickej Obraz sa podarilo reštaurovať až 
knižnice umiestnenej v severový- v druhej polovici roku 2015 a 
chodnej kaplnke /pri tzv. bufete/. začiatkom tohto roku a to vďaka 
Časti obrazu objavil autor príspev- podpore správcu farnosti  vdp. 
ku, v tom čase kostolník a môžete si Ľuboša Tvrdého a z finančných 
predstaviť, aké bolo jeho prekvape- prostriedkov Združenia pre opravu 
nie, keď po odložení náboženských a ochranu kostola sv. Michala 
periodík postupne nachádzal archanjela v Pobedime. 
jednotlivé súčasti obrazu. Dosky Obraz odborne reštaurovali 
tvoriace obraz sa opatrne vybrali trenčianski reštaurátori akademic-
z police knižnice a umiestnili sa ký sochár Juraj Krajčo s manželkou 
najskôr do kaplnky Sedembolest- akademickou maliarkou Danou 
nej Panny Márie a potom sa uložili Krajčovou - Hollou. Dosky obrazu 
na faru. boli zo zadnej strany spojené a 

Barokový obraz bol bezpochy- maľba dostala jednoduchý rám. Na 
by súčasťou oltára. Nasvedčuje tomto mieste je vhodné pripome-
tomu veľkosť umeleckého diela núť, že pri obnove maľby sa zistilo 
ako i stopy po osadení do architek- poškodenie očí oboch postáv čo 
túry oltára a to buď pôvodne hlav- môže súvisieť s prepadom pobe-
ného oltára kostola, ktorý bol dimského kostola v čase povstania 
zasvätený Narodeniu Pána, alebo Františka Rákocziho II. 
bol súčasťou bočného oltára Panny Vychádzajúc z analýzy B. Ma-
Márie. Oltár Narodenia Pána sa tákovej maľba zobrazuje viaceré 
uvádza v kanonickej vizitácii typy a to typ Madony, Kráľovnej 
z roku 1754 a po tomto roku sa vo nebies, patrónky Uhorska a Imma-
vizitáciách objavuje bočný oltár culaty s dôrazom na Nepoškvrnené 
Panny Márie, no identifikácia počatie Panny Márie. Na pravej 
s obrazom je problematickejšia. strane P. Márie je dieťa, Ježiško, 
V každom prípade potom ako ktoré Bohorodička pridŕža ľavou 
prestal slúžiť ako oltárny obraz boli rukou. V pravej ruke drží žezlo 
dosky obrazu, inak každá doska a stojí na polmesiaci s mohutným 
bola maľovaná osobitne, odložené hadom. P. Mária šliape hlavu hada, 
a pred nálezom v roku 2005 poslú- ktorý má v papuli jablko. Žezlo 
žili ako police farskej knižnice. predstavuje kráľovskú moc, had na 
Treba ešte spomenúť, že na jednej polmesiaci odkaz na knihu Genesis 
z fotografií z pohrebu na miestnom o rozšliapaní hlavy hada a jablko 
cintoríne v 50. rokoch minulého pripomína prekročenie Božieho 
storočia, je vidieť zástavu s obra- zákazu v Raji. 
zom Panny Márie s Ježiškom. Do súčasnosti sa však Obraz, Panna Mária z Pobedima, sa umiestnil 
zástava nezachovala, no je zrejmé, že v čase zhoto- do severnej bočnej lode kostola sv. Michala archan-
venia zástavy sa obraz Panny Márie používal na jela a tak obohatil sakrálny priestor kostola o vzácne 
náboženské funkcie. Dokonca je možné, že obraz na náboženské a umelecké dielo neznámeho barokové-
zástave, už značne poškodený, bol maľovaný v čase ho majstra. Článok o reštaurovaní a vysvätení 
vzniku obrazu. obrazu bol zverejnený i v Katolíckych novinách 

Po zverejnení nálezu obraz Panny Márie č. 10 / 2016. Ivan Pastorek

Výročná schôdza a Fašiangové posedenie Jednoty dôchodcov

Po otvorení zasadnutia bol pôvodný 
program rozšírený o dva body, obsahom 
ktorých bola výmena pozemkov medzi poľ-
nohospodárskym družstvom a Obcou Pobe-
dim a riešenie problematiky uznesení zo 
6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po 
kontrole uznesení v časti programu Podnety 
občanov vystúpil so svojimi podnetmi a 
pripomienkami Miroslav Piškula. Na podnety 
a pripomienky M. Piškulu reagoval starosta 
obce Bc. Martin Lednický. Konkrétne podne-
ty a reakcia starostu sa uvedú v zápisnici 
zo 7. zasadnutia.

Po tomto pomerne obsiahlom bode pro-
gramu nasledovalo Záväzné stanovisko 
hlavného kontrolóra k  rozpočtu obce na 
r. 2016. Hlavným bodom programu zasadnu-
tia bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu 
obce. Následným bodom programu bola 
úprava rozpočtu č. 2 na rok 2015 a čerpanie 
rozpočtu obce za III. štvrťrok 2015. Zasadnu-
tie pokračovalo prerokovaním a schválením  
Dodatku č. 1 k VZN č.3/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady na území 
obce Pobedim a schválením žiadosti o  predĺ-
ženie nájmu obecného bytu. Poslanci 
odsúhlasili príspevok na CT prístroj pre 
novomestskú nemocnicu a rovnako tiež 
schválili kúpnu zmluvu na predaj pozemkov 
v prospech Západoslovenskej distribučnej. 
V ďalšom priebehu zasadnutia poslanci 
súhlasili so zverejnením zámeru v súvislosti 
s predajom pozemkov poľnohospodárskemu 
družstvu a doriešili problematiku znenia 
uznesení č. 43 a 44 zo 6. zasadania obecného 
zastupiteľstva. 

Poslednými troma bodmi programu boli 
informácie starostu obce, interpelácie a bod 
rôzne Po tomto bode, so želaním príjemných 
vianočných sviatkov a všetkého dobrého 
v novom roku, 7. zasadnutie obecného zastu-
piteľstva ukončil starosta obce Bc. Martin 
Lednický. -I.P.-

Vzácny barokový obraz 

l Obraz Panny Márie 
v čase nálezu  ako police 

knižnice a po reštaurovaní.
 Foto: I. Pastorek, 

Z. Pogranová 

 l Vystúpenie na fašiangovom 
     posedení je  už tradíciou.
     Foto: Eva Pogranová 
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Prvé tohoročné a v poradí 8. zasadnutie obec- Hlavné kapitoly celkového rozpočtu obce na rok 
ného zastupiteľstva sa konalo dňa 2. marca 2016 2016 sú zverejnené v tomto čísle obecných novín 
v zasadačke obecného úradu. Program bol dopl- Pobedimčan. Dva nasledujúce body sa týkali 
není, po poslaneckom návrhu Ing. M. Mitošinku, kontrolnej činnosti a to správa hlavného kontroló-
o bod Riešenie daňových a iných nedoplatkov. ra o  výsledku finančnej kontroly za rok 2015 
V bode tri Podnety občanov vystúpil občan a návrh rozvrhu kontrolnej činnosti hlavného 
M. Mareš s požiadavkou opravy komunikácie kontrolóra na rok 2016. Oba materiály boli vzaté 
smerom ku kultúrnemu domu a PD Pobedim. na vedomie a návrh kontrolnej činnosti bol 
Starosta obce informoval o vyčlenení finančnej poslancami schválený. Rovnako uznesením bol 
čiastky na opravu miestnych komunikácií v roz- schválený prevodu majetku obce z  dôvodu hod-
počte na rok 2016. ného osobitného zreteľa, konkrétne výmena a 

Po podnete občana obecné zastupiteľstvo vzájomný predaj a kúpa pozemkov medzi Obcou 
prerokovalo podnet prokurátora v súvislosti so Pobedim a Poľnohospodárskym družstvom so 
zverejnením VZN 1 /2016 a následne odsúhlasilo sídlom v Pobedime. V nasledujúcom 11. bode 
jeho nové znenie nariadenia s tým, že rešpektova- programu obecné zastupiteľstvo schválilo zmlu-
lo podnet prokurátora. Ide o Všeobecne záväzné vy nebytových priestorov (MUDr. Veronika 
nariadenie obce Pobedim o  určení miesta a času Šišovská, Ing. Marián Vanderka a Slovenský 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej cykloklub). Poslanci tiež schválili návrh na odkú-
dochádzky v  ZŠ s  MŠ Jána Hollého, Pobedim penie pozemku nachádzajúci sa v športovom 
433. V ďalšom bode bola schválená Príloha č. 1 areáli a na návrh Ing. M. Mitošinku uznesením 
k  VZN č. 1/2013 týkajúca sa originálnych kom- riešili konkrétny postup pri daňových a iných 
petencií v školstve. nedoplatkov občanov obce voči Obci Pobedim. 

Najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľ- Poslednými bodmi 8. zasadnutia obecného 
stva bolo prerokovanie a schválenie úpravy toho- zastupiteľstva boli interpelácie poslancov a bod 
ročného rozpočtu č. 1. Po obsiahlej diskusii Rôzne. Po vyčerpaní programu zasadnutie s po-
poslanci na doporučenie komisie pre finančné ďakovaním za aktívnu účasť ukončil starosta obce 
záležitosti a objasnení položiek úpravu schválili. Bc. Martin Lednický. -I.P. -

V  nedeľu 10.1.2016 sa na kolkárni v  Starej 589 kolkov. Druhé miesto obsadil tiež hráč KK 
Turej konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja Pobedim Marek Sahaj, výkonom 578 zvalených 
v  kategóriách žiakov, junioriek, žien a senioriek. kolkov. Domáci hráči takmer využili domácu 
V  spoločnej kategórii žiačok a  žiakov reprezen- kolkáreň. Náš posledný zástupca Michal Vajer 
toval KK Pobedim Erik Urban, ktorý výkonom zvalil 562 kolkov. V  poslednej štvorici hráč TKK 
262 kolkov obsadil druhé miesto a  striebornú Trenčín Jakub Kičinko zvalil o 6 kolkov viac 
medailu. Víťazkou sa stala Veronika Mikušincová a tak výkonom 568 zvalených kolkov obsadil 
z  TKK Trenčín, ktorá zvalila 269 kolkov. tretie miesto.

Práve v  najvyrovnanejšej  kategórii junioriek Kolkáreň na Starej Turej bola v nedeľu 17. ja-
sa zúčastnila aj zástupkyňa KK Pobedim Adriana nuára dejiskom majstrovstiev Trenčianskeho 
Miklovičová, ktorá v  konkurencii troch hráčok kraja v kategórii seniorov. Náš jediný zástupca 
zvíťazila, keď dosiahla výkon 536 kolkov. Druhé Ján Mrekaj skončil v konkurencii 40 hráčov na 
miesto obsadila domáca hráčka Erika Lessová peknom ôsmom mieste s výkonom 542 zvalených 
výkonom 533 zvalených kolkov a  tretie miesto kolkov a nebyť predposledného záhodu mohlo 
obsadila Johanka Kičinková z  TKK Trenčín byť jeho umiestnenie ešte lepšie. Víťazom sa stal 
výkonom 527 zvalených kolkov. hráč TKK Trenčín Jozef Búlik výkonom 568 
 Na našej kolkárni sa v nedeľu 17. januára kolkov. Hráči na druhom a treťom mieste zvalili 
konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v  kate- rovnaký počet 557 zvalených kolkov. O ich 
góriách dorasteniek, dorastencov a juniorov. umiestnení nakoniec rozhodoval väčší počet 
V  dorastenkách KK Pobedim nemal zastúpenie. kolkov zvalených v dorážke. Striebornú medailu 
Víťazkou sa stala Natália Kováčová z MKK Stará získal Július Bročko z BKK Bánovce nad Bebra-
Turá výkonom 534 kolkov. Druhé miesto obsadila vou, ktorého dorážka bola 187 a tretie miesto 
jej spoluhráčka Vladimíra Vávrová výkonom 527 obsadil Branislav Cích 
kolkov a tretie miesto si vybojovala Simona z TKK Trenčín s do-
Korečová z TKK Trenčín, ktorá zvalila 525 kol- rážkou 183.
kov. Z  dorastencov zvíťazil hráč MKK Stará Turá Všetci naši medai-
Filip Lehuta, keď dosiahol výkon 557 zvalených listi si vybojovali účasť 
kolkov. Náš domáci hráč Jakub Urban obsadil na majstrovstvách Slo-
výkonom 537 kolkov druhé miesto. Tretie miesto venska. Žiaci a junior-
a  bronzovú medailu si výkonom 462 zvalených ky si zmerajú svoje sily 
kolkov vybojoval Rastislav Čečot z  MKK Stará v  Podbrezovej, doras-
Turá. tenci vo Veľkom Šari-

V najvyrovnanejšej kategórii juniorov sa ši a  juniori v  Rakovi-
z víťazstva a zlatej medaile tešil domáci hráč Da- ciach.
mián Bielik, ktorý dosiahol najlepší výkon dňa     Marián Mitošinka

Schválený uznesením OZ č. 48 / 2015
a po rozpočtovom opatrení č. 1

Príjmy
Bežné príjmy                  714 005,00
Kapitálové príjmy                     0,00
Príjmové fin. operácie       6 492,00
Príjmy spolu                 720 497,00

Výdavky
Bežné výdavky
Verejná správa                        151 375,00
Finančná a rozpočtová oblasť           700,00
Iné všeob. služby /matrika/ 1 865,00
Verejné služby /neklasifikované / 750,00
Transakcia verejného dlhu          800,00
Ochrana pred požiarmi                 8 832,00
Cestná doprava                           5 800,00
Nakladanie s   odpadmi               47 500,00
Spoločný úrad, príspevok 500,00
Rozvoj obce - verejná zeleň 4 500,00
Verejné osvetlenie 9 000,00
Zdravotné stredisko 16 044,00
Športové služby                         7 586,00
Knižnica                                   1 940,00
Ostatné kultúrne služby             18 560,00
Vysielacie a vydavateľské služby   920,00
Náboženské a spoločenské služby 6 261,00
Predškolská výchova          113 197,00
Základné vzdelanie          298 330,00
Vzdelávanie             1 000,00
Centrá voľného času                      300,00
Sociálne zabezpečenie               500,00
Bežné výdavky spolu        696 260,00
Kapitálové výdavky          14 127,00
Výdavkové fin.operácie 10 110,00   
Výdavky spolu                720 497,00

Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva    (8. zasadnutie)

Úspechy pobedimských kolkárov na majstrovstvách Trenčianskeho kraja

Privítali sme:
29.12. 2015  Alexandra Marešová  č. 361
  3.2. 2016  Nela Miklovičová  č. 215
27.2. 2016 Filip Žitňanský  č. 345 
3.3. 2016 Katarína Palkechová, č. 97

Manželstvo uzavreli: ---

Rozlúčili sme sa:
26.1. 2016 Viliam Klimo ,+62 r. , č. 136
29.1. 2016 Ján Kováčik , + 67 r., č. 110 


