
V podvečer pred sviatkom sv. Mikuláša 
sa stretli s Mikulášom aj pobedimské deti. 
Najskôr sa zišli na sv. omši v kostole, kde si 
vypočuli príležitostnú kázeň pána farára. 
Z chrámu prešli ku fare a tu sa najskôr roz-
svietil vianočný stromček a na koči prišiel 
Mikuláš so sprievodom anjela a čerta. Miku-
láš sa prihovoril k deťom a potom rozdal 
skutočne hodnotné mikulášske darčeky. 
Balíčkov bolo rovnako ako minulý rok, 
no detí bolo viac. Po odovzdaní darčekov, 
niektoré deti recitovali a spievali, mohli sa 
občerstviť a zahriať ovocným čajom a dospe-
lí zase punčom. Na tých, ktorí sa chceli povoziť, čakal koč. 

Organizátormi a podporovateľmi Mikulášskeho stretnutia boli Obec Pobedim, 
Farský úrad Pobedim, Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim, 
FK 1925 Pobedim, TJ Sokol - ženy Pobedim. -I.P.-
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Naša obec sa ešte v minulom a aj na oslavy 70. výročia Folklórnej skupiny 
v tomto roku zapojila do viacerých projek- Pobedimčan a druhýkrát nám odovzdal pre 
tov. Žiadosť sme podali do Programu školu prenosný počítač notebook a šesť 
obnovy dediny, kde sme chceli z tejto kusov stavebnice pre mechanicko - elek-
dotácie upraviť zelenú plochu v centre tronické zostavy riadené počítačom. 
obce pri preliezkach, doplniť výsadbu Úspešným projektom bol dopravný pro-
a lavičky. Ďalej sme podali projekty na jekt, a to riešenie dopravnej situácie v obci, 
Envirofond konkrétne tri projekty a to C4 - konkrétne zamedzenie prejazdu náklad-
Sanácia miest s nezákonne umiestneným ných vozidiel - kamiónov cez našu obec, 
odpadom, to sme chceli dokončiť a vyčis- okrem dopravnej obsluhy. Tento projekt 
tiť úplne priestor po bývalom smetisku, sme realizovali z vlastných zdrojov. 
potom C2 - Triedený zber a zhodnocova- V súčasnosti máme podaný projekt na 
nie biologicky rozložiteľných odpadov, zberný dvor, ktorého súčasťou sú ešte dve 
kde sa dali získať domové kompostéry a stojiská s kontajnermi, vyčistenie plochy 
malá komunálna technika a tiež L3 - Zvy- na bývalom smetisku a nákup traktora 
šovanie energetickej účinnosti existujú- s príslušenstvom. Prebieha návrh zadania 
cich verejných budov vrátane zatepľova- č.1 zmien a doplnkov Územného plánu 
nia a tu sme riešili výmenu okien a zateple- obce. Je zverejnený na výveske a webovej 
nie budovy Zdravotného strediska. No žiaľ 

stránke obce. Taktiež sa k tomu budú môcť 
pri týchto žiadostiach sme neboli úspešní. 

vyjadriť aj občania na pripravovanom 
Pokračovali sme žiadosťou o riešenie 

verejnom prerokovaní. Beží vybavovanie 
nevyhovujúcej elektroinštalácie v našej 

stavebného povolenia na rekonštrukciu 
Základnej škole s materskou školou Jána 

zdravotného strediska, rekonštrukciu a Hollého, no ale tiež neúspešne, pretože 
nadstavbu bytov v rámci tejto budovy zo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
Štátneho fondu rozvoja bývania, prebieha a športu plošne zamietlo tieto žiadosti 
proces prípravy územného konania a sta-v celej republike. Ale budeme žiadať 
vebného povolenia na výstavbu nájom-ďalej. Zapojili sme sa aj do výzvy na 
ných bytových domov. Tu nás ešte čaká riešenie prevencie kriminality a konkrétne 
urobiť pod bytovky geologický prieskum. sme žiadali prostriedky na Kamerový 
Taktiež prebieha príprava územného systém v obci, kedy nás v týchto dňoch 
konania a stavebného povolenia na výstav-potešila správa, že sme boli úspešní. 
bu kanalizácie v našej obci. Toľko stručný Ďalšou žiadosťou sme chceli získať finan-
prehľad našej práce aj keď mnohokrát cie z úradu vlády na prestrešenie plochy 
„neviditeľnej“, ale o to dôležitejšej pre pri dome smútku na cintoríne proti 
rozvoj našej malebnej obce Pobedim.nepriaznivému počasiu pri obradoch. Táto 

Prajem Vám požehnané vianočné žiadosť ešte nebola vyhodnotená, čo zna-
sviatky, prežitie času radosti a veselosti mená, že ešte môžeme dúfať v kladný 
v kruhu Vašich rodín, najbližších, priate-výsledok. Trenčiansky samosprávny kraj 

nám vyšiel v ústrety zatiaľ ako prvý, a to ľov a známych.     Mgr. Martin Lednický
hneď dvakrát. Prvú dotáciu nám poskytol      starosta obce

Napriek doteraz zverejneným informáciám a výzvam je pri-
pojenosť na nový vodovod v našej obci stále veľmi nízka. Radi 
by sme vám preto opätovne zhrnuli tie najdôležitejšie dôvody, 
prečo je naozaj potrebné sa na vodovod pripojiť. 

Trenčianske vodárne a kanalizácie na realizácii projektu 
vodovodu pre našu obec intenzívne pracovali niekoľko rokov, 
pričom projekt bol spolufinancovaný z eurofondov, štátneho 
rozpočtu, ale aj rozpočtu našej obce. 

Mať prístup ku kvalitnej pitnej vode by malo byť v 21. storočí 
samozrejmosťou aj v takej malej obci ako je tá naša. Nie je to 
však ten najhlavnejší dôvod, prečo sme vodovod vybudovali. 
Prvoradým dôvodom bola ochrana zdravia Pobedimčanov, 
ale aj obyvateľov zo susedných obcí - Podolia a Očkova.

Akreditované laboratórium Trenčianskych vodární a kanali-
zácií vyhodnotilo rozbory vzoriek z rôznych studní vo všetkých 
spomínaných obciach (spolu 9 rôznych vzoriek odobratých 
zo studní podľa výberu starostov). Výsledky boli alarmujúce, 
krátko povedané, voda v našich studniach nie je vhodná na 
pitie. Niektoré konkrétne ukazovatele - koliformné baktérie, 
ťažké kovy, dusičnany, ale aj kultivované mikroorganizmy - 
vykazovali až niekoľko-násobne zvýšené nadlimitné hodno-
ty. Takéto hodnoty predstavujú bezprostredné riziko pre Vaše 
zdravie, pričom dlhodobé používanie takejto vody môže spôso-
biť dokonca chronické zdravotné problémy. 

Kompletné protokoly z rozborov, signované akreditovaným 
laboratóriom sú k dispozícii na Obecnom úrade. Ako však vidíte 
už na základe uvedených konkrétnych výsledkov, pre vaše 
zdravie a zdravie vašich rodín je obecný vodovod, ktorý je 
zárukou nepretržitej dodávky kvalitnej pitnej vody (pravi-
delne kontrolovanej v zmysle zákona), tým najlepším riešením. 

Je ešte jeden zásadný dôvod prečo je potrebné pripojenosť na 
verejný vodovod v našej obci zvýšiť čo najskôr. Prijatím rozhod-
nutia vybudovať v našej obci vodovod sme zároveň prijali aj 
zodpovednosť za výsledky tohto dôležitého projektu, a to 
zodpovednosť finančnú. V projekte sme sa Európskej únii 
zaviazali, že napojenosť na verejný vodovod v našej obci dosiah-
ne 85%. Ak sa nám toto percento nepodarí dosiahnuť, 
hrozí vrátenie dotácie, čo by bolo pre našu obec likvidačné. 
Celková suma, ktorú by sme museli EÚ vrátiť predstavuje viac 
ako 513 tisíc Eur. 

Opätovne na vás preto apelujeme, pripojte sa na novovybu-
dovaný verejný vodovod v našej obci čím skôr. Ak sa obávate, že 
pripojenie na verejný vodovod je technicky alebo finančne 
náročné, stačí sa obrátiť na Trenčianske vodárne a kanalizácie. 
Ich pracovníci vám poradia s tým správnym technickým rieše-
ním, ktoré bude priateľské aj k vašej peňaženke. Akákoľvek 
investícia bude však predovšetkým investíciou do vášho vlast-
ného zdravia, ktoré je na nezaplatenie.

Aktivity obce v projektoch

Preèo je dôle�ité pripoji� sa 
na OBECNÝ VODOVOD

Stretnutie s Mikulášom 

  Foto: Eva Pogranová 



Počas tohoročných hodov boli sprístupnené ťami. Úspech mal koncert v kultúr-
výstavy vo svadobke a v Roľníckom dome. nom dome, ktorý bol pôvodne pripra-
V nedeľu popoludní koncertovala Hornosrniarska vovaný v športovom areáli. Vzhľa-
dychovka v areáli Roľníckeho domu a na hasičskej dom k nepriaznivému počasiu bol 
zbrojnici bol Deň otvorených dverí. V sobotu sa koncert presunutý do sály kultúrneho 
uskutočnil koncert skupín ELÁN tribute, Country domu, kde si návštevníci akcie nielen 
alternative band a Duo namaha v sále kultúrneho vypočuli repertoár hudobných skupín, 
domu. ale sa aj zabavili až do raňajších hodín. 

Vo svadobke boli inštalované výstavy Folklórna V oblasti športu sa odohral futbalový 
skupina Pobedimčan 1947 - 2017 a výstava Zbierka zápas medzi starostami a starými 
fotografií ľudových výšiviek - Pobedimský kroj. pánmi Pobedima, zápas dorastencov a 
V Roľníckom dome škola pripravila tradičnú výs- v nedeľu majstrovský futbal s Hornou 

v čase hodov, počasie nám prialo. I keď slnko ne-tavu výtvarných dielok zo zeleniny, hlavne z tekvíc. Stredou. Nechýbali ani súťaže našich kolkárov. Pre 
svietilo bolo príjemne a na svoje si prišli deti a Vo dvore záhradkári inštalovali ovocie a zeleninu nepriaznivé počasie sa neuskutočnil futbal žiakov.
mládež na zaujímavých atrakciách. I. Pastorektohoročnej úrody doplnenú ľudovými starožitnos- Na záver treba pripomenúť, že práve v nedeľu, 

Prvou akciou Pobedimských hodov 2017 bola verni-
sáž výstav Folklórna skupina Pobedimčan 1947 - 2017 a 
Zbierka fotografií ľudových výšiviek, Pobedimský kroj, 
ktorá sa uskutočnila v sále svadobky dňa 21. septembra 
2017. V úvode slávnostného otvorenia zaspievali ľudové 
piesne dievčatá Detskej folklórnej skupiny Štvorlístok 
a potom moderátorka vernisáže Vladimíra Žitnanská po-
ďakovala za kultúrny program a požiadala o slávnostný 
príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického a o 
slovo k výstave k výročiu folklórnej skupiny Mgr. Ivana 
Pastoreka a k výstave fotografií o pobedimskom kroji 
Evu Pogranovú. Podľa výkladu oboch autorov výstav 
prvá výstava dokumentuje 70 rokov pôsobenia folklórnej 
skupiny Pobedimčan, v druhej obdivujeme šikovnosť 
rúk našich starých materí na jednotlivých častiach pobe-
dimského kroja. Organizátorom výstavy Folklórna 
skupina Pobedimčan 1947 - 2017 je Obec Pobedim. 
Koncepciu vypracoval Mgr. Ivan Pastorek v spolupráci 
s folklórnou skupinou Pobedimčan. Obsahová časť 
výstavy o pobedimskom kroji je dielom Evy Pogranovej 
a realizátorom výstavy je Miestny odbor Matice sloven-
skej v Trenčíne. Autorom ústredného panelu s precíznou 
maľbou pobedimskej party bola Zuzana Žitňanská. 

Výstavy si návštevníci prezreli cez hodovú sobotu 
a v nedeľu a žiaci školy mali možnosť zhliadnuť výstavu 
spolu s výkladom v pondelok. Netradične boli hodové 
výstavy sprístupnené aj nasledujúcu nedeľu po pobedim-
ských hodoch. I.P.

V mesiaci november sa 
v obecnom účelovom 
zariadení, vo svadobke, pra-
videlne stretávajú naši jubi-
lanti, a to 60- roční a starší 
a jubilejné manželské páry. 
Bolo to tak i dňa 10. novem-
bra 2017, keď sa v svadobke 
stretli jubilanti, občania 
obce starší ako 80 rokov a 
jubilujúce manželské páry. 
Milá slávnosť sa začala 
vystúpením našich žiakov, 
ktorí básňami a piesňami 
ako aj hovoreným slovom 
pozdravili pobedimských 
jubilantov. Po nich nasledo-

namaha z Hornej Stredy. Súčasťou slávnostného val oficiálny program, na ktorom mal slávnostný 
programu bolo odovzdanie pamätných listov príhovor starosta obce, Mgr. Martin Lednický 
jubilujúcim párom, odovzdanie kvetu, blahože-a predseda komisie kultúry a školstva ,Mgr. Ivan 
lanie a potom spoločná snímka manželských Pastorek, prečítal mená pozvaných jubilantov. 
párov. Inak najstaršou občiankou našej obce je V druhej časti stretnutia mal príhovor starosta 
Štefánia Kucharová, ktorá v decembri tohto roku obce k jubilujúcim párom a celý oficiálny pro-
oslávi 95. výročie narodenia.gram moderovala Vladimíra Žitňanská.

Stretnutie pokračovalo voľnou zábavou, Pre pozvaných účastníkov stretnutia a hostí 
rozhovormi a účastníci slávnosti si odniesli bola pripravená večera a občerstvenie a do tanca 
praktický darček. Ivan Pastoreka na počúvanie im zahrala hudobná skupina Duo 

Miestna skupina Slovenského červeného kríža, 
Obec Pobedim a Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku zorganizovali dňa 16. no-
vembra 2017 prednášku so zdravotníckou temati-
kou. Prednášku Duševné zdravie predniesla 
PhDr. Monika Nováková a jej hovorené slovo bolo 
doprevádzané základnými údajmi na premietacom 
plátne. Tematika bola vhodná práve v jesenný čas, 
kedy viacerí trpia depresiami a duševné choroby 
sú intenzívnejšie. Prednášateľka Dr. M. Nováková 
sa na úvod venovala duševnému zdraviu, a to predo-
všetkým ako si toto zdravie udržať. Jednou z viace-
rých častí prednášky bola Alzheimerova choroba, 
ktorú možno zaradiť do kategórie civilizačných 
chorôb. Záver hodnotnej prednášky, ktorú sledova-
lo so záujmom temer 60 poslucháčov, patril alkoho-
lizmu a to tak, čo sa týka prejavov tejto choroby, ako 
aj možnosti prevencie a liečenia. I keď pôvodne 
sa plánovala na mesiac november prednáška 
s historickou tematikou ,zdravotnícka prednáška 
bola, ako sa uviedlo v úvode príspevku, práve 
v tomto období aktuálnejšia. Na prednášku Praveký 
a slovanský Pobedim pozývame v mesiaci apríl 
budúceho roku. -I.P.-

Výstavy o folklórnej skupine 
a pobedimskom kroji 

Stretnutie jubilantov 2017

• Z vernisáže hodových výstav 

Ako každý rok, aj tento sa tejto milej be vystúpenia Jožka Sýkoru, ktorý hral na harmo-
„povinn osti“ uj al pedag ogický z bor spo lu nike. Jeho vnučka Adelka Krajčíková i Adelkina 
so žiakmi ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime. spolužiačka Janka Kadlecová ho sprevádzali 
28. október 2017 bol pre mnohých starých rodi- spevom. Lenka Kráľová spolu so svojou babič-
čov slávnostný. Ich kroky v podvečerných hodi- kou zaspievali pieseň „Maryša“. A keď sa nenáj-
nách smerovali do základnej školy. Vo vchode de spievajúca babička, tak pomôže teta alebo 
dievčatá rozdávali prichádzajúcim milú pozor- suseda. Inak to nebolo ani vo vystúpení dievčat 
nosť - srdiečko so stuhou a nápisom „Ďakujeme“. Sašky Barančíkovej, Nelky Hajdinovej a Natálky 
Stoličky a prestreté stoly v aule školy akoby Miklovičovej, ktoré si prizvali na pomoc tetu 
volali, aby si každý našiel miesto a pohodlne sa Olinku Klimovú. Keď na pódium vyšla prababič-
usadil a započúval sa do piesní a básní. Na hostí ka Tonka Klimová so svojím pravnúčikom Da-
však čakalo milé prekvapenie. Tento bol výni- miánkom, v prítomných vyvolali obdiv. Pripojila 
močný, niesol sa v duchu slov „Veselá je pesnič- sa k nim aj Elenka Žitňanská a toto trio zožalo 
ka, keď si ju so mnou zaspieva deduško a babič- za svoj spev veľký potlesk. Na koniec spievala 
ka“. celá rodina. Doslova. Sabinka Urbánková pri-

Program uviedla Adelka Krajčíková básňou viedla svojho deduška Emila Urbánka a Samko 
„Modlitba za starkú“. Malí škôlkari vyvolali Dúdik svoju babičku Martu Dúdikovú. Dokázali, 
úsmev na tvári i dojatie svojím tanečným vystú- že v Pobedime naozaj spieva celá rodina. Babič-
pením a odevom. Dievčatá zo speváckeho krúžku ky a deduškovia dostali za vystúpenie pamätný 
rozospievali obecenstvo. Nasledoval príhovor list a ich vnúčatá sladkú odmenu, aby na tento 
pani riaditeľky Mgr. Jarmily Pastulovej. Prvým slávnostný večer nezabudli. Po vystúpení rodín 
prekvapením večera bolo Timejkino uvítanie zaspievali žiačky pieseň „Sokoly“ v hudobnom 
a vystúpenie pobedimskej hudobnej skupiny doprovode Valobend-u, pani učiteľky Gálovej 
Valobend s jej hosťami pani učiteľkou Gálovou a a Filipa Pastulu. Školská družina veľmi milou 
Filipom Pastulom, študentom pražského konzer- scénkou „Išla sova na tanec“ ukončila slávnostný 
vatória. Nasledovalo ďalšie prekvapenie v podo- netradičný program. Eva Pogranová

Netradičný „Deň úcty k starším“

• Jubilujúce manželské páry  Foto: L. Kameniarová 

Hodové kultúrne, spoločenské a športové aktivity



V roku 1923 sa uskutočnilo rozšírenie kostola sv. Mi- z pálenej a maľovanej hliny. Vtedajší správca farnosti 
chala, a to o loď severnú a južnú. V tomto roku boli osadené Vojtech Žilinčan sa však rozhodol dať urobiť zastávky 
i okná s kovovým orámovaním. Čiže okná slúžili až do z dekoratívneho rámu s vrcholovým krížikom a v strede 
súčasnosti i napriek tomu, že už v roku 2000, počas príprav s výjavmi cesty Ježiša Krista pod krížom. Reliéfy sú ukáž-
na doteraz najväčšie rekonštrukčné práce na kostole, sa uva- kou kvalitnej umelecko - remeselnej práce. Do súčasnosti 
žovalo nad ich výmenou. Stalo sa to až v tomto roku. Na však zhotoviteľ, rezbárska dielňa z prvej tretiny 20. storo-
podnet správcu farnosti vdp. Ľuboša Tvrdého a po schválení čia, nebol zistený. Možno aj z toho dôvodu, že jednotlivé 
Pamiatkovým úradom v Trenčíne sa osadili nové okná. zastávky, okrem jednej, dali na vlastné náklady vyhotoviť 
Majú drevený rám s vetracím okienkom a dvojitými sklami pobedimskí veriaci, ktorých  mená a bydlisko sú v spodnej 
v časti okien. Presne zapadli do okenných otvorov a svojím časti zastávky. Jediným účtovným dokladom je záznam 
vzhľadom sa len minimálne líšia od pôvodných okien z roku o dovoze za 12,80 Kč. Na zastávku s Ukrižovaným finančne 
1923. Bola to síce nákladnejšia investícia, avšak potrebná prispel správca farnosti Vojtech Žilinčan.
predovšetkým z dôvodu izolácie od vonkajších poveter- O umiestnení krížovej cesty na steny kostola bolo 
nostných vplyvov, hlave v zimnom období. Okná vyhotovi- vyhotovené osobitné svedectvo pátra Karola Stašíka 
la firma Stolárstvo - Sučanský z Čachtíc a potrebné práce pri z kláštora Kongregácie najsvätejšieho Spasiteľa /Re-
výmene sa urobili brigádnicky rovnako ako ochrana inven- demptoristov/ v Stropkove. Na základe osobitnej žiadosti 
táru kostola, našej národnej kultúrnej pamiatky. Vojtechom Žilinčanom bolo písomné svedectvo P. Jánom 

Po reštaurovaní obrazu Panny Márie s Ježiškom sa Stašíkom, inak prvým rektorom kláštora v Stropkove, 
v tomto roku naplánovali ďalšie práce tohto druhu, a to vyhotovené 28. marca 1926. V tento deň, v nedeľu, bola 
zastávok krížovej cesty. Zastávky boli umiestnené v kostole krížová cesta požehnaná.
po spomínanej prestavbe v roku 1923. Zdá sa, že prvou Zastávky krížovej cesty v tomto roku kvalitne reštauro-
alternatívou krížovej cesty boli zastávky z pálenej hliny, vala firma Renova ART s. r. o. Sereď, reštaurátor Mgr. art. 
pretože v kaplnke kostola je uložená jedna krížová cesta Peter Sojka. Text a foto: Ivan Pastorek

Výmena okien a reštaurovanie krížovej cesty

l Krížová cesta po reštaurovaní

Trenčiansky hrad sa stal 2. októbra 2017 dejiskom veľmi 
významnej udalosti. Pod záštitou predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku sa uskutočnil sláv-
nostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnos-
tiam a kolektívom Trenčianskeho kraja v oblasti kultúry 
FLORES MUSARUM za rok 2017. Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne v spolupráci s Verejnou knižnicou 
M. Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou 
M. A. Bazovského v Trenčíne zorganizovali toto podujatie 
v historických priestoroch kasární na hrade.

Pre Pobedim to bola mimoriadna udalosť. Predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška udelil 
Ďakovný list Ing. Petrovi Kotlebovi za dlhoročnú kultúrnu 
a osvetovú činnosť v obci Pobedim. Zároveň ocenil, že Ing. 
Kotleba si prevzal ocenenie v krásnom pobedimskom kroji.

Tento výnimočný večer spríjemnili kultúrnym programom 
sólisti orchestra Zlaté husle z Lúčnice. Na príprave galavečera 
sa podieľali aj študenti Strednej odbornej školy sklárskej Led-
nické Rovne, ktorí sú autormi ocenení Flores Musarum. 

Ing. Petrovi Kotlebovi srdečne ďakujeme za jeho prácu 
a gratulujeme.

Na začiatku 18. zasadnutia obecného nutie obecného zastupiteľstva. Program 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. sep- zasadnutia bol rovnaký ako na pozvánke, 
tem bra  201 7, pri vít al sta ros ta obc e a tak po otvorení a kontrole uznesení odzne-
Mgr. Martin Lednický hostí a to predklada- li aktuálne informácie o napojení na miestny 
teľo v info rmác ií ohľa dne plán ovan ej vodovod. Ako uviedla Ing. Monika Čižná-
výstavby bytov v obci a zmeny územného rová z podniku Trenčianske vodovody a ka-
plánu. Úvodná bola prezentácia možnosti nalizácie a.s. Trenčín situácia v našej obci je 
obstarávania nájomných bytov s pomocou veľmi zlá, pretože pripojiteľnosť je len 14 % 
dotácie štátu a úveru zo Štátneho fondu a do roku 2020 musí byť 85 %, inak obci 
rozvoja bytov. Potom nasledovala prezentá- hrozia sankcie zo strany Európskej únie, 
cia zmien územného plánu na základe ktorá v prevažnej časti vybudovanie vodo-
podnetov a táto sa týkala predovšetkým vodu financovala. Apelovala na prítom-
lokalít na výstavbu hromadnej a individuál- ných, aby sa v budúcom roku pripojiteľnosť 
nej bytovej výstavy. Posledná prezentácia zvýšila aspoň na 65 %, čo je potrebné nielen 
sa zamerala na konkrétne projekty výstavby vzhľadom k hroziacim sankciám, ale i k zá-
bytových domov v lokalite Zástodolie vadnosti pitnej vody z domácich zdrojov. 
a prestavby objektu zdravotného strediska. Údaje o sadzbách za vodu z vodovodu 
Poslanci podporili rozšírenie bytového doplnil Ing. Anton Stanko.
fondu v obci a odporučili postupovať Poslanci v ďalšom bode programu vzali 
v intenciách prezentovaných materiálov. na vedomie čerpanie rozpočtu obce k 30. 9. 

Obecné zastupiteľstvo v ďalšom progra- 2017 a schválili úpravu rozpočtu na rok 
me prerokovalo a schválilo žiadosť hlavné- 2017. Oba dokumenty predložila zastupi-
ho kontrolóra ohľadne ďalšej činnosti popri teľstvu ekonómka obecného úradu Lucia 
práci hlavného kontrolóra obce Pobedim. Kameniarová. Poslanci schválili tiež audí-
Rovnako schválili rozvrh kontrolnej čin- tora a to do konca tohto volebného obdobia 
nosti na 2. polrok 2017. Schvaľovanie bolo a tiež zvolili Alojza Feranca ako prísediace-
predmetom aj ďalšieho bodu programu, a to ho súdu v Novom meste nad Váhom. Zastu-
schválenie kontokorentného úveru a žiados- piteľstvo prerokovalo podané žiadosti, a to 
ti Kolkárskeho klubu Pobedim o bezplatné žiadosť fy. FRENCH s.r.o Podolie o prená-
poskytnutie miestnosti v budove kultúrneho jom kuchyne v objekte kultúrneho domu 
domu a obecného úradu. Poslanci tiež a žiadosť Margity Bielikovej o zníženie 
prerokovali žiadosti Ing. Jána Vavru na miestneho poplatku, ktorú poslanci schváli-
úpravu lipy vo dvore bývalého MNV a po- li. V prípade žiadosti o prenájom kuchyne 
súdenie statiky tejto budovy. Obe žiadosti si poslanci vyžiadali konkrétnejšie údaje 
posúdi odborník a bude sa postupovať a s doplnenou žiadosťou sa budú zaoberať 
na základe jeho doporučenia. Program na nasledujúcom zasadnut í obecného 
zasadnutia pokračoval určením poplatku za zastupiteľstva. Pred bodom Interpelácie 
nájom sály kultúrneho domu a schválením si poslanci vypočuli aktuálne informácie 
programu hospodárskeho a sociálneho  a plánovanej bytovej výstavbe a zaoberali sa 
rozvoja. Záverečnými bodmi 18. zasadnutia návrhom územného plánu. Zastupiteľstvo 
boli interpelácie poslancov a bod Rôzne. bolo ukončené bodom Rôzne, v ktorom 
V tomto bode starosta obce informoval starosta obce Mgr. Martin Lednický infor-
o finančných nákladoch na realizáciu moval o pláne aktivít a určil termín tohoroč-
kanalizácie v obci v celkovej výške temer ného pravdepodobne posledného zasadania 
2. 700.000.- Ä. zastupiteľstva na 11. december 2017. 

V zasadacej miestnosti obecného úradu 
sa dňa 20. novembra 2017 konalo 19. zasad-

Pod dohľadom volebnej komisie sa 4. novembra 2017 konali 
v obecnom účelovom zariadení - svadobke voľby do Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. O voľby žiaľ nebol záujem, počet voličov 
v percentuálnom vyjadrení dosiahol len niečo nad 17 %, čo bolo 
hlboko pod celoslovenským priemerom. Po vyhlásení výsledkov 
volieb budú okres Nové Mesto nad Váhom, a teda aj našich občanov 
v Trenčianskom samosprávnom kraji zastupovať poslanci: Ing. Jozef 
Trstenský, Mgr. Dušan Bublavý, MUDr. doc. Ján Bielik CSc ., Ing. 
Anna Halinárová a JUDr. Vladimír Fraňo. Za predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja bol opätovne zvolený Ing. Jaroslav Baška.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
/ 18. a 19. zasadnutie /

c

l Prevzatie ocenenia v pobedimskom kroji.l Prevzatie ocenenia v pobedimskom kroji.

   Foto: Eva Pogranová

I. Pastorek



ťaži sa pohybuje od 13,3 (Trenčín) po 17,3 (Zlaté Klasy). 
Po jesennej časti sa naše družstvo nachádza na posled-
nom mieste. Čo je pozitívne že, si im už podarilo v jed-

O zhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2017 - 2018 sme požiada- nom stretnutí zvíťaziť. Bolo to práve v domácom stretnutí proti druhému 
li predsedu KK Pobedim Ing. Mariána Mitošinku. najmladšiemu družstvu TKK Trenčín. Slovenský kolkársky zväz sa rozhodol 

V prvej lige Západ A-družstvo potvrdilo svoju dobrú formu a v tabuľke sa zorganizovať Slovenský pohár mládeže (čiže deti rovnakých vekových kategó-
umiestnilo na druhom mieste, keď v šiestich domácich stretnutiach našli pre- rií do 12 rokov a do 14 rokov). 
možiteľov v jednom prípade, keď prehrali s lídrom súťaže TKK Trenčín. Na Aj naši žiaci sa zúčastnili prvého turnaja, ktorý sa konal 7.10.2017 vo Veľ-
dráhach súperov prehrali z piatich stretnutí dve. V Starej Turej podľahli miest- kom Šariši. V kategórii U-14 sa zúčastnil Michal Malíček. V kategórii U-12 
nemu A družstvu o 35 kolkov a v polovici súťaže v Šali. Medzi opory A družstva Samuel Dúdik a Radoslava Malíčková. Pohár začínal najskôr kvalifikáciou 
patrili Jozef Miklovič, ktorý nastúpil v desiatich stretnutia a získal pre družstvo jednotlivých kategórií bez rozdielu pohlavia. Z kvalifikácie sa do vyraďova-
9 bodov, Michal Benko pri rovnakom počte zápasov o jeden bod menej. cích bojov podarilo postúpiť iba Michalovi Malíčkovi, ktorý vo svojej kategó-
8 bodov získal aj Jakub Urban, ktorý odohral len 9 zápasov a v tabuľke jed- rii obsadil šieste miesto s výkonom 296 zvalených kolkov. Radoslava Malíčko-
notlivcov mu patrí 8. miesto. B-družstvo v 2. lige strieda dobré výkony so slab- vá obsadila 10. miesto a 6 kolkov zaostala za postupovým miestom. Najmenej 
šími a v tabuľke skupiny A sa nachádza na 7. mieste z deviatich družstiev. Me- sa darilo Samuelovi Dúdikovi, ktorý obsadil trináste miesto.
dzi ťahúňov patrili Jaroslav Bango, ktorý je v tabuľke jednotlivcov na 9. mieste. Vo vyraďovacích súbojoch sa Michalovi hneď v prvom podarilo poraziť 
Ďalej Adrián Dúdik, Jozef Melicher, Adriána Miklovičová, Matej Palkovič. tretiu z kvalifikácie Luciu Jamborovú z Vrútok. V ďalšom súboji o postup 

Venujeme sa však aj výchove mladých nádejí. V dorasteneckej kategórii do finále prehral so Šimonom Magalom z Rakovíc, ktorý bol víťazom kvalifi-
zostal ako najstarší momentálne 13-ročný Michal Malíček a k nemu sa pridáva- kácie. V boji o tretie miesto však porazil Erika Kuráňa z Trstenej (druhý 
jú začínajúce nádeje 11-ročný Samuel Dúdik, Radoslava Malíčková, Ondrej z kvalifikácie) a nakoniec obsadil pekné 3. miesto. 
Pečenkár a 10-ročný Sebastián Grof. Čiže nám zostalo najmladšie družstvo 
v súťaži s vekovým priemerom 11,2. Priemerný vek ostatných družstiev v sú-
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Privítali sme:
24.10. 2017 Dušan Herák č. 293
30.11. 2017 Melisa Toráčová č. 306

Manželstvo uzavreli:
16.9.2017 Martin Bíňovský č. 159 a Ing. Monika Mináriková
23.9.2017 Peter Benech č. 394 a Liliana Sedláková
14.10.2017 Veronika Volárová č. 39 a Maroš Kinček
24. 11.2017 Erik Toráč č. 300 a Jana Balážová

Rozlúčili sme sa:
30.10. 2017 Ivana Funtová, + 49, 
6. 11.2017 Otília Klčová, + 74, č. d. 131
21. 11.2017 Jozef Mitošinka, +86, č.d. 387

Stretnutie spolužiakov po 30. rokoch

Jesenná časť kolkárskej sezóny 2017-18 sa skončila

Po tridsiatich rokoch sa dňa 28. októbra 2017 stretli na Rybníku Zástodolie 
žiaci bývalej 8. triedy Základnej školy v Pobedime. Toho času pôsobia v rôz-
nych profesiách, v rôznych pozíciách ľudskej spoločnosti, čím stretnutie nado-
budlo nezvyčajný medziodborový rozmer. Toto stretnutie nielen umožnilo 
získať informácie o profesijnom a osobnom či rodinnom živote iných, ale tiež 
uľahčilo interakciu medzi bývalými spolužiakmi. 

Zatiahnutá obloha, vánok s vôňou jesene z obrobených okolitých polí 
s pobehujúcim zajacom poľným a čriedou srnčej zveri pri zapadajúcom slnku, 
pripomínajúce dni mladosti a domov, sprevádzajú náš príchod do Pobedima. 
Rozjímaním o ranách Krista pribitého na kríži a o utrpení duše i tela z bolesti 
kvôli odlúčeniu od milovaného človeka, na miestnom cintoríne pri hrobe 
nášho, dúfame, že už osláveného, spolužiaka Miloša Priadku, pietnou spomien-
kou na neho, zahajujeme toto naše stretnutie. Pri tejto príležitosti sme poďako-
vali Otcovi za milosť a vyprosili kolektívu účastníkov ochranu, vernosť a vy-
trvalosť v povolaní a poslaní (nielen profesne). 

Po neformálnom otvorení stretnutia a predstavení každý vlastného životné-
ho príbehu ostatným sme mali možnosť vychutnať si spoločenský večer pri 
príjemnej hudbe, s hrou na gitare, ochutnávajúc špeciality na grile. Bola 
to skvelá príležitosť ako sa ešte viac podeliť o svoje životné skúsenosti a názory 
s ostatnými účastníkmi stretnutia. Stretnutie sme zakončili diskotékou trvajú-
cou do neskorých nočných hodín. Účastníci stretnutia absolvovali množstvo 
rozhovorov, spomínajúc tri desaťročia dozadu. Z úst nejedného zaznela požia-
davka na uskutočnenie ďalšieho takého stretnutia, v ktorom môže človek 
nachádzať posilu pre život, budúci rok aj s prítomnosťou triednych učiteľov 
(z tohto miesta ich nateraz úctivo pozdravujeme). 

Významným prínosom stretnutia, okrem ďalšej rozhľadenosti, je najmä 
opätovné nadviazanie a rozvinutie medzičasom ochladnutej vzájomnej komu-
nikácie bývalých spolužiakov t. č. pôsobiacich v rôznych profesiách na rôznych podoby, vďačíme skvelému zázemiu, ktorého sa nám dostalo (vrátane excelent-
miestach nielen užšieho či širšieho okolia obce Pobedim. nej starostlivosti Ľ. Melichera, M. Svetlíka a J. Ondrejechovej v mieste, pod 

Zostáva ešte poďakovať všetkým, bez prispenia ktorých by vytvorenie a ab- gesciou I. Pätnického a M. Desátovej). Veríme, že o rok sa stretneme na tom 
solvovanie tejto milej akcie bolo sotva možné. To, že sa premietla do ucelenej istom mieste v hojnejšom počte. Vladimír Šišovský

Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a obnovu 
kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane z príjmov 
v roku 2016 za rok 2015 vo výške 940,94 Ä (28 346,76 Sk) a v roku 2017 za rok 
2016 vo výške 1536,43 Ä (46 286,49 Sk). Združenie uvedené sumy po odpočí-
taní bankových a notárskych poplatkov poukázalo v roku 2017 na účet Farnosti 
Pobedim v celkovej výške 2 470,00 Ä (74 411,22 Sk) na obnovu 14 obrazov 
Krížovej cesty a bulletin Kostola sv. Michala Archanjela. Združenie doteraz 
poskytlo na obnovu kultúrnych pamiatok Kostola sv. Michala Archanjela 
a Rímskokatolíckej fary v Pobedime celkovú sumu 73 342,94 Ä (2 209 529,32 
Sk). Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu posky-
tovať finančné príspevky na účet Združenia na obnovu oboch kultúrnych 
pamiatok. Ing. Peter Kotleba, predseda združenia

•  Žiaci 8. triedy ZŠ Pobedim, školský rok 1986/87

•  Stretnutie po 30. rokoch 


