
V poradí 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 14. mája 
2018. Na zasadnutí sa prerokovalo celkove 10. bodov. Poslanci prerokovali 
a schválili Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2017, Záverečný účet obce za rok 
2017 a posledným ekonomickým bodom bola Konsolidovaná výročná správa 
obce Pobedim, ktorá uvádzala údaje z individuálnej výročnej správy. 
V interpeláciách poslanci upozornili na niektoré nedostatky ako napríklad na 
poškodenú strechu hospodárskej budovy Roľníckeho domu a na nevhodné 
umiestnenie informačných tabúľ na cintoríne. 

V obsažnom bode Informácie starosta Mgr. Martin Lednický oboznámil 
poslancov o havarijnej situácii kanalizácie v škole, o schválení finančného 
príspevku pre školu, zápise do materskej školy, zabezpečení autobusového 
spoja z Podolia do našej obce, dokončení rozšírenia chodníka v škole, o účasti 
na detskej olympiáde, ďalej o schválení dotácie na vybudovanie zberného 
dvora, stojiska, sanácie skládky a nákupe techniky a kontajnerov, dotácie na 
kamerový systém v obci a dotácie na úpravu parku v centre obce. Starosta 
informoval o projektoch, žiadostiach na dotácie a to na vonkajšie fitnes zaria-
denie, zmenu územného plánu, obecné chodníky a druhú etapu kamerového 
systému v obci. Mgr. M. Lednický poďakoval za účasť na celoobecnej brigá-
de, stavaní mája a oboznámil poslancov o aktivitách v obci a v regióne.   -r.-
 

V súvislosti so spracovaním zmien a doplnkov a doplnky riešia predovšetkým rozšíre-
Územného plánu obce Pobedim bolo dňa 28. júna nie plôch na individuálnu a hromadnú 
2018 zvolané verejné prerokovanie navrhova- bytovú výstavbu. Ing. B. Vaculčíková 
ných a spracovaných zmien a doplnkov územné- pripomenula, že je možné z územného 
ho plánu. I keď účasť občanov bola neveľká, plánu vypustiť niektoré navrhované 
diskusia bola vcelku bohatá. časti, no nie je možné tento plán doplniť. 

Verejné prerokovanie návrhu Zmien a dopln- Ako uviedol spracovateľ Ing. Ľ. Balažo-
kov č. 1 Územného plánu obce Pobedim s výkla- vič i starosta obce z územného plánu 
dom spracovateľa uviedol starosta obce Mgr. bude na individuálnu bytovú výstavbu 
Martin Lednický a na otázky a pripomienky vypustená lokalita O /lokalita medzi tzv. 
prítomných, okrem starostu obce, zodpovedali  hájským mostom a domom p. Šmercelo-
Ing. Beáta Vaculčíková odborne spôsobilá osoba vej/. Pripomienky občanov a otázky 
na posúdenie územného plánu a projektant prítomných sa týkali napríklad prepoje-

nevyhnutný dokument na základe ktorého sa Ing. Ľuboš Balažovič. Starosta obce pripomenul, nia ciest a možnej realizácie výstavby na loka-
bude realizovať rozvoj našej obce . že zmeny a doplnky sa týkajú pôvodného územ- lite B, ktorá je však majetkom urbariátu. 

-I.P. -ného plánu obce z roku 2008 a aktuálne zmeny Územný plán obce so zmenami a doplnkami je 

Územný plán obce - prerokovanie zmien a doplnkov 

Veliteľovi DHZO Pobedim Martinovi Piškulovi bol osobne nahlásený 
požiar obilia na koreni - pole smer Bašovce. Veliteľ hasičského zboru následne 
povolal jednotku na výjazd pomocou SMS systému. Po príchode na miesto 
udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar obilia na koreni, ktorý sa vzhľadom 
na poveternostné podmienky /silný vietor/ veľmi rýchlo rozširuje. Na miesto 
zásahu postupne prichádzali jednotky Okresného riaditeľstva HaZZ Nové 
Mesto nad Váhom a dobrovoľné hasičské zbory obcí Čachtice, Moravany nad 
Váhom a Vrbové s technikou. Jednotka DHZO Pobedim sa snažila požiar 
zachytiť, lenže silný nárazový vietor stále požiar rozširoval a tak boli nasadené 
všetky hasičské zbory a CAS z OR HaZZ. Hasiaca látka bola na zásahu dočer-
pávaná do všetkých vozidiel CAS pomocou hydrantovej siete. Na miesto 
udalosti sa dostavil aj predseda PD Pobedim Ing. J. Lednický a agronóm 
Ing. R. Melicher. Predseda PD Pobedim uviedol, že zhorelo 40 ha a uchránilo 
sa 80 ha. Veľmi rýchlym zásahom domáceho DHZO Pobedim sa predišlo 
výrazným škodám. Martin Piškula - veliteľ DHZO Pobedim

Tri desiatky členov Jednoty dôchodcov Pobedim v dňoch 15. a 16. mája 
2018 absolvovali zájazd do historických Košíc. V prvý deň sa pred štátnou 
vedeckou knižnicou Košice stretli so sprievodcom M. Kolcúnom, ktorý ich 
previedol historickými Košicami. Zaujímavým výkladom členom JDS 
priblížil dominanty a zaujímavosti mesta, okrem iného bronzovú plastiku 
košického erbu, židovskú synagógu, krčmu s fotografiami zo socialistického 
Československa, zaujímavý pavlačový dom, dom Košického vládneho 
programu, kaplnku sv. Michala a samozrejme exteriér a interiér Dómu 
sv. Alžbety, ako aj sídlo košického biskupstva. Po odbornom výklade 
v nádhernom kostole sv. Alžbety si účastníci zájazdu prezreli historický 
zvon, spievajúcu fontánu, košické divadlo, dom so sochou košického žobrá-
ka, pamätné tabule ako napr. tabulu na budove, kde cisár Leopold založil 
košickú univerzitu. Pred kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie sa 
napokon urobil na pamiatku spoločný snímok. 

Na prehliadku mesta mali členovia JDS skutočne kvalitného sprievodcu 
a bolo dôležité aj to, že v čase prehliadky nepršalo tak do v prvý deň doobeda 
a na druhý deň 16. mája, kedy bola na programe voľná prehliadka mesta. 
Účastníci zájazdu navštívili aspoň interiér Dómu sv. Alžbeta a poniektorí 
i archeologické múzeum. I keď počasie nebolo ideálne, zájazd v podstate 
splnil očakávanie účastníkov. Ivan Pastorek

 / 23. zasadnutie /
V sobotu 23. júna 2018 sa v športovom areáli Jána Mitošinku uskutočnil 

Veľký deň detí a rodiny. Usporiadateľom tradičnej verejnej akcie pre deti boli: 
Obec Pobedim, Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim, 
Farnosť Pobedim, ZRPŠ o.z. FK 1925 Pobedim, JDS, Rybári, Poľovníci, 
Sokolky a Hasiči.

Športovo, kultúrna a spoločenská verejná akcia sa začala divadelným 
predstavení detí materskej a základnej školy na rybníku. Divadelné predstave-
nie Šípová Ruženka si so záujmom zhliadli deti a rodičia, ktorých na celej 
akcii privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický. Súčasťou programu na 
rybníku bolo i vystúpenie zabávača Viktora Guľvaša. Potom nasledovali 
plánované súťaže detí napríklad skákanie vo vreci, kráčanie na chodúliach, 
malý basketbal a nechýbala ani vedomostná súťaž. K súťažným akciám treba 
priradiť streľbu zo vzduchovky, ktorú organizačne zabezpečovali naši poľov-
níci a taktiež súťaže rodín pod patronátom správcu farnosti vdp. Ľuboša 
Tvrdého. Nazbierané body si súťažiaci vymenili za rôzne tovary v obchode 
TUZEX. Osobitne boli odmenené detí, ktoré sťažili vo vedomostnej súťaži 
o futbale. Po súťažiach nasledovalo vystúpenie zabávača Viktora Guľvaša 
na rybníku. Deti mali k dispozícii nafukovacie atrakcie, najmenší domček 
a bazén s guľôčkami, Podobne ako v minulom roku navštívili deň detí a rodiny 
príslušníci polície, techniku predviedli aj naši hasiči a nechýbali ani stánky 
školy s ponukou výrobkov žiakov. Deti mali k dispozícii občerstvenie ako 
i zmrzlinu.

Podľa detí, rodičov a návštevníkov sa podujatie venované deťom vydarilo 
a bolo dôležité i to, že bolo i vcelku vhodné počasie. Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa venovali našim deťom a pripravili im skutočne Veľký deň detí 
a rodiny. -red.-

Veľký deň detí a rodiny

Zájazd do historických Košíc 

Požiar obilia v posledný júnový deň

l Prerokovanie Územného plánu obce.  

Foto: Anna Dekanová



druhý deň čakali dôležité pracovné povinnosti. 
Našťastie nebolo to nič vážne a všetko dobre 
dopadlo. Ešte raz srdečne ďakujeme!!! Stalo sa už Ani v druhom polroku sme v našej škole neza- becnej brigády „Upracme si Pobedim“, kde sme 
tradíciou, že každoročne sa organizuje v našej háľali. Pripravili sme pre žiakov viacero škol- v škole vysadili jednu japonskú čerešňu - 
obci Veľký deň detí. Nebolo tomu inak ani tento ských i mimoškolských aktivít a podujatí. Počas „čerešňu priateľstva“. V rámci Dňa Zeme sme 
rok. Deti strávili deň plný zábavy a súťaženia a Marca - mesiaca knihy sme pre žiakov 1. stupňa v areáli školy vysadili „čerešňu lásky“. V rámci 
zároveň si v predajných stánkoch zarobili čo - to pripravili literárnu súťaž „Literárny detektív“ Dňa detí sme pre žiakov zorganizovali spanie 
do svojich triednych fondov. a pre žiakov 2. stupňa „Rýchlo a presne“, kde žiaci v škole spojené s opekačkou a rôznymi súťažami, 

V prvý prázdninový týždeň sa v našej škole vyhľadávali a pátrali po dôležitých informáciách. na ktorých sa zúčastnil aj pán starosta s manžel-
uskutočnil anglický letný denný tábor, s lektorkou Veľmi užitočnou aktivitou bola oprava kníh kou. Na konci školského roka žiaci 7. - 9. ročníka 
hovoriacou len po anglicky, ktorá pochádza v knižnici pod názvom „Aj knihy potrebujú našu navštívili Terchovú - prešli Jánošíkove diery. 
z Kene. Deti museli využiť všetky vedomosti a pomoc“. Okrem toho sme v škole zriadili čitateľ- Žiaci 1. - 6. ročníka navštívili Senecké jazerá 
možnosti, aby sa s ňou dohovorili. Častokrát ský kútik, kde si žiaci môžu počas dňa požičať a plavili sa na lodi kapitána Morgana. V dňoch 
dochádzalo k humorným situáciám, na ktorých sa a prečítať rôzne knižky. Zároveň sme navštívili 11.6. - 15.6. 2018 strávili žiaci našej školy krásne 
naozaj pobavili. Určite strávili týždeň plný MsK v Novom Meste nad Váhom a rodisko nár. dni plné pohody, zábavy, oddychu v lone Malej 
nových skúseností a zážitkov a aj v budúcom roku umelkyne Ľudmily Podjavorinskej. Na konci Fatry, v škole v prírode v Terchovej. Na tomto 
niečo podobné plánujeme opäť zorganizovať. mesiaca sme všetky aktivity vyhodnotili a najak- mieste by som sa chcela poďakovať nášmu pánovi 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým tívnejší žiaci mohli za odmenu spať v škole. V me- starostovi za pomoc, ktorý prišiel naše deti navští-
rodičom, rodičovskému združeniu, členom rady siaci máj mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa viť aj so svojou manželkou. Bohužiaľ sa s deťmi 

festivalu „Zázračný oriešok“ - Rozprávkový výlet ani nestretol, nakoľko sa stal úraz jedného žiaka a školy, obecnému zastupiteľstvu, obecnému úradu 
s Ľubomírom Feldekom (Literárno-dramatický on nás bez váhania odviezol do žilinskej nemocni- a všetkým spoločenským zložkám v obci za ich 
workshop na motívy Veľkej knihy európskych ce s poraneným žiakom a neváhal zostať a počkať pomoc. Dúfame, že budeme aj naďalej spolupra-
rozprávok. V spolupráci s EDUdrama). na nás až do neskorých nočných hodín a zaviesť covať a už sa tešíme na ďalšie podujatia v budú-

Žiaci spolu s pedagógmi sa zúčastnili celoo- nás späť do ubytovne napriek tomu, že ho na com roku. J.K.

Mimoškolské podujatia a aktivity 

Z príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 5. apríla 2018 v obradnej sieni obce 
najskôr stretli učitelia, pracovníci školy a hostia na prijatí starostom 
obce Mgr. Martinom Lednickým. Po tejto slávnosti nasledovalo Uvíta-
nie detí do života obce Pobedim.

lávnosť Dňa učiteľov sa začala kultúrnym programom žiakov školy Sa pokračovala slávnostným príhovorom starostu obce. Vo svojom 
príhovore Mgr. M. Lednický pripomenul dôležitosti školy pre ďalší 
rozvoj osobnosti a nezastupiteľnú úlohu učiteľov ako aj ďalších pracov-
níkov školy, ktorí sa starajú o chod školského zariadenia. Predseda 
komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek vo svojom vstupe 
pripomenul úspechy školy a zásadný podiel školy na kultúrnom živote 
obce. Prítomní sa po príhovoroch podpísali do pamätnej knihy obce 
a prijali osobné blahoželanie a poďakovanie od starostu obce. Za výcho-
vu a vzdelávanie poďakovali i žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny 
program a odovzdali učiteľom a pracovníkom školy ďakovné listy. 
Záverom moderátorka akcie Vladimíra Žitňanská taktiež vyjadrila 
poďakovanie všetkým, ktorí sa starajú o vzdelanie našich detí.

o prijatí z príležitosti Dňa učiteľov sa obradná sieň zaplnila rodičmi, Pstarými rodičmi a príbuznými detí, ktoré sa narodili v minulom roku 
a boli pozvaní na milú slávnosť - Prijatie detí do života obce Pobedim. 
Na začiatku slávnosti pri maľovanej kolíske zaspievali žiaci školy 
pekné príležitostné pesničky a so slávnostným príhovorom vystúpil 
starosta obce Mgr. Martin Lednický. Rodičia prítomných detí sa po jeho 
príhovore, v ktorom, okrem iného, zaželal deťom a rodičom veľa zdra-
via a rodinnej pohody. podpísali do pamätnej knihy obce a od starostu 
obce prijali blahoželanie s darčekom a kvet od Mgr. I. Pastoreka. Potom 
nasledovalo spoločné i jednotlivé fotografovanie a čaša vína.

I. Pastorek

Pobedim patrí k menším obciam, a predsa 
sa tu podarilo niečo, čo si zaslúži uznanie nás 
všetkých. Dobrovoľné darcovstvo krvi v našej 
obci oslávilo v tomto roku svoje 20. výročie. 
Dvadsať rokov organizujú členky Miestnej 
organizácie Červeného kríža v Pobedime 
spolu s Národnou transfúznou stanicou 
v Trenčíne dobrovoľný odber krvi. Mobilná 
jednotka NTS k nám prichádza dvakrát do 
roka, na jar a na jeseň. Do viacúčelového 
zariadenia obce - Svadobky prišlo 14. marca 
2017 osláviť toto malé jubileum 36 darcov rôznych vekových skupín. Medzi 
nimi i niekoľko manželských párov. V tvárach niektorých bolo vidieť menšie 
napätie, veď dať si zobrať krv prišli po prvýkrát. Šesť mladých ľudí Mário 
Ďuricha, Michal Žitňanský, Katarína Piškulová, Denisa Galová, Tomáš 
Jakubašek a Stanislav Šnajdar si odnášali titul „prvodarca“ a novú skúse-
nosť. Medzi tými, ktorí chodia pravidelne, bol i starosta obce Mgr. Martin 
Lednický, ôsmi členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Pobedime na 
čele so svojím predsedom Martinom Piškulom i ďalší obyvatelia Bašoviec, 
Podolia, Čachtíc, Nového Mesta nad Váhom, Hornej Stredy, Banky a sa-
mozrejme Pobedima. Mnohí z nich sú niekoľkonásobní darcovia bez nároku 
na odmenu.

Členky Červeného kríža nezabúdajú ani na vychovávanie budúcich 
darcov. Do Svadobky prišli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej 
školy so svojimi pedagógmi. MUDr. Zuzana Martinková im pripravila 
prednášku o darcovstve a sestričky porozprávali o prístrojoch slúžiacich na 
odber.

Darovanie krvi v Pobedime sa dostalo do povedomia ľudí zo širokého 
okolia i domácich. V tento deň neváhajú prísť odovzdať to najcennejšie čo 
majú - svoju krv. Za to im patrí veľké poďakovanie od všetkých, ktorí 
z rôznych príčin nemôžu darovať krv, no najmä od tých, ktorých život doslo-
va závisí od každej darovanej kvapky.    Text a foto: Eva Pogranová

V prvú májovú nedeľu dňa 6. mája 2018, po sviatku sv. Floriána, sa kona-
la sv. omša a poďakovanie sv. Floriánovi. Na sv. omši sa zúčastnili členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim so zástavou a pobedimskí veriaci. 
Sv. omša bola tiež za zosnulých hasičov a osobitne za dlhoročnú členku 
hasičskej organizácie Jarmilu Máriu Bielikovú. Po sv. omši bol posvätený 
reštaurovaný obraz Panny Márie zo začiatku 19. storočia a po tomto akte sa 
hasiči ako i niektorí Pobedimčania prešli k soche sv. Floriána. Tu si svätca 
uctili kyticou kvetov a spomienkou na patróna hasičov v podaní Ing. Mateja 
Palkoviča. Súčasťou úcty k sv. Floriánovi boli príležitostné modlitby, ktoré 
predniesol farár Ľuboš Tvrdý. V závere úcty k sv. Floriánovi poďakoval 
hasičom za ich aktivity starosta obce Mgr. Martin Lednický.   -I.P.-

Deň učiteľov a privítanie detí Dvadsiaty ročník darovania krvi v Pobedime

Úcta sv. Floriánovi

l Účastníci osláv Dňa učiteľov.

Foto: Lucia Kameniarová 



Znova po roku by som chcel čitateľov poinfor- sme postupne po častiach zabe-
movať, čo sa udialo v minulom roku u nás na tónovali celú plochu za mašta-
družstve a čo plánujeme v tomto roku. Minulý rok ľou II a následne upravili terén 
2017 bol pre družstvo vzhľadom na sucho a pre- medzi maštaľami II a III. Upra-
pad cien komodít z hľadiska ekonomického vili sme aj vjazd do areálu PD. 
neúspešný. Stratová bola v minulom roku nielen Zlikvidovali sme starý betón, 
živočíšna, ale aj rastlinná výroba. Bolo to spôso- podsypali a uložili namiesto 
bené už spomínaným suchom (od mája až do neho zatrávňovaciu dlažbu. Pri 
septembra takmer nepršalo) tým pádom zhorše- veternej smršti nám na stolárskej 
nými parametrami plodín a ich nízkymi úrodami. dielni odfúklo  časť strechy. 
A taktiež nízkymi výkupnými cenami za komodi- Vzhľadom na stav krovov sme 
ty. časť z nich museli vymeniť a opravili sme aj čením DOD najmä zamestnancom družstva, 

V rastlinnej výrobe máme v tomto roku zásad- komplet celé čelo strechy. Taktiež nám odfúklo brigádnikom, FS Pobedimčan, Pobedimskému 
nú zmenu. Antona Lukáčika vystriedal na poste a poškodilo aj väčšinu zo strechy na starej maštali poľovnému združeniu, futbalistom, a ostatným 
agronóma Ing. Róbert Melicher, spoločne praco- hovädzieho dobytka. Museli sme urobiť výmenu dobrovoľníkom za pomoc. Ďakujeme aj sponzo-
vali už v minulom roku, popri práci s agendou celej strešnej krytiny, vzhľadom na stav strechy rom a darcom, ktorí prispeli do bohatej tomboly 
skladu. Verím, že ak nám Pán Boh pomôže a rozsah poškodenia. Pokračovali sme aj s rozširo- pripravenej pre návštevníkov DOD.
s počasím a dodávateľské firmy s poradenstvom vaním kamerového systému, momentálne už Ďalšia akcia ktorú organizujeme nielen pre 
ohľadom chémie, dosiahneme lepšie výsledky máme kamery aj v celej maštali. Je to dôležité zamestnancov a členov je zimné stretnutie pri 
ako v minulom roku, najmä čo sa týka úrody najmä pri teľných kravách, kde predchádzame divadelnom predstavení, ktoré v tomto roku 
a parametrov komodít, ktoré môžeme aspoň problémom pri telení. plánujeme na 8.12.2018 vo svadobke. Znova sa 
trocha ovplyvniť. Ceny komodít sa oproti minulé- Aj v minulom roku sme zorganizovali „Deň nám predstaví Divadlo DINO so svojím divadel-
mu roku zatiaľ nemenili a podľa prognóz ani otvorených dverí „ určený pre Pobedimčanov ným predstavením Ticho lieči. Popri týchto 
zásadne meniť nebudú. a ostatných návštevníkov. Tak ako každý rok sme akciách organizujeme pre zamestnancov a členov 

 V živočíšnej výrobe naďalej pokračujeme sprístupnili takmer celý družstevný dvor. FS aj zájazdy na odborné výstavy. V roku 2018 sme 
s chovom kráv s trhovou produkciou mlieka, Pobedimčan nám pripravila pekný kultúrny navštívili výstavu TECHAGRO Brno a Celoslo-
v minulom roku bola už situácia s cenou mlieka program. Taktiež naši vystavovatelia, zberatelia venské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. 
podstatne lepšia a zaznamenali sme jednu z naj- historických strojov návštevníkov potešili pre- Na záver sa chcem poďakovať všetkým spo-
nižších strát za posledné roky. Teraz je zasa trend zentáciou zrenovovaných traktorov. Vystavená lupracovníkom či už z radov zamestnancov ale aj 
znižovania výkupných cien mlieka. Pokračujeme bola aj novšia družstevná technika. Spoločne dôchodcov a dohodárov za ich prácu. A dúfam, že 
aj s odchovom býkov, ktorý je ekonomicky zaují- s Pobedimskými futbalistami a poľovníkmi sme k nám bude tento rok aj počasie priaznivejšie ako 
mavejší. V minulom roku sme okrem osvedče- pripravili bohaté pohostenie. Ako novinku sme v minulom roku. Ďakujem aj všetkým organizáci-
ných kosačiek ovečiek, pokračovali aj s chovom ponúkli pečené domáce kurence. V tradícii Dňa ám v obci a aj obci samotnej za spoluprácu pri 
brojlerov o ktoré je veľký záujem, a chováme ich otvorených dverí pokračujeme aj v tomto roku, organizovaní našich akcií.
aj v tomto roku. termín máme naplánovaný na sobotu 11.08.2018, 

V roku 2017 sme opravili hnojovú koncovku srdečne Vás na akciu pozývame. Vďaka patrí 
za maštaľami II-III, najprv oporný múr potom všetkým, ktorí pomohli s organizáciou a zabezpe-

Výsledky neboli podľa očakávania

Ako sme vás už v minulosti v novinách na sprchovanie mala spĺňať parametre pitnej 
informovali, výsledky laboratórnych rozborov vody), ani lacnejšie. Pre porovnanie - 1 m3 
vzoriek z vybraných studní v našej obci potvr- pitnej vody z vodovodu Vás vyjde 1,14 Eur, 
dzujú, že voda v nich nie je vhodná na pitie. pričom za 1m3 balenej vody by ste zaplatili 
Nadlimitné hodnoty viacerých ukazovateľov naviac niekoľko sto Eur (pri cene 0,60 Eur za 
(koliformné baktérie, ťažké kovy, dusičnany, 1,5l fľašu je to cca 400 Eur). Avšak predovšet-
ale aj kultivované mikroorganizmy) upozorňu- kým, investícia do pripojenia sa na verejný 
jú na zdravotné riziká, ktoré najmä dlhodobé vodovod je investíciou do Vášho vlastného 
používanie takejto vody so sebou nesie. zdravia, ktoré je na nezaplatenie. 

Na rozdiel od mnohých ďalších obcí máme Je ešte jeden zásadný dôvod prečo je potreb-
to šťastie, že od minulého roka máme v obci né, aby sa čo najviac obyvateľov pripojilo na 
novovybudovaný vodovod, ktorý je zárukou verejný vodovod v našej obci. Projekt verejné-
kvalitnej, pravidelne kontrolovanej pitnej vody. ho vodovodu bol spolufinancovaný z eurofon-
Pripojenie sa na tento vodovod je tým najjedno- dov, štátneho rozpočtu, ale aj rozpočtu našej 
duchším riešením v záujme starostlivosti o vaše obce. Prijatím rozhodnutia vybudovať v našej 
zdravie a aj zdravie vašich rodín. Preto neváhaj- obci vodovod sme zároveň prijali finančnú 
te a pripojte sa. zodpovednosť. V projekte sme sa Európskej 

Ak sa obávate, že pripojenie na verejný únii zaviazali, že napojenosť na verejný vodo-
vodovod je technicky alebo finančne náročné, vod v našej obci dosiahne 85%. Ak sa nám toto 
stačí sa obrátiť na Trenčianske vodárne a kana- percento nepodarí dosiahnuť, hrozí vrátenie 
lizácie. Ich pracovníci vám poradia s tým správ- dotácie, čo by bolo pre našu obec likvidačné. 
nym technickým riešením, ktoré bude priateľ- Celková suma, ktorú by sme museli EÚ vrátiť 
ské aj k vašej peňaženke. predstavuje viac ako 513 tisíc Eur.

Niektorí z vás na pitie a varenie volia radšej Opätovne na vás preto apelujeme, pripojte 
balenú vodu z obchodu a na ostatné činnosti sa na novovybudovaný verejný vodovod v našej 
chcú naďalej využívať vodu zo studne. Toto obci čím skôr.  
riešenie však v dlhodobom meradle nie je ani Trenčianske vodárne a kanalizácie 
zdravšie (v zmysle zákona by napríklad aj voda   Trenčín 

Obec Pobedim a Jednota dôchodcov v Pobedi-
me zorganizovali dňa 18. apríla 2018 prednášku 
s historickou tematikou. Prednáška s názvom 
Historické medzníky a zaujímavosti Pobedima 
sa konala vo Svadobke a prednášateľom bol 
Mgr. Ivan Pastorek, ktorému technickú pomoc 
poskytli Ivan Pätnický /ozvučenie/ a Mgr. Jela 
Košútová /prezentácia obrazového materiálu/.  
Akcia sa konala za prítomnosti početných poslu-
cháčov, ktorí si vypočuli časti z histórie našej 
obce. Konkrétne o osade z doby bronzovej, osíd-
lení v dobe rímskej a o slovanskom osídlení, 
predovšetkým však o slovanskom hradisku 
z 1. tretiny 9. storočia. Z dejín Pobedima boli 
prezentované slovne a obrazom časti ako prvá 
písomná zmienka o obci, držba Pobedima Ctibo-
rom zo Ctiboríc ako aj jeho darovanie Prepozitúre 
Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Vzťahy 
medzi Pobedimom a prepozitúrou boli prezento-
vané v ďalšej časti prednášky rovnako ako i mate-
riály o historickom mlyne a prepoštskom majeri. 
Záver prednášky, ktorá bola spojená s premieta-
ním obrazového dokumentačného materiálu 
patril otázkam prítomných.

Je potešiteľné, že našich obyvateľov zaujíma 
história obce, čo dokumentoval už spomínaný 
pekný počet účastníkov na tejto kultúrnej akcii.

-red.-

Zhodnotenie roku 2017 na Poľnohospodárskom družstve Pobedim  

Je dôležité pripojiť sa na nový obecný vodovod Prednáška Historické medzníky 
a zaujímavosti Pobedima

Ing. Juraj Lednický
predseda PD Pobedim 
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Privítali sme:
18.4. 2018 Mitošinka Dušan, č. 84
13.6.2018 Benovič Jakub, č. 480

Manželstvo uzavreli:
14. 4. 2018 Toráč Marcel, č. 300 

a Mizerová Mária 
16. 4. 2018 Vatrt Patrik, č. 172 

a Blahová Veronika
21. 4. 2018 Čechvala Martin, č. 314 

a Sojková Jana
30. 4. 2018 Klimo Tomáš, č. 34 

a Urbanová Vanda
19. 5. 2018 Lednický Filip, č. 324 

a Vráblová Nikola
26. 5. 2018 Miklovič Tomáš, č. 212 a 

Mgr. Hlúchová Katarína, č. 231

Rozlúčili sme sa:
14. 3.2018 Palkovič Alojz, +63, č.d. 363
24. 3.2018 Melicher Alojz, +84, č.d. 142
19. 5. 2018 Kaličiak Adam, +76, č. d. 259
25. 5. 2018 Mišíková Justína, +89. č.d. 79
29. 5. 2018 Toráč Zdenko, +43, č.d. 300
23. 6.2018 Melicher Jozef, +65 r, č.d. 164
5. 7. 2018 Gono Bohumil, + 78 r., č.d 169

Upracme si Pobedim a výsadba sakúr

V roku 2016 sa vedeniu obce v spolupráci Sprievodnou akciou brigády bolo vysádzanie 
s organizáciami a občanmi podaril doslova mladých stromčekov sakúr. Sakury (japonské 
„husársky“ kúsok. V priebehu jedného dňa sme čerešne) sú viac ako 60 rokov neoddeliteľnou 
si dokázali upratať našu dedinku i jej okolie. Bola súčasťou Pobedima. Záplava ružových kvetov 
to veľmi úspešná brigáda. Pokus o takúto akciu na stromoch i pod nimi na konci apríla a začiat-
bol aj v roku 2017, ale počasie nám neprialo. kom mája patrí k nezameniteľnému koloritu 
V tomto roku sa to podarilo. V sobotu 28. apríla našej dedinky. No vek sa podpísal aj na týchto 
2018 sa približne stovka mužov, žien i detí nádherných stromoch. Veľa ich už vyhynulo 
z Pobedima a aj okolitých obcí, zišla na škols- a tie, ktoré ešte sú, nemajú k tomuto ďaleko. 
kom dvore, kde sa zapísali do prezenčných listín. Z podnetu Folklórnej skupiny Pobedimčan sa 
Podľa druhu práce a zaradenia do skupín, im boli vedenie obce a organizácie rozhodli zakúpiť 
odovzdané pripravené pracovné pomôcky (pra- štrnásť nových stromčekov. Trinásť bolo vysade-
covné rukavice, vrecia, vedrá, motyky, metly, ných v parku pri Kostole sv. Michala Archanjela 
fúriky a iné). V areáli školy učitelia, žiaci i rodi- v Pobedime a jedna v parčíku základnej školy. 
čia čistili pieskovisko, napĺňali črepníky zemi- Tejto úlohy sa úspešne zhostili najmä záhradkári. 
nou a vysádzali kvetmi, dopĺňali mulčovaciu Pomáhali aj členovia jednoty dôchodcov, poľno-
kôru do záhonov, vytrhávali burinu, natierali hospodárskeho družstva i občania. Túto krásnu 
skrinky na hračky pri pieskovisku, zametali akciu nám budú pripomínať nielen sakury, ale 
chodníky nielen v areáli školy, ale i okolo kosto- i pamätná tabuľa, ktorú spoločne odhalili zástup-
la. Hasiči prerezávali stromy nielen v škole, ale covia všetkých spoločenských organizácií v obci 
i okolo kostola a v dedine. Poľovníci vyčistili a starosta obce Mgr. Martin Lednický. Aby 
polia od odpadu od Podolia smerom k Pobedimu, stromčeky rástli a robili len radosť, každý jeden 
partia žien s deťmi zasa od Bašoviec k Pobedimu, posvätil náš kňaz JCLic. Ľuboš Tvrdý.
okolo mlyna a v obci, ďalšia partia žien a detí Po skončení upratovania a vysádzania sakúr 
okolo poľnohospodárskeho družstva smerom mali účastníci brigády pripravené v športovom 
k Staničnej ulici, vyčistili aj túto ulicu a ďalšie. areáli Jána Mitošinku občerstvenie - kofolu, pivo 
Sokolky dali do poriadku areál roľníckeho dvora a guláš. O výborné jedlo sa postarali členovia 
a zdravotného strediska, ostrihali kríky, vyčistili telovýchovnej jednoty a ich príbuzní. Všetkým, 
záhony, vysádzali rastlinky. Rybári prerezali ktorí v sobotu prišli treba poďakovať. No poďa-
náletové kríky na brehu Dubovej a vyčistili tok kovanie si zaslúžia aj pracovníci obecného 
od nahádzaného odpadu. Členky Červeného úradu, ktorí sa pričinili o to, aby táto akcia mala 
kríža vyčistili a vysadili kamenné ozdobné úspech.
žardiniéry v obci. Na ihrisku boli umiestnené Znova sa ukázalo, že Pobedimčanom na ich 
štyri veľkokapacitné kontajnery, kam mohli malej dedinke veľmi záleží. Veríme, že v budúc-
občania v priebehu soboty vynášať spotrebný nosti sa táto akcia bude opakovať každý rok .
odpad z domácností. Eva Pogranová

Stavanie MÁJA

K obciam, ktoré tento zvyk udržiavajú pri k umocneniu tejto krásnej chvíle.
živote, patrí aj Pobedim. Posledný aprílový Na záver sa starosta obce Mgr. Martin 
deň už tradične patrí stavaniu Mája. Aj keď Lednický poďakoval všetkým, ktorí sa akým-
v tomto roku sa tento dátum nepodarilo z rôz- koľvek spôsobom na tomto podujatí zúčastni-
nych príčin dodržať, všetko sme napravili 2. li - zaobstarali, doviezli, vyzdobili, postavili 
mája 2018. Pred Svadobkou sa zišli Pobedim- Máj, hasičom, folklórnej skupine, Ivanovi 
čania, aby podporili partiu chlapov - slobod- Pätnickému, ktorý sa už tradične postaral 
ných i ženatých, ktorí bez pomoci techniky len o ozvučenie i hudobnú produkciu. Poďakoval 
vlastnými silami pomocou lán a rebríkov tiež obyvateľom obce, ktorí prišli a túto svia-
postavili stužkami vyzdobený Máj. Za takéto, točnú chvíľu podporili. Nakoniec všetkým 
takmer zabudnuté stavanie, chlapi zožali ponúkol malé občerstvenie. A na to z výšky 
zaslúžený potlesk. Folklórna skupina Po- majestátne dohliadal pobedimský Máj.
bedimčan tiež prispela svojimi piesňami Eva Pogranová

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal sym-
bolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na 
jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari 
alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevu-
júcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa 
Máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami 
sa tiež obliekali do ženských šiat, alebo sa na ne vešali malé bábky. Neskôr pôvodný význam 
Májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať Máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na 
Slovensku napríklad Máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom 
pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden pre obec a podobne. Väčši-
nou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

Foto: Eva Pogranová 


