
Vianoce očami mladých
Tí najmenší sa tešia na čas vianočný kvôli darčekom, ktoré im 

prinesie pod stromček Ježiško. Tak zároveň splní ich menšie, či 
väčšie sny. Čím rýchlejšie dieťa rastie, tým väčšmi si vychutnáva 
dni prázdnin tiež spojené s časom sviatkov, či rôzne zimné rado-
vánky. Časom sa však bohužiaľ všetko mení. Doba mení tieto 
sviatky na zvrátené, konzumom preplnené mesiace. Čaro s očaká-
vania narodenia Krista, lásky vo fyzickom obale, odnášajú rôzni 
škriatkovia z čarovnej krajiny vianočných stromčekov a iné fantá-
zie, ktoré sú predsa teraz moderné. 

Náhlime sa, aby sme čo najviac vedeli, dosahovali najlepšie 
výsledky v štúdiu, práci. Mali na štedrovečernom stole všetko, čo 
hrdlo ráči, s odôvodnením času sviatkov hojnosti. Zabúdame však 
stáť a ticho načúvať svojim blízkym, priateľom, spolužiakom. Ak 
sa o to i mnohí práve v tomto čase pokúšajú, táto nálada pominie 
s poslednou salónkou zo stromčeka. Zrejme choroba doby, či daň 
za dobu plnú vymožeností, v ktorej žijeme. Čím dlhšie ňou trpíme, 
tým ťažšie sa odvyká a lieči. 

Každý má možnosť pokúsiť sa o zmenu. Tí, ktorí stoja na prahu, 
ako ja, a rozhodujú sa, kam, či ako vykročiť pokúste sa to urobiť 
inak, ako všetci. Čaro Vianoc sa objavuje len tam, kde zavíta láska. 
Piecť medovníky, dnes už nie je tak moderné a robiť to spolu 
s mamou už tobôž. Je to však príjemné, spoločné chvíle, menšie 
hádky, či smiešne zážitky, pripomenie samotné dielo. Pri každom 
kúsku sa spoločne usmejete pri spomienke na ich zrod. 

Heslom Vianoc, by sa malo stať: „Spoločne oslávme sviatky 
radosti a pokoja".  Určite sa sama pokúsim mať sviatky, či ich 
pripraviť svojim blízkym tak, aby boli príjemné, nezabudnuteľné. 
Ak nebudú dokonalé, nič sa nedeje. Pokúsim sa vyvrátiť tvrdenie, 
že Vianoce sú iba pre deti, aspoň tak, že každý sme predsa dieťa-
ťom svojho rodiča a veriť môžeme všetci. Bez rozdielu veku. 
Verme spoločne láske.

Všetkým prajem príjemné a pokojné Vianoce. Dievčatkám a 
chlapcom vytúženú hračku, babám a chalanom, super elektroniku, 
študentom veľa oddychu, dámam a pánom hojnú nádielku.

Martina Babičová

Na aktuálne témy so starostom obce M. Lednickým

Rozdávali sa mikulášske darčeky

l Žijeme v období ťažkej ekonomickej krízy. Ako sa táto skutočnosť odrazila vo finanč-
nom rozpočte obce? 

Ekonomická a finančná kríza neobišla, ani nemohla obísť oblasť miestnej samosprá-
vy, keďže podstatnú časť príjmov obce , teda aj Pobedima, tvorí podiel na dani fyzických 
osôb. Podľa prognózy ministerstva financií mala naša obec získať z podielových daní 
sumu 243 516 Ä, avšak v júni tohto roku vyšla nová prognóza ministerstva, ktorou sa 
znížil podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Medzi plánom a skutočnosťou vznikol 
v našom rozpočte rozdiel 40 064 Ä, teda vyše 1 200 000 korún. To sa nemohlo neodraziť 
vo výdavkovej časti obecného rozpočtu, a preto bolo potrebné požiadať obecné zastupi-
teľstvo o schválenie kontokorentného úveru na pokrytie rozdielu medzi výdavkovou a 
príjmovou časťou bežného rozpočtu. Navyše sa žiaľ doteraz nepodarilo realizovať ďalšie 
uznesenie zastupiteľstva, a to o predaji budovy bývalého obchodu Centrum, čo ovplyvni-
lo kapitálovú časť rozpočtu. Na ostanom zasadnutí zastupiteľstva /7. december 2009/sa 
však prijalo uznesenie, podľa ktorého je reálne, že sa predaj uskutoční za podmienok, 
ktoré boli uvedené v ponuke na odpredaj obecného majetku. 

V nezávideniahodnej situácii, tak ako Pobedim, je aj podstatná časť obcí a miest na 
Slovensku. A tak Združenie obcí a miest na Slovensku /ZMOS/ vyvinulo maximálne 
úsilie, aby sa rozpočtový problém samosprávy riešil.  Výsledkom úsilia ZMOS - u bolo 
uvoľnenie finančných prostriedkov pre  miestnu samosprávu, a tak na obecný účet prišlo 
17 418 Ä, čiže 524 734 .- Sk. 
l Napriek napätej finančnej situácii sa pripravuje výstavba multifunkčného ihriska, 
ktorá tvorila jednu časť petície občanov Pobedima. Je výstavba ihriska reálna? 

Výstavba ihriska, podobne ako kontokorentný úver na bežné výdavky, bola súčasťou 
petície občanov. S petíciou boli oboznámení poslanci obecného zastupiteľstva a i keď 
vzali do úvahy konanie petície, realizáciu multifunkčného ihriska schválili. To znamená, 
že po stránke právnej sa výstavba môže začať. Taktiež finančné prostriedky od vlády 
Slovenskej republiky sú uložené na osobitnom účte banky /39 832.70 Ä t.j. 1 200 000.- 
Sk/ a obec bude financovať výstavbu podkladovej časti ihriska. Financie, ako je uvedené 
v článku Zo zasadnutí zastupiteľstva, sa získajú od sponzorov a športové organizácie 
/kolkári a futbalisti/ sa vzdajú časti svojho príspevku na budúci rok. V prípade potreby, 
podľa uznesenia zastupiteľstva, je možné zobrať na tento projekt úver. 

Konečným termínom výstavby multifunkčného ihriska je 30. apríl 2010. Ihrisko sa 
vybuduje v športovom areáli a bude slúžiť športovcom a všetkým, ktorí budú mať záujem 
o športové a telovýchovné vyžitie. Totiž multifunkčné ihrisko sa môže využiť na minifut-
bal, volejbal, nohejbal, tenis, tiež basketbal, prípadne iné športy. Jeho samozrejmou 
výhodou je pevný a zároveň pružný povrch, ktorý ocenia najmä počas zimných mesiacov 
všetci športovci, keďže ostatné športové plochy nie sú vhodné na športovanie v zime. 
Výstavbou multifunkčného ihriska sa obohatí pobedimský športový areál o hodnotný 
stánok telovýchovy a športu.    Pripravil: I. Pastorek

Najskôr v piatok 4. decembra prišiel sv. Mikuláš v sprievode 
anjela a čerta do školy, kde rozdával darčeky deťom materskej 
školy. ako aj žiakom základnej školy. V sobotu zase zavítal pred 
faru, kde sa deti a rodičia sústredili po sv. omši, ktorá bola venova-
ná deťom. Zišlo sa ich neúrekom. Mikuláš, rovnako ako v škole 
prišiel v sprievode anjela a čerta a ďalší traja anjeli sa pohybovali 
medzi deťmi. Hlavné postavy stretnutia prišli na saniach. Darčeky 
sa ušli všetkým deťom, tí smelší zarecitovali pekné básničky. Deti 
sa aj povozili na dopravnom prostriedku Mikuláša a mohli sa 
zohriať teplým čajom. Pre dospelých bolo pripravené varené víno a 
horúci grog, ktorý sa tradične podáva na vianočných trhoch. 
Stretnutie so sv. Mikulášom pripravila farnosť a obec Pobedim, 
teda hlavnými organizátormi bol pán farár vdp. M. Vivodík a 
starosta obce M. Lednický. Sponzorskými darmi  prispeli i miestni 
podnikatelia. Na konci mikulášskeho stretnutia bol ohňostroj. 
Treba pripomenúť, že to bolo prvýkrát, kedy sa do rozdávania 
mikulášskych darčekov zapojila aj obec. V minulých rokoch 
prišiel sv. Mikuláš do kostola.   

Po tretíkrát prišiel Mikuláš so svojím sprievodom, tentoraz so 
Santa Klausom a čertom do svadobky, kde mali 6. decembra miku-
lášske posedenie členovia Jednoty dôchodcov. Slovenska. Pred 
príchodom Mikuláša a rozdaním darčekov vystúpili členovia 
folklórnej skupiny Pobedimčan s predvianočnými zvykmi a spev-
mi. Program spestrili i neskoré Lucie a potom čakala členov senior-
skej organizácie chutná večera a občerstvenie.  I.P.



zasadnutí boli návrhy komisie pre výstavbu a územné plánovanie a športo-
vej komisie. Obe komisie odporučili výstavbu väčšieho multifunkčného 
ihriska, no nezhodli sa na umiestnení ihriska. Komisia športová bola za 

Zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22. októbra t.r. bolo mimoriadne umiestnenie ihriska v športovom areáli a komisia pre výstavbu zase vo dvore 
a otvoril ho starosta obce Martin Lednický, ktorý privítal nielen poslancov , ale základnej školy. V tejto súvislosti informoval starosta obce o pridelení vládnej 
aj obyvateľov obce. Títo predniesli svoje pripomienky a návrhy v úvode dotácie na výstavbu ihriska vo výške 39.832,70 Ä a cenových ponukách na 
zasadania. Zaujímali sa o spôsob financovania opatrovateľskej služby /Anna výstavbu podkladovej časti ihriska. K tejto informácii sa rozvinula širšia dis-
Vallová/ a namietali, že dôležité záležitosti ako kontokorentný úver a výstavba kusia a to predovšetkým o financovaní podkladovej časti ihriska obcou /Ľ. 
multifunkčného ihriska sa neriešia na riadnom, ale na mimoriadnom zasadaní Melicher, Mgr. L. Mitošinková/. Poslanci M. Směřička a J. Mašán upozornili 
/Mgr. Eva Směřičková/. Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim, sa zaujímal na fakt, že o umiestení ihriska bolo dávnejšie rozhodnuté, teda komisie o tomto 
o možnosti financovania nákupu hasičskej výzbroje. Pred schválením progra- fakte zbytočne rokovali. Naproti tomu bolo uvedené, že o umiestnení ihriska 
mu žiadal poslanec M. Směřička, aby bod 4 bol z programu vypustený, keďže v areáli školy sa rokovalo až po návrhu riaditeľky školy PaedDr. J. Gáborovej. 
podľa jeho názoru je potrebné dokladovať čerpanie finančných prostriedkov. V závere rozpravy starosta obce navrhol opätovne prerokovať body programu 
Po reakcii starostu obce na tento návrh, poslanci program schválili tak, ako bol 4 a 5 na nasledujúcom zasadaní zastupiteľstva s čím poslanci súhlasili. 
uvedený v pozvánke. V druhom bode programu sa doplnilo uznesenie, ktoré sa V závere rokovania zastupiteľstva starosta obce Martin Lednický informo-
týkalo spolufinancovania projektu rekonštrukcie prístavby nadstavby objektu val poslancov o príprave akcie Deň úcty k starším na základnej škole, o zbere 
hasičskej zbrojnice. Uznesením boli zrušené predchádzajúce uznesenia a do- elektroodpadu a o stretnutí jubilantov. V tomto bode programu vystúpili aj 
plnenie bolo zakomponované do nového uznesenia. V súlade so zákonom poslanci, ktorí sa dopytovali na problém sociálnych zariadení v zdravotnom 
o majetku obcí bolo tiež doplnené uznesenie o prenájme vodnej plochy stredisku /Ing. Peter Kotleba/ a o havárii odpadového potrubia v materskej 
Rybárskemu spolku Zástodolie. škole /M. Směřička/. Na oba dopyty odpovedal starosta obce M. Lednický, 

Širšia diskusia za rozvinula pri prerokovaní bodu o možnosti čerpania načrtol možnosti riešenia a ukončil v poradí 25. zasadanie zastupiteľstva.            
kontokorentného úveru. Rokovanie vychádzalo zo zápisnice finančnej komi-  Dokončenie na strane 3
sie, ktorá odporučila čerpať kontokorentný úver na bežné výdavky a na spolu-
financovanie výstavby multifunkčného ihriska. Poslanci sa v tomto bode 
programu zaujímali o financovanie projektov v roku 2010 vzhľadom k tomu, 
že navrhovaný úver sa bude musieť postupne splácať. Poslanec Ľ. Melicher 
upozorňoval na doterajšie čerpanie finančných prostriedkov a ich opodstatne-
nosť. V závere prerokovania tohto bodu bol podaný návrh, aby sa v tomto bode 
hlasovalo len o návrhu čerpať kontokorentný úver na bežné výdavky a v ďal-
šom bode programu o úvere na budovanie multifunkčného ihriska. Po ďalšom 
návrhu /najskôr prerokovanie čerpania bežného rozpočtu a potom rokovať 
o schválení úveru/, vznikla zaujímavá situácia. Totiž ani jeden návrh nebol 
schválený zastupiteľstvom, a tak starosta obce v zmysle rokovacieho poriad-
ku, navrhol zaradiť tento bod do rokovania zastupiteľstva dňa 3. novembra t.r. 
Obdobne sa presunula do programu nasledujúceho zasadania zastupiteľstva 
i realizácia výstavby multifunkčného ihriska. Podkladom rokovania na tomto 

Vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja, volebný obvod č. 4 
Nové Mesto nad Váhom, do ktorého patrí i naša obec, boli 14. novembra t.r. 
zvolení títo poslanci: Ing. Jozef Trstenský, /Smer - sociálna demokracia, ĽS - 
HZDS/, Ing. Anna Halinárová /Smer - sociálna demokracia, ĽS - HZDS/, 
Bc. Dušan Bublavý /Smer - sociálna demokracia, ĽS - HZDS/, Ing. Juraj 
Gavač /SDKÚ, KDH/ a Noman Ehsan /Smer - sociálna demokracia, ĽS - 
HZDS/. V prvom kole v súťaži o kreslo predsedu VÚC zvíťazil doterajší 
predseda samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček /Smer - sociálna 
demokracia, ĽS - HZDS/, ktorý sa stretol v druhom kole s Martinom Fedorom 
/SDKÚ, KDH/. V druhom kole volieb dňa 28. novembra bol za predsedu VÚC 
opäť zvolený Pavol Sedláček.  

V Pobedime, za nízkej účasti voličov, boli za poslancov VÚC zvolení: 
Bc. Dušan Bublavý, MUDr. Noman Ehsan, Ing. Anna Halinárová, Ing. Jozef 
Trstenský a JUDr. Mária Cagalová /nezávislý kandidát/. Z nich najviac hlasov 
získal Bc. Dušan Bublavý, konkrétne zo 107 hlasov celkove 60. Z kandidátov 
na predsedu VÚC zvíťazil v prvom kole MUDr. Pavol Sedláček, ktorý svoje 
víťazstvo v našej obci zopakoval i v druhom kole volieb.   

Organizátor Obec Pobedim v spolupráci s komisiou vzdelávania 
a kultúry obecného zastupiteľstva pozval dňa 7. novembra t.r. do sály 
účelového zariadenia obce jubilantov, seniorov, a obyvateľov obce, ktorí 
sa dožili 76 a viac rokov. Jubilanti a starší občania sa najskôr zapísali do 
pamätnej knihy a dostali od organizátorov akcie malý darček a kvet ako 
symbol vďaky. Kultúrnym programom pozdravili našich jubilantov žiaci 
základnej školy a to tancami, hovoreným slovom, básňami, a scénkou 
Pytačky. Poďakovanie patrí žiakom ako i pedagógom, ktorí toto vystúpe-
nie pripravili. 

Prítomných na tejto tradičnej akcii privítala pracovníčka obecného 
úradu Vladimíra Žitňanská a po nej zoznam jubilantov a starších občanov 
prečítal Mgr. I. Pastorek.. K jubilantom sa prihovoril slávnostným prího-
vorom starosta obce Martin Lednický, ktorý predniesol i prípitok. Po 
chutnej večeri nasledovala voľná zábava. Do tanca a na počúvanie hrala 
hudobná skupina Excelent z Podolia. 

Akcia bola dôkazom toho, že obec na starších občanov nezabudla ani 
v tomto roku a to i napriek celkovej nepriaznivej ekonomickej situácii. 

I.P.

Vedenie, pedagógovia a pracovníci základnej školy spolu so žiakmi pri-
pravili, v rámci mesiaca úcty k starším, milú slávnosť. Slávnosť s kultúrnym 
programom sa uskutočnila v budove základnej školy, kde sa stretli predovšet-
kým starí rodičia žiakov. Prítomných privítala riaditeľka školy PaedDr. J. Gá-
borová a informovala, že súčasťou stretnutia bude i slávnostná imatrikulácia 
prváčikov. Žiaci školy sa seniorom predstavili s bohatým kultúrnym progra-
mom, konkrétne prednesom básní, spevom, tancom a scénkami. V závere 
kultúrneho programu predviedli starší žiaci typický ruský tanec. Ako avizova-
la riaditeľka školy súčasťou príjemného popoludnia bola i imatrikulácia 
žiakov 1. ročníka, ktorí dokázali, že svojimi vedomosťami a šikovnosťou 
patria medzi žiakov základnej školy. Po skončení kultúrneho programu 
a imatrikulácie pozvala riaditeľka školy prítomných k občerstveniu. 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Poslanci a predseda Trenčianskeho VÚC

Deň úcty k starším na základnej škole

l Slávnostný príhovor starostu obce M. Lednického
         Foto: Jana Miklovičová
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vania zastupiteľstva. V bode 8 sa totiž rozhodovalo o zriadení kontokorentného 
úveru na pokrytie bežných nákladov a v nasledujúcom bode o vybudovaní 
multifunkčného ihriska a finančného zabezpečenia realizácie podkladovej 
časti ihriska. V úvode  8. bodu vystúpila Mgr. E. Směřičková, ktorá poukázala 

Riadne 26. zasadanie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na 3. novembra na názor občanov podpísaných pod petíciu, ktorí nesúhlasia s úverom. Poslanci 
2009. V programe malo celkove 13 bodov. Pôvodný program bol doplnený Ľ. Melicher a M. Směřička sa potom pýtali na splácanie úveru, na finančné 
bodmi:  Petícia občanov obce Pobedim  proti zadlžovaniu obce a Informácia prostriedky uložené v Dexia banke. Po návrhu Mgr. I. Pastorka, aby sa 
riaditeľky školy o rozpočte školy.  hlasovalo o návrhu finančnej komisie zriadiť kontokorentný úver, poslanci 

Po otvorení zasadania a kontrole prijatých uznesení, ktoré predniesol tento úver vo výške 20 000 Ä odsúhlasili. K nasledujúcemu bodu o vybudovaní 
starosta obce Martin Lednický, zasadanie pokračovalo návrhmi a pripomien- multifunkčného ihriska boli dve uznesenia. Jedno, v ktorom poslanci 
kami občanov. V úvode tohto bodu programu Miroslav Piškula oboznámil odsúhlasili vybudovanie ihriska a v druhom neodsúhlasili návrh, aby výstavba 
so stanoviskom Kolkárskeho klubu Pobedim k výstavbe multifunkčného multifunkčného ihriska nebola dofinancovaná z úveru. Pred prijatím týchto 
ihriska. Klub podporuje výstavbu ihriska a pomôže pri jeho výstavbe finančne uznesení Mgr. L. Mitošinková pripomenula, že podľa vyjadrenia R. Čopa 
a to tak, že by sa vzdali svojho príspevku od obce na rok 2009 a 50% z príspevku a M. Piškulu by sa vlastne mohla vybudovať podkladová časť ihriska z financií 
na rok 2010 a príp. aj brigádami. V ďalšom vystúpení občanov Mgr. Eva sponzorov a z ušetrených peňazí na dotovanie športovej činnosti v roku 2010. 
Směřičková predniesla petíciu občanov proti zadlžovaniu obce, ktorá bola Poslanec Ľ. Melicher tlmočil svoj názor, že starosta obce bez vedomia 
odovzdaná Obecnému úradu Pobedim. S výstavbou multifunkčného ihriska poslancov podal žiadosť na vybudovanie ihriska a určil jeho umiestnenie. 
súvisel tiež príspevok Rastislava Čopa, ktorý informoval o podpore sponzorov Taktiež sa vyjadril, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podá 
na vybudovanie podkladovej časti multifunkčného ihriska, ako aj o finančnej návrh na odobratie príplatku k platu starostu obce.      
podpore zo strany futbalového oddielu, ktorý podobne ako kolkári, by sa vzdal V ďalšom rokovaní poslanci predbežne súhlasili s odpredajom obecného 
svojho príspevku od obce na rok 2009 a 50% z príspevku na rok 2010 pozemku Bc. Emanuelovi Holubovi a zobrali na vedomie, že ďalšia žiadosť 
v prospech multifunkčného ihriska. Totiž podobne ako kolkári, aj futbalisti by Jána Toráča o získanie obecného pozemku vydržaním nie je právne opodstatne-
sa vzdali svojho príspevku od obce na rok 2009 a 50% z príspevku na rok 2010 ná. Po informácii starostu obce o úradnom vyjadrení k umiestneniu tabule 
v prospech multifunkčného ihriska. K stavu Staničnej ulice sa kriticky vyslovil označujúcej začiatok obce pred areál bývalej sušičky bolo zasadanie zastupi-
ďalší diskutujúci Alojz Križák. Upozornil na zlý stav chodníkov a premnoženie teľstva ukončené. Spracoval : Mgr. Ivan Pastorek   
hlodavcov na tejto ulici. K problematike multifunkčného ihriska sa vyslovila Oficiálne znenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva sa zverejňuje v obecnej 
poslankyňa Mgr. L. Mitošinková, riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová, vitríne pri zdravotnom stredisku a na webovej stránke obce www.pobedim.sk. 
M. Piškula a poslanec Martin Směřička. Ich príspevky sa týkali umiestnenia 
ihriska, jeho zabezpečenia a spravovania. Ďalšia diskutujúca - Mária Desátová 
sa zaoberala možnosťou rozšírenia detského ihriska, ako aj využitia bazéna na 
dvore materskej školy. K petícii občanov sa vrátila Mgr. E. Směřičková a Anna 
Vallová. Mgr. E. Směřičková pripomenula, že občania sú zásadne proti úveru, 
A. Vallová sa ohradila proti tvrdeniu, že pri podpisovaní petície robila dema-
gógiu a proti spochybňovaniu podpisov občanov sa ohradila Mgr. E. Smě-
řičková. Rôzneho charakteru boli ďalšie diskusné príspevky. Týkali sa financií 
na splácanie úveru /P. Košč/, funkcie predsedníčky finančnej komisie  
/A. Vallová / a neaktuálnosti internetovej stránky obce /M. Piškula/.

V bode 4 poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o petícii 
občanov proti zadlžovaniu obce, s ktorou bude naložené v zmysle platných 
právnych predpisov. V ďalšom bode programu informovala riaditeľka školy 
PaedDr. J. Gáborová o čerpaní rozpočtu na rok 2009. Oboznámila prítomných 
o krátení rozpočtu školy, o neschválení projektu a o potrebe zakomponovať 
nevyčerpanú sumu na projekt do rozpočtu na rok 2010. Ďalej uviedla nutnosť 
opráv na budove materskej školy a to oprava vodárne, strechy a vybudovanie 
žumpy. V bode 6 zasadania obecného zastupiteľstva boli určené inventarizačné 
komisie k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2009. 

Správa o čerpaní a úprave rozpočtu za I.-III. štvrťrok 2009 bola predmetom 
rokovania 7. bodu programu. S materiálom oboznámila zastupiteľstvo 
ekonómka obce Marta Jankechová, ktorá tiež zodpovedala na otázky 
poslancov, týkajúcich sa tohto materiálu. Ďalej poslanec Ľubomír Melicher 
navrhol kontrolovať rozpočet po mesiacoch a mal pripomienku k nárastu 
spotreby elektrickej energie v zdravotnom stredisku. Kriticky sa vyjadril 
k zahraničným školeniam starostu obce, keďže uskutočnením týchto ciest bola 
vyčerpaná príslušná položka rozpočtu. K školeniam sa vyjadrila M. Jan-
kechová a M. Lednický, starosta obce, ktorý uviedol náplň školení v zahraničí. 
Šetrenie výdavkovej časti rozpočtu bolo predmetom vystúpenia M. Směřičku. 
Podľa neho a s jeho názorom sa stotožnil aj Ľ. Melicher sa šetrilo málo, 
prípadne vôbec. V súvislosti s týmto bodom programu, ktorý vzali poslanci na 
vedomie bol prednesený návrh finančnej komisie, ktorý doplnil svojím 
vysvetlením starosta obce. Pripomenul konštatovanie komisie, že schodok 
v rozpočte vznikol odkúpením časti budovy nového kultúrneho domu a vý-
razným krátením podielových daní.     

K najdôležitejším bodom rokovania nepochybne patrili 8. a 9. bod roko-

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime si dňa 23. októbra t.r. 
pripomenulo 60. výročie založenia družstva. Oslavy výročia sa uskutočnili 
v kultúrnom dome za prítomnosti pozvaných hostí a pracovníkov družstva. 
Prítomných privítal predseda družstva Ľubomír Ondruška, osobitne 
starostu obce Martina Lednického, správcu farnosti Pobedim vdp. Mariána 
Vivodíka, bývalého dlhoročného predsedu družstva Ing. Františka 
Rybárika a zástupcov partnerských firiem. S históriou družstva oboznámila 
účastníkov slávnosti Elena Žitnanská. V kultúrnom programe vystúpili 
žiaci základnej školy a s pásmom žatevných zvykov a odovzdávania 
dožinkového venca členovia folklórneho súboru Pobedimčan. Súčasťou 
osláv bola prehliadka výstavky z histórie a súčasnosti družstva a premieta-
nie historických filmových dokumentov, ktoré k prezentácii pripravil Jozef 
Segeš. Historické filmy vzbudili zaslúženú pozornosť prítomných. 
O hudbu na počúvanie i do tanca sa postaral Ján Miklovič. I.P.

Stalo sa už tradíciou, že v pobedimskej Svadobke sa po určitom čase 
stretávajú dobrovoľní darcovia najcennejšej tekutiny - krvi. A tak druhýkrát 
tohto roku, 14. októbra,  darovalo krv 31 dobrovoľných darcov krvi. Z nich 
bolo sedem prvodarcov. Darcovstvo krvi organizačne zabezpečil Miestny 
spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s Obcou Pobedim. Krv 
odobrali pracovníci mobilnej transfúznej stanice Trenčín.  Humánnu akciu 
finančne podporilo miestne poľnohospodárske družstvo. Sponzorovi, ako 
aj darcom krvi vyslovujú úprimné ďakujem organizátori a určite i ano-
nymní prijímatelia tejto drahocennej tekutiny. I.P.

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dokončenie zo strany 2.

l Odovzdávanie dožinkového 
venca na oslave 60. výročia PD. 

l Vystúpenie FS Pobedimčan na oslavách družstva.

                Foto: I. Pastorek  

                Foto: I. Pastorek  



voči štátu. Napriek počiatočným 
ťažkostiam sa v septembri pretrans-
formovalo na družstvo III. typu. To 
znamenalo, že členovia odovzdali 
svoju pôdu na spoločné obhospoda-
rovanie - rozorali sa medze. Živý 

Dňa 27.10.2009 si Poľnohospodárske družstvo a mŕtvy inventár taktiež dali do 
v Pobedime pripomenulo 60. výročie svojho založe- vlastníctva družstva. Každý člen mal 
nia. V tento deň pred 60. rokmi sa prípravnému pridelený záhumienok. Odmeňovaní 
výboru podarilo získať 19 členov, ktorí založili boli podľa odpracovaných pracov-
družstvo I. typu. Prvým predsedom sa stal Michal ných jednotiek.
Solár. Družstvo si vzalo konsolidačný úver a odkú- V roku 1956 bola založená staveb-
pilo poľnohospodárske stroje od Strojového odboru, ná skupina, ktorá v nasledujúcich 
ktorý bol v obci zriadený pri Potravnom družstve. rokoch vybudovala hospodárske 
Hospodáriť začalo na poliach bývalých urbárnikov a budovy pre zvieratá, prístrešky pre 
na pôde, ktorá patrila novomestskej prepozitúre. mechanizáciu, skladové priestory pre obilie. Až do vybudovania sušiarne chmeľu a pozberovej 

Organizácia práce v tomto type družstva bola V r. 1959 bola postavená aj administratívna budova linky v  r. 1980, sa chmeľ sušil na PD v Čachticiach. 
zložitá, pretože členovia obrábali družstevnú i vlast- družstva, do ktorej sa ekonomický úsek po rekon- Pestovanie a sušenie chmeľu sa ukončilo v r. 1994.
nú pôdu a strojový park pomáhal aj súkromne hos- štrukcii znovu presťahoval z Kultúrneho spoločen- Aby sa chránil majetok družstva prikročilo sa 
podáriacim roľníkom, ktorí museli plniť dodávky ského a sociálneho zariadenia, kde družstvo sídlilo v r. 1987 k oploteniu hospodárskeho dvora betóno-

od r. 1980. vými panelmi. Pokračovala aj investičná výstavba, 
Aby sa zabezpečila možnosť zamestnania pra- keď sa postavila budova na pozberovú úpravu 

covníkov i počas zimných mesiacov, zaviedlo obilia, v ŽV sa výkrmňa HD prebudovala na kravín 
vedenie PD pridruženú výrobu. Vyrábalo sa pletivo a v r. 1994 pribudol aj matečník. 
na ohrady, pre Mlyny a cestovinárne v Piešťanoch sa Práca v poľnohospodárstve bola namáhavá a 
šili a opravovali vrecia na múku. Vyrábali sa tiež náročná na čas. Na zrelaxovanie družstevníkom 
cementové škridle, neskôr sa opracúvali výlisky slúžil bohatý sociálny program. Radi spomínajú na 
z gumy, či vyrábali výrobky z plastov. spoločné zájazdy, výlety za kultúrou, či dožinkové a 

V decembri 1972, t. j. 23 rokov od svojho vzniku, doplatkové zábavy, na ktorých sa hojne zúčastňovali 
sa družstvo stalo celoobecným - teda obhospodaro- spolu s rodinnými príslušníkmi. Snáď si tieto aktivi-
valo všetku poľnohospodársku pôdu v obci. Počas ty pripomenuli na oslave 60-ho výročia vzniku PD, 
svojej existencie PD dosiahlo i nemalé pestovateľ- ktorú vedenie družstva usporiadalo dňa 23. októbra 
ské i chovateľské úspechy, napr. v r. 1973 bolo na 2009 ako prejav vďaky bývalým i terajším pracovní-
I. mieste v okrese Trenčín s priemernou dojivosťou kom družstva.
3698 l na dojnicu za rok a v r. 1974 bola úroda obil- V súčasnosti družstvo výrazne obnovilo svoj 
nín 6,5 t z ha najvyššia v okrese. V tomto období PD strojový park, znížila sa potreba ručnej práce, 
poskytovalo pracovné príležitosti mnohým obyva- zamestnáva podstatne menej pracovníkov, avšak 
teľom Pobedima. Družstvo malo v r. 1974 až 313 k horšiemu sa zmenila ekonomická a hospodárska 
členov. situácia v poľnohospodárskej výrobe. Trhové 

Dôležitým medzníkom nielen v živote družstva , hospodárstvo má nepriaznivý dopad na väčšinu 
ale aj obce bola výstavba kooperačnej sušiarne poľnohospodárskych podnikov - problémy sú s 
objemových krmív v r. 1975, vďaka ktorej sa usku- odbytom a cenou dorobených komodít tak v rastlin-
točnila plynofikácia obce. Neskôr sa postavila i vý- nej, ako aj v živočíšnej výrobe, podmienky sú 
robňa tvarovaných krmív. Tieto prevádzky ukončili doslova likvidačné.
svoju činnosť v  r. 1991v dôsledku zvyšovania cien Družstvo má vplyv na vzhľad krajiny, obrábaním 
plynu a následnej nerentabilnosti výroby. V týchto poľnohospodárskej pôdy udržiava chotár obce. 
rokoch družstvo rozšírilo rastlinnú výrobu o pesto- Dúfame, že prečká zložité podmienky a bude naďa-
vanie chmeľu. Chmeľnice sa budovali v troch lej súčasťou Pobedima.
etapách na hone Dolné Lúky v rokoch 1976 až 1978.   Elena Žitnanská 

V minulom čísle obecných novín sa vyskytli nemilé chyby a rovnako bola 
vznesená požiadavka doplnenia a spresnenia údajov. 

V prvom rade sa pisateľ článku o vystúpení našich folkloristov /I. Pastorek/ chce 
ospravedlniť za nemilú chybu, ktorá sa vyskytla v článku Zvíťazil pobedimský kroj 
/Pobedimčan 3/2009 s. 4/. Nie je totiž pravda, že súťaž o najkrajší kroj vyhrala 
Mária Desátová, ktorá sa mimochodom na folkloristickej akcii nezúčastnila, ale 
víťazný kroj mala oblečený mladá členka folklórnej skupiny Pobedimčan Andrea 
Mrekajová, ktorej sa touto cestou úprimne ospravedlňujeme. 

O opravu a o doplnenie údajov v článku Vyhodnotenie školského roku 
2008/2009 /Pobedimčan 3/2009 s.5/ nás požiadala bývalá učiteľka pobedimskej 
školy PaedDr. Alexandra Majerníková. V liste uviedla pôvodný text ako aj opravu 
textu, čo na jej žiadosť zverejňujeme v plnom rozsahu.

Text v pôvodom článku : „V poslednom štvrťroku školského roku odišla 
z kolektívu jedna učiteľka a vedenie muselo situáciu riešiť zastupovaním až do 
konca školského roku. Zastúpila ju skúsená pedagogička Mgr. Ostrovská, za čo jej 
patrí veľká vďaka". 

Požadovaná oprava textu: „V poslednom štvrťroku školského roku odišla z ko-
lektívu PaedDr. Alexandra Majerníková a vedenie muselo situáciu riešiť zastupo-
vaním až do konca školského roku. Zastúpil ju Ing. Róbert Oružinský, ktorý ukončil 
pracovný pomer počas plynutia skúšobnej doby. Následne ho zastúpila skúsená 
pedagogička Mgr. Ostrovská, za čo jej patrí veľká vďaka."   Redakcia

Starosta obce upozorňuje všetkých držiteľov psov v našej obci na dodr-
žiavanie zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov a na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pobedim č. 2/2004 
o niektorých podmienkach držania psov, z ktorého vyplýva okrem iného, že 
majiteľ /resp. držiteľ/ psa:
• Je povinný zaevidovať psa na obecnom úrade
• Zodpovedá za to, že voľne pohybujúci pes neopustí vyhradený priestor
• Je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom 

ohrozoval človeka alebo zvieratá 
• Je povinný zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode, životnom 

prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť
• Je povinný odstrániť z verejného priestranstva tuhé výkaly psa 

Voľný pohyb psov je zakázaný na vymedzených miestach: cesty, cinto-
rín, park, spoločenské, športové a kultúrne podujatia. Pes ktorý nerešpektuje 
pokyny človeka, ktorý ho vedie, musí byť na vôdzke aj na mieste, kde je 
voľný pohyb psov povolený. 

Miestom, kde je zakázaný vstupu so psom je: obecný úrad, zdravotné 
stredisko, základná škola, materská škola, kostol a fara, obchody, knižnica a 
obecné účelové zariadenie.

Nedodržaním ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ako aj VZN Obce 
Pobedim č. 2/2004 bude majiteľovi, resp. držiteľovi psa uložená pokuta v 
zmysle citovaného VZN. 

60 rokov Poľnohospodárskeho družstva Pobedim 
Keď vezmeš krajec chleba do ruky,

privoňaj k nemu skôr, ako z neho odhryzneš.
Predstav si žírne pole a na ňom vlniace sa obilie.

Vzdaj úctu práci, ktorá za tým kúskom chleba stojí,
poďakuj rukám, ktoré sa oň pričinili.

l Z histórie družstva - dlhoročný predseda druž-
stva Ing. František Rybárik s pracovníkmi /Fran-
tišek Domin a František Melicher/.

l Z histórie družstva - skupina pracovníkov v čase mlatby.

Opravy a doplnenia článkov Pobedimčan 3/2009

 Foto: archív 

 Foto: archív 



Dá sa povedať, že tohoročné hody sa vydarili. zelenina a ovocie ako mate-
Vládlo pekné počasie a aktivity duchovného, ri ál  výtva rnej  č innost i.  
kultúrneho, športového a spoločenského charakteru Po zo rn os ť si  za sl úž il a 
si našli svojich záujemcov. Ešte pred samotným i aranžovaná truhlica I. Pät-
začiatkom hodov sa slávnostne otvorila výstava nickej, bývalej žiačky zá-
Kroj a krojované bábiky. Výstava s touto tematikou kladnej školy. Vo výstavnej 
sa plánovala už dávnejšie, totiž myšlienka prezen- miestnosti, prvýkrát verej-
tovať krojované bábiky patrila bývalej starostke nosti sprístupnená pôvodná 
obce Márii Vavrovej. Boli však aktuálne témy, maštaľ pre kone, boli propa-
ktorým sa na pobedimské hody dala prednosť. gačné materiály obce, ktoré 

Inštalovať túto výstavu sa podujala Obec si mohli návštevníci Roľ-
Pobedim a Miestna organizácia Jednoty dôchodcov níckeho domu zakúpiť. Boli 
na Slovensku, keďže starší občania obce majú k dispozícii knihy, mapy, 
k tejto tematike najbližšie. Exponáty zapožičali letáky, film o Pobedime 
viacerí obyvatelia Pobedima, samotný kroj bol a ďalšie materiály propagač-
hlavne zo zbierok obce a tiež z výpožičiek občanov, ného charakteru. 
za čo im patrí úprimná vďaka. Výstava Kroj a Tak ako bola prvýkrát 
krojované bábiky bola slávnostne otvorená a počas sprístupnená miestnosť, kde 
hodov sprístupnená verejnosti. V utorok dopolud- sa vystavovali práce žiakov 
nia si výstavu prezreli žiaci materskej a základnej a pro pag ačn é mat eri ály  
školy, ktorí, ako je už tradíciou, prispeli svojimi obc e, tak  sa ver ejn ost i 
kresbami a papierovými plastikami k obohateniu sprístupnil i vonkajší dvor, 
výstavy. Výstavu svojimi výtvarnými prácami ktorý slúži i ako amfiteáter. 
vhodne doplnili tiež exponáty zapožičané od Ľud- Tu si mohli občania Pobe-
mily Mitošinkovej, autorky pastelov a tapisérie dima a hostia vypočuť pekný 
s motívom pobedimského ženského a mužského a hodnotný koncert dycho-
kroja. Úvodný panel výstavy vytvoril, podobne ako vej hudby Veselanka.
na minulých výstavách, Martin Směřička. Ako bolo avizované v na-

Na výstave popri krojovaných bábikách bolo šich novinách a na plagá-
možné obdivovať krásu pobedimského kroja, a to či toch, v piatok do tanca hrala 
už na jednotlivých exponátoch, alebo v celku na podolská skupina Excelent a 
figurínach v závere inštalácie výstavy. v sobotu sa hlavne mladí 

veriacich ako po iné nedele, ktorí si uctili patróna Kroj a krojované bábiky neboli jedinou výsta- zabávali na hodovej diskotéke. Futbalisti mali tiež 
kostola a farnosti sv. Michala archanjela, ktorého vou sprístupnenou počas pobedimských hodov. bohatý a dá sa povedať tradičný program . Nesmel 
má vo svojom znaku i naša obec. V hodovú sobotu sa sprístupnila výstava Z našich chýbať hodový futbalový „majstrák" /vyhrali sme 

Osobne som rád, že sa nezopakovala situácia záhrad, ktorá naviazala na úspešnú výstavu spred nad Jablonkou/, v sobotu sa stretli pobedimskí 
z minulého roka, kedy centrum bolo dosť pusté. dvoch rokov. Podobne ako v prípade výstavy krojov a očkovskí starí páni a v pondelok zase bojovali 
Teraz tu hodové atrakcie nechýbali a ďalšie mohli a krojovaných bábik garantom výstavy bola obec medzi sebou ženatí a slobodní.
nájsť deti i dospelí, domáci a hodári v blízkosti Pobedim, pričom realizácia bola v réžii Miestnej Netreba však zabudnúť na duchovnú stránku 
nového kultúrneho domu. Snáď možno konštato-organi zácii  Slove nskéh o zväzu  záhra dkáro v. hodov, na ktorú vo svojom zamyslení v hodových 
vať, ako sme už napísali v úvode : „Pobedimské Návštevníci výstavy mohli na dvore roľníckeho Farských zvestiach upozornil správca farnosti vdp. 
hody 2009 sa vydarili."          domu obdivovať ukážky dopestovaného ovocia a Marián Vivodík. Vo farskom kostole sa zišlo viac 

zeleniny, ako aj ich zaváranú formu. Súčasťou 
výstavy bol aj živý exponát, teliatko z chovu poľno-
hospodárskeho družstva a domáce zvieratá našich 
drobnochovateľov. Návštevníkom bola okrem 
výstavy k dispozícii i expozícia nášho miestneho 
múzea ako aj práce žiakov základnej školy, ktoré 
vzbudili veľkú pozornosť návštevníkov. Zaujala 

 Po úspešnom zájazde na Moravu /Pobedimčan 2/2009/ aktivity členov miestnej organizácie JDS pokra-
čovali v letných a jesenných mesiacoch. Koncom júla sa zišli vo dvore roľníckeho domu na tradičnom 
posední pri guláši. Ako v minulých rokoch, tak aj teraz guláš pripravený pod vedením členky výboru Tonky 
Klimovej chutil výborne avšak oproti predchádzajúcim posedeniam účastníci akcie mohli sedieť za tabu-
ľou vytvorenou stolmi a lavicami zakúpenými obecným úradom z iniciatívy starostu obce Martina 
Lednického. Po guláši nasledovala družná debata a nechýbala ani hudba a spev. Nebolo to však hulákanie 
do ranných hodín, ako to uviedol návštevník Knihy návštev na oficiálnej internetovej stránke obce. 

Nielen zábavou žila organizácia seniorov. K pobedimským hodom spolu s Obcou Pobedim sa podujala 
inštalovať výstavu Kroj a krojované bábiky. Vďaka patrí členkám výboru JDS a členke organizácie Márii 
Zemanovičovej za sústredenie exponátov a za ich estetické nainštalovanie. Vďaka však patrí všetkým, ktorí 
zapožičali exponáty na hodovú výstavu, menovite Ľudmile Mitošinkovej, vedúcej Folklórnej skupiny 
Pobedimčan Márii Bielikovej a ďalším členom JDS. O výstave podrobnejšie píšeme v článku o hodových 
aktivitách. Za poznaním a kultúrou bol organizovaný zájazd do slovenského Ríma, Trnavy, na hrad Červený 
Kameň a do Modry. Očakával sa vyšší záujem, no i napriek tomu vládla na tomto poznávacom zájazde 
dobrá nálada. Náladu teda nepokazilo ani daždivé, chladné a veterné počasie. Účastníci zájazdu navštívili 
Západoslovenské múzeum v Trnave, kde si prezreli výstavu venovanú 55. výročiu založenia múzea a časť 
muzeálnych expozícií. Ďalším cieľom bola katedrála sv. Jána Krstiteľa, kde si vypočuli stručný výklad a 
mohli obdivovať cenný interiér chrámu a predovšetkým veľkolepý hlavný oltár. Po Trnave nasledovala 
prehliadka hradu Červený Kameň. Vďaka ústretovosti riaditeľa múzea PhDr. Ing. Jaroslava Hájička, bol 
vstup do hradu finančne dostupný a taktiež mu patrí vďaka za prehliadku mimo vyznačených hodín pre 
vstup do expozícií. Malokarpatský vinohradnícky kraj bol miestom ďalšieho záujmu našich seniorov. 
Prezreli si výrobu vína v modernom vinárskom závode, ktorý je spojený s reštauráciou a galériu a posedeli 
si v typickej modranskej vinárni. Ako tekutý suvenír si účastníci zájazdu odniesli modranské víno za výhod-
né ceny. Snáď pri jeho konzumácii si naši seniori spomenuli na tento i keď upršaný, ale i tak úspešný zájazd.

Presne na sv. Mikuláša, v nedeľu, sa načasoval termín Mikulášskeho posedenia. Prihlásení účastníci 
spoločenskej akcie sa zišli vo svadobke, kde ich čakalo občerstvenie, večera, mikulášske balíčky a pásmo 
predvianočných a vianočných zvykov a piesní. Folklórne pásmo predviedli členovia našej folklórnej skupi-
ny a zároveň členovia organizácie JDS, doplnený dvoma členmi FS Pobedimčan.   

Texty článkov a fotografie : Mgr. Ivan Pastorek 

Hody sa vydarili 

Cieľ zájazdu seniorov Trnava a Červený Kameň

l Výstava v Roľníckom dome.

l Prehliadka výstavy Kroj a krojované bábiky.

l Koncert dychovej hudby.
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Vulganová, Mgr. Jela Košútová. 

Dňa 7. decembra t.r. sa zišlo 27. riadne zasadanie obecného zastupiteľ-
stva. Vzhľadom k tomu, že v čase spracovania článku nebola k dispozícii 
oficiálna zápisnica, informujeme o základných bodoch rokovania. Na žia-
dosť poslanca Ľubomíra Melichera boli zaradené do programu body týkajú-
ce sa úpravy platu starostu a hospodárenia a nakladania s finančnými 
prostriedkami obce. Okrem týchto bodov sa doplnilo rokovanie o žiadosť 
Martiny Miklánkovej o odkúpenie nehnuteľnosti a žiadosť firmy 
PETETIBO s.r.o. o odpredaj pozemku. 

V súlade s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva, bola prerokovaná 
úprava rozpočtu na rok 2009, ďalej návrh zmluvy Trenčianskymi vodárňami 
a kanalizáciami - výstavba verejného vodovodu, zápis do kroniky obce 
Pobedim za rok 2008, ďalej VZN obce Pobedim 1/2009 a Dodatok č.2 
k VZN obce Pobedim č 1/2003. Predmetom rokovania obecného zastupiteľ-
stva boli tiež žiadosti Jarmily Mokošovej /prevádzkovanie kaderníctva/ 
a Anny Vallovej /prenájom nebytových priestorov a o zamestnanie ako 
pracovníčky opatrovateľskej služby/. K posledným bodom patrilo zriadenie 
komisie pre vyhodnotenie ponúk výberového konania, interpelácie poslan-
cov a rôzne. Uznesenie o zmluve s Trenčianskymi vodárňami a kanalizácia-
mi a ustanovenie komisie pre vyhodnotenie ponúk výberového konania bolo 
presunuté do programu nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva /14. decem-
ber 2009/. 

Po prerokovaní bodu 5 /hospodárenie a nakladanie s finančnými 
prostriedkami obce/ sa v zmysle zákona o obecnom zriadení vzdali poslanec-
kého mandátu poslanci Ľubomír Melicher a Martin Směřička. 

Tesne pred našimi hodami dostala nový šat významná kultúrna pamiat-
ka, budova fary. Podľa všeobecného názoru obnova fasády sa vydarila 
a to isté konštatovala i autorka architektonického prieskumu PhDr. Má-
ria Smolákova CSc. Oprava fasády ako aj izolácia časti muriva sa začala 
v minulom roku. Foto: I. Pastorek 

1. Bánovce 24 bodov 
2. Trenčín B 20 
3. Nové Mesto A 18
4. Galanta B 16
5. Pobedim 15
6. Handlová 14
7. DKK N. Mesto 12
8. Rakovice B 12
9. Limbach 11
10. Tlmače 10
11. Stará Turá B 10
12. Nitra 10
13. Šaľa   8
14. N. Mesto B   2

Privítali sme:
19. 9. 2009 Toráč Radoslav , č. 328
28.10.2009 Povazsai Michal, č. 418
18.11.2009 Samuhelová Tamara, č. 456

Manželstvo uzavreli: 
10.10.2009 Vallo Martin, č. 366
                Horňáková Katarína, Dubovany
24.10.2008 Feranec Alojz, č. 226
                 Filipková Jana, Modrová 

Rozlúčili sme sa:
15.11.2009 Urbanová Alojzia, č. 178  /85 r /. 
04.12.2009  Ing. Zlatica Priadková č. 456  /63 r./

Dňa 29.11. 2009 nás na Festivale pohybových skladieb v Trenčíne repre-
zentovali žiačky našej školy „sokolky", ktoré v kategórii „ Mládež - malé 
choreografie" v skladbe „DJ - aerobik" a „Stonožka" obsadili krásne 
3. miesto. Z tohto miesta mi dovoľte poďakovať nielen našim cvičenkám, ale 
predovšetkým ich cvičiteľkám Mgr. K. Gregáňovej, Mgr. L. Mitošinkovej 
a V. Žitňanskej za neľahkú prácu, ktorá prináša krásne ovocie. Dopriala by 
som každému, aby sa pokochal krásou rytmu a zápalom cvičenia našich 
dievčat -až sa vám slzy vtlačia do očí. Tento rok nás reprezentovali už po tretí 
krát a naozaj ich výkony sa z roka na rok zlepšujú. Veď nikde v okolitých 
dedinách, alebo aspoň o tom neviem, nepracujú v tejto oblasti s takýmito 
malými deťmi a naozaj zostaviť choreografiu a zladiť všetky kroky ,chce 
poriadny kus práce.

Ešte raz srdečná vďaka a želáme dievčatám a ich cvičiteľkám veľa úspe-
chov a chuti do ďalšej práce.                     Mgr. Jela Košútová

Malé „sokolky" opäť nesklamali

Informácia o 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Telovýchovná jednota Pobedim 
- jesenná časť súťaže:

Výsledky:
• Lubina - Pobedim 4:2
• Pobedim - Priepastné 2:0
• Polianka - Pobedim 2:3
• Krajné - Pobedim 0:0
• Pobedim - Očkov 0:1
• Pobedim - Hrachovište 4:0
• Pobedim - Jablonka 2:0
• Pobedim - Vaďovce 7:3
• Chvojnica - Pobedim 2:6
• Pobedim - Lubina kopanice 3:2

1. Očkov   30 bodov
2. Krajné   29
3. Pobedim   25
4. Lubina   18
5. Hrachovište   17
6. Vaďovce   13
7. Jablonka   12
8. Chvojnica   11
9. Bukovec   10
10. Polianka      9  
11. Priepastné     7
12. Lubina kopanice  6 

Tabuľka jesennej časti súťaže

Poz. Bukovcu sa odrátavajú 3 body

Pobedimskí kolkári na peknom 5. mieste súťaže 
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Po 13. kole súťaže sú v prvej 
dvadsiatke pobedimskí kolkári: 
5. Jozef Miklovič, 17. Matej 
Mrekaj a 18. Erik Hesko. 

Zdroj: Oficiálna stránka Slo-
venského kolkárskeho zväzu 

l „Sokolky" pred ostrým štartom.            Foto: Ladislav Novák 


