POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

Lekár smutným hlasom povedal žene: Je mi
to ľúto. Urobili sme všetko, čo bolo v našich
silách. Viac sme nedokázali. Po toľkých preplakaných dňoch žena už nemala sĺz. Len trpko
riekla: Prečo rakovina postihuje aj deti? Vari na
nich Bohu nezáleží? Bože, kde si bol, keď ťa môj
syn najviac potreboval?! Potom zdravotná sestra
odviedla ženu k mŕtvemu synovi. Pohladila ho
po vlasoch a sestrička odstrihla jednu kučierku,
ktorú si žena vzala na pamiatku. Telo chlapca
odniesli do operačnej sály, kde lekári odobrali
orgány vhodné na transplantáciu. Bolo to chlapcovo prianie. Jeho mama spočiatku nesúhlasila,
no Jimmy ju prehovoril slovami: Mami, keď
zomriem, už svoje telo nebudem potrebovať.
Takto možno pomôžem inému dieťaťu, aby zostalo dlhšie so svojou mamou. Žena vyšla z nemocnice, kde strávila posledných šesť mesiacov.
V ten večer plakala, až kým nezaspala, objímajúc
Jimmyho vankúš. Keď sa zobudila našla vedľa
seba zložený papier. Keď ho otvorila, spoznala
písmo svojho syna. Bol to list pre ňu, v ktorom si
prečítala: Milá mama, aj keď už nie som s tebou,
nemysli si, že som ťa prestal mať rád. Píšem ti
preto, aby som ťa uistil, že na teba budem myslieť
každý deň, až kým sa opäť nestretneme. Ak by si si
chcela adoptovať nejaké dieťa, aby si nezostala
sama, mohlo by bývať v mojej izbe a hrať sa
s mojimi hračkami. Nebuď smutná, že som

zomrel. Mám sa dobre. Je tu nádherne. Stretol
som dedka s babičkou. A Ježiš je úplne iný ako na
obrázkoch. Rozprával som sa s ním. Je veľmi
milý a dovolil mi poslať ti list. Boh mi dal odpoveď na tvoju otázku, kde bol, keď som ho v chorobe potreboval. Bol tam, kde sa nachádzal aj
vo chvíli, keď jeho Syn zomieral na kríži. Mama,
bol pri mne, aby mi dodával odvahu. Rovnako
to robí pri všetkých svojich deťoch. Už necítim
žiadnu bolesť, len neopísateľnú radosť. Mami,
nebuď ani ty smutná. S láskou Jimmy a Boh.
Otázku o tom, kde bol Boh, keď som ho
najviac potreboval, si môžu položiť mnohí ľudia.
Možno zvlášť v tejto komplikovanej dobe.
Boh dovolil, aby sa zlo dialo z dôvodov,
ktorým čiastočne rozumieme, ale iným až do
súdneho dňa rozumieť nebudeme. Prítomnosť
utrpenia v mojom živote však neznamená, že ho
Boh nemôže zastaviť. Jednoducho to znamená,
že Boh sa sám rozhoduje, čo urobí a čo nie. Preto
Mu musíme dôverovať, že vie, prečo to robí. Boh
má za každých okolností všetko pod kontrolou.
Pripomínajú nám to aj Vianoce.
Prečo Boh vstúpil do života práve Márii
z Nazareta?
Prečo to bolo práve za vlády cisára Augusta?
Prečo sa Boží Syn narodil na periférii Rímskej
ríše? Prečo v maštali? Prečo útek do Egypta?
Prečo....?

Odpovede sú rovnako nedostatočné, ako
vysvetlenia našich problémov a ťažkostí. No
jedno je isté. Boh má všetko pod kontrolou.
Dôverujme mu, že On dobre vie, prečo sa to
všetko deje. Dôverujme, že Boh je stále pri nás.
A zároveň nezabúdajme na odkaz Dieťaťa ležiaceho v jasliach: Boh miluje každého človeka,
akoby bol jediným na svete.
Všetkým prajem pokojné prežitie vianočných
sviatkov, ktoré nech naplnia naše srdcia novou
nádejou.
Ľuboš Tvrdý

Celoplošné testovanie v našej obci
V dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 a
nasledujúci týždeň (7. a 8. novembra) sa uskutočnilo celoplošné testovanie na Covid 19.
Miestom celoslovenskej akcie v našej obci bola
svadobka. V inštruktážnom letáku boli obyvatelia informovaní o postupe testovania, navrhnuté
časové obdobia a rozdelenia podľa čísiel domov.
Čas testovania bol určený od 7:00 hod do 22:00
hod, s prestávkami pričom posledný odber bol
uskutočnený o 21.30 hod..
Foto E. Pogranová

Druhé kolo testovania sa začalo o 8.00 hod. a
končilo o 20.00 hodine s prestávkami na oddych.
Treba podotknúť, že 2. kolo testovania sa uskutočnilo len v tých okresoch, v ktorých bolo

infikovaných nad 0, 70 %. V okrese Nové Mesto
nad Váhom bolo testovaných 32 528 občanov,
z toho bolo infikovaných 268. V percentuálnom
vyjadrení to bolo 0, 82%. V celoslovenskom meradle bolo v prvom kole testovaných 3 625 332,
z toho 38 359 infikovaných, čiže 1, 06%.
Podľa zverejnených oficiálnych údajov sa
testovania v našej obci v 1. kole zúčastnilo 833
obyvateľov a zistili sa 3 infikovaní (0,36%).
Testovaní boli i obyvatelia blízkych obcí a tiež,
vzhľadom k nedostatku certifikátov o vykonanom teste, sa zase viacerí naši občania testo vali v sused ných obcia ch.
V druhom kole testovania sa na testovaní
zúčastnilo 1 235 obyvateľov a zistilo
sa 6 infikovaných (0,49%). Avšak podľa
neoficiálnych údajov bol len jeden infikovaný obyvateľ našej obce. Vysoká účasť
ako počet obyvateľov Pobedima bola
zapríčinená veľkým počtom občanov
hlavne z okresu Piešťany, kde sa testovanie nerealizovalo, no mnohí certifikát
o negatívnom testovaní potrebovali k zamestnaniu.
Ďalšie kolo testovania, dobrovoľné, sa konalo v obciach nad 1% infikovaných, naša obec
však do tejto kategórii nepatrila. Zo susedných
obcí sa 3. kola testovania zúčastnili obyvatelia

obce Očkov, kde v 2. kole sa testovalo až 1222
občanov a zistili 13 infikovaných. Inak v prvom
kole bolo testovaných 515 obyvateľov a 4 infikovaní. Dobré výsledky v druhom kole testovania dosiahli v Podolí (0,35 %) a v Hornej Strede
(0,47 %).
Treba pripomenúť, že do testovania bola
výrazne zaangažovaná obec, konkrétne starosta
obce Mgr. Martin Lednický, pracovníci obecného úradu, zdravotníčky z našej obce a dobrovoľníci, predovšetkým z radov Dobrovoľného
hasičského zboru obce Pobedim. Na výzvu
starostu obce traja členovia DHZO Pobedim
asistovali zdravotníckemu teamu a miesta dezinfikovali počas prestávok a na konci testovania.
Všetkým patrí poďakovanie za úspešný priebeh
náročnej akcie.

11. zasadnutie
Pomerne bohatý, celkovo 16 bodov, mal
program 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo dňa 13. októbra 2020
v jedálni Kultúrnospoločenského a sociálneho
zariadenia Pobedim. V úvode starosta obce
Mgr. Martin Lednický požiadal poslancov, aby
v prípade ich nahrávania zasadnutia OZ na
mobil, na túto skutočnosť prítomných upozornili
na začiatku rokovania. Svoje nahrávanie rokovania na mobil oznámila poslankyňa Eva Progranová. Program zasadnutia bol na návrh poslankyne Eleny Cagalovej doplnený o bod č. 4.
Prerokovanie možnosti zmeny územného plánu
a na návrh starostu obce bol doplnený bod č. 9.
Prerokovanie žiadostí o žiadosť o odpredaj
pozemku pri pohostinstve U Hasiča. Zvyčajným
2. bodom rokovania bola kontrola plnenia uznesení. V tomto bode programu sa poslanci vyjadrili k neplneniu uznesenia o refundácii nákladov
na kastráciu psov. Starosta sa k tejto téme
vyjadril v tom zmysle, že zatiaľ sa k tomu
nepristúpilo a informoval, že obec je v zmysle
zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých
psov na svojom území a ich umiestnenie do
karanténnej stanice alebo útulku osobou s povolením na odchyt. Na tieto účely má obec uzatvorenú zmluvu s útulkom v Piešťanoch. V závere
tohto bodu dali poslanci pripomienku, že predmetné uznesenie je nesplnené a na budúcom
zasadnutí bude tento bod /kastrácia psov/ znova
prerokovaný. Poslankyňa Eva Pogranová v bode
Podnety občanov upozornila na nahromadený
odpad v lokalite Háj. Starosta obce, podľa jeho
vyjadrenia, zabezpečí odvoz odpadu.

V 4. bode programu zasadania bolo prerokovanie možnosti zmeny územného plánu obce.
V úvode Ing. Lenka Miklovičová, realitná
maklérka, informovala o zámere individuálnej
bytovej výstavby /IBV/ na pozemkoch, nachádzajúcich sa v lokalite medzi areálom Ulstrup
Plastu a začiatkom obce, ktorých vlastníkom je
Jozef Vavro. Ako uviedol riaditeľ spoločnosti
AXOR s.r.o. Bc. Martin Križko, ich spoločnosť
má záujem o realizáciu IBV v danej lokalite.
Môžu zabezpečiť a investovať kompletne celú
IBV vrátane zmeny územného plánu, inžinierskych sietí a samotnej výstavby, pokiaľ bude
zo strany obce záujem. Starosta obce k týmto
informáciám uviedol, že zámer bytovej výstavby
na pozemkoch, ktorých vlastníkom je Jozef
Vavro sa prerokovával na 5. zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.9.2019. Poslanci OZ
nemali výhrady k IBV na týchto pozemkoch.
Uznesením č. 39 súhlasili s bytovou výstavbou
v danej lokalite za podmienky schválenia Zmeny
a doplnkov Územného plánu obce Pobedim,
nakoľko aktuálny územný plán, ktorý bol schválený v roku 2018, nedovoľuje v tejto lokalite
výstavbu rodinných domov. Všetky náklady na
zmenu územného plánu bude musieť v plnej
výške znášať investor, keďže obec nateraz
zmeny územného plánu neplánuje.
So Správou o kontrolnej činnosti za 1. polrok
2020 oboznámila prítomných poslancov hlavná
kontrolórka obce Ing. Anna Dekanová. Poslanci
vzali správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok
2020 na vedomie. O čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2020 informovala poslancov ekonómka obce

Lucia Kameniarová, ktorá zároveň odpovedala
na vznesené otázky a pripomienky. Napríklad
Mgr. I. Pastorek poukázal na značný rozdiel
medzi rozpočtom a príjmami na položke daň
z nehnuteľností. L. Kameniarová vysvetlila, že
najväčšiu časť tvorí daň za pozemky od poľnohospodárskeho družstva, ktoré ju ešte neuhradilo. Ing. M. Mitošinka sa zaujímal o faktúru
z augusta pre firmu Hlina s.r.o., týkajúcu sa
projektovej dokumentácie prestavby pôvodnej
materskej školy. Starosta obce uviedol, že
s projektantom bude o tejto záležitosti rokovať.
Následne odpovedal na otázky E. Cagalovej,
týkajúce sa faktúr na zdravotné stredisko
a za rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Faktúry týkajúce sa zdravotného strediska boli
za dopracovanie projektovej dokumentácie,
faktúry za rekonštrukciu miestnych komunikácií
nie sú ešte všetky uhradené.
Vláda na svojom zasadnutí, ako informoval
starosta obce, schválila poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020. Pre obec Pobedim je to konkrétne suma
24.081,- Ä. Pôžička je bezúročná a splatnosť
sedemročná v rovnomerných ročných splátkach,
pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024.
Poslanci odsúhlasili použitie finančnej výpomoci na refundáciu nákladov na projektové dokumentácie „Rekonštrukcia a nadstavba Zdravotného strediska“, na krytie nákladov príslušenstva k traktoru, na časť stavebných prác na akcii
„Zberný dvor Pobedim“, automatického pohonu
na bránu na zbernom dvore a na financovanie
časti miezd pracovníkov obecného úradu.
Pokračovanie na str. 3

Uctenie pamiatky biskupa
Jozefa Feranca pri jeho hrobe.
Foto: Ján Feranec

Na hodovú nedeľu 27. septembra 2020 , ako tradične, sa
uskutočnila krojovaná sv. omša
Účasť na bohoslužbe, ako aj
počet krojovaných, bol poznačený súčasnou zdravotnou
situáciou. Obetné dary odovzdali členovia Folklórnej
skupiny Pobedimčan a slávnostnú chvíľu umocnil spev chrámového zboru Siloe.
Panelová výstavka
v Roľníckom dome.
Kultúrne aktivity sa na tohoFoto Eva Pogranová
ročných pobedimských hodoch
sústredili do Roľníckeho domu,
ktorý bol v tomto roku vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Pred hodami interiér domu vyčistili členovia Jednoty dôchodcov a obnovil sa i náter
vchodovej brány. Na hodovú nedeľu si návštevníci pamiatky ľudovej architektúry prezreli expozície domu, výstavku o využívaní Roľníckeho domu,
tradičnú výstavu žiakov školy a mohli si vypočuť ľudovú hudbu Rovenec
s vedúcou Mgr. Máriou Mizerákovou. Akcia v Roľníckom dome bola súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Treba pripomenúť, že vzhľadom k protiepidemickým opatreniam sa
neuskutočnila plánovaná hodová výstava vo svadobke, neboli pestré vystúpenia hudobných skupín a tiež, hlavne deťom, chýbali tradičné kolotoče
a atrakcie. Okrem hodovej sv. omše, aktivít v Roľníckom dome, boli k dispozícii iba športové súťaže futbalistov a kolkárov. Tak kolkári zohrali v piatok
extraligový zápas s ŠK Modranka a futbalisti vyhrali hodový zápas nad
Kálnicou s rozdielom dvoch tried /6:1/.

Z príležitosti 110. výročia narodenia banskobystrického biskupa
Jozefa Feranca sa na hodovú nedeľu slúžila sv. omša. Po jej skončení
sa uskutočnila spomienková slávnosť na cintoríne pri hrobe biskupa
Jozefa Feranca. Na začiatku spomienky vystúpili piesňami členovia
folklórnej skupiny Pobedimčan a následne odznela báseň pána
biskupa Pýcha moja. V príhovore správca farnosti JCLic. Ľuboš
Tvrdý priblížil dôležité etapy životnej cesty biskupa Jozefa Feranca.
Obec Pobedim v zastúpení starostom obce Mgr. Martinom Lednickým si uctila svojho najvýznamnejšieho rodáka príhovorom a položením kvetov na jeho hrob. V závere spomienkovej slávnosti
odznela báseň Verím, autorom ktorej je biskup J. Feranec. V mene
pobedimskej farnosti položil veniec na hrob biskupa Jozefa Feranca
správca farnosti JCLic Ľ. Tvrdý. Spomienkové stretnutie bolo
ukončené modlitbou.
I.P.

11. zasadnutie
Dokončenie zo str. 2
S vypracovaným návrhom Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Pobedim
oboznámila prítomných ekonómka obce L. Kameniarová. Mgr. I. Pastorek navrhol doplniť
zásady odmeňovania o §5 Mimoriadna odmena
v ktorom bude uvedené: Na návrh starostu obce
a so súhlasom obecného zastupiteľstva možno
poslancovi poskytnúť aj mimoriadnu odmenu
s tým, že mimoriadna odmena nie je nárokovateľná. V bode 9 poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce - pozemok parc.č. 766/5 C-KN, k.ú. Pobedim z dôvodov osobitného zreteľa formou kúpnej zmluvy medzi Mariánom Mihalikom, bytom Pobedim č. 196 a Obcou Pobedim. V bode 10 boli prerokované a sčasti schválené žiadosti a to: o prenájom miestnosti na schôdzkovú činnosť požiadala TJ Sokol Pobedim - ženy. Žiadosť bola
schválená podobne ako žiadosť o prenájom
nebytových priestorov o ktorú požiadal obyvateľ
Podolia Peter Bigoš. Ďalšie žiadosti a to žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku, záhrady pred
školskou bytovkou a žiadosť o odpredaj pozemku v susedstve pohostinstva U hasiča boli poslancami prerokované ale neschválené. V prípade
pozemku pred školskou bytovkou poslanci

Kroniky zomrelých IV.
Druhá kniha „KRONIKA ZOMRELYCH“
pokračuje zápismi z roku 1971 a končí rokom
2001. Prvý zápis je zo 14.2.1971, ktorý hovorí
o založení knihy. Nasledujú zápisy rodín, ktorým zomrel blízky človek, a to od 15.4.1971 do
24.11.2001. Tieto roky zaznamenávajú 415
zomrelých v našej obci. Zaujímavosťou je prvý
list, kde je rukou napísané „Viazanie kroniky
zariadil kostolník Alojz Maco, viazal a venoval
pre rim. kat. farnosť Jozef Klimo.“ Pečiatka
KN IH ÁR ST VO A KN ÍH VI AZ AČ ST VO
JOZEF KLIMO POBEDIM. Pobedim dňa
14. februára 1971“. „Opravyl dňa 17. júla 1979
Jozef Klimo.“ Posledná veta nám dáva vedieť, že
kniha sa za roky používania poškodila, rozpadla
a bolo ju treba previazať. Pôvodný obal knihy
z kože s vyrytým ozdobným pozláteným krížom
v strede, ornamentami na prednej strane, ornamentami na zadnej strane a nápisom na chrbte
KRONIKA ZOMRELYCH nemohol byť znova
použitý. Kniha bola renovovaná a zviazaná do
nových dosiek s chrbtom širokým 12 cm miesto
pôvodných 8 cm. Aby sa zabránilo rozpadnutiu
knihy, bolo medzi listy (knižný blok) v chrbtovej
časti na pevno všitých deväť pásov širokých 1,5
cm. Nové dosky knihy sú potiahnuté koženkou.
Tretia kniha bola založená obcou. Svedčí
o tom nasledovné: „Knihu pre zápis zosnulých
zriadila obec Pobedim pre rímsko-katolícku
farnosť. V Pobedime 1.1.2002. Pečiatka Obec
Pobedim.“ Ďalej sa píše:
„Do knihy zosnulých našej obce sa robí len
stručný zápis o zosnulom (narodenie, úmrtie...)
a doplnenie jeho fotografie. Lepenie obrázkov

súhlasili s pokračovaním nájmu. V osobitnom
bode bola prerokovaná žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Pobedim o dotáciu na rekonštrukciu časti oltára a vydanie stanoviska
v zmysle zákona o pamiatkach. Obec konštatovala, že z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie
v roku 2021 nemôže poskytnúť finančný príspevok na 3. etapu reštaurovanie hlavného oltára.
V bode 12 predložil starosta obce návrh na
zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu a informoval poslancov
o povinnosti obce zabezpečiť od 1.1.2021 zber
a zhodnotenie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Zároveň predložil ponuku
na zber od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,
a informoval o ponuke spoločnosti Fidelity
Trade s.r.o. Trnava, ktorá ponúka za tieto služby
nižšie ceny a tiež vykonáva aj zber kuchynského
oleja. Starosta navrhuje pre začiatok objednať
niekoľko nádob a na návrh E. Cagalovej preverí
aj ceny za zber kuchynského oleja.
V obsiahlom bode Interpelácie, vzhľadom
k viacerým dopytom poslancov, uvádzame témy,
ktoré boli predmetom interpelácií poslancov.
Išlo o pokračovanie odstraňovania nelegálnej
skládky pred obecným úradom, s tým súvisiace
možné náklady obce, termíny odstraňovania
a zároveň bol vyjadrený nesúhlas s finančným

Pokračovanie z novín Pobedimčan 3/2020
a iných náležitostí knihu ničí a skracuje jej
životnosť. Ďakujeme za pochopenie!“ Toto sa
však nedodržuje. Na pôvodné listy sú prilepované od pozostalých buď vytlačené spomienky
z počítača, alebo samotné parte.
Od prvého zápisu 29.1.2002 do 23.11.2020
bolo takto vložených a prilepených 75 listov.
Z terajších 283 listov sa rozšírila na 358 +
lepidlo, je poškodená, hrozí vypadávanie a strata
popísaných listov. Z tohto dôvodu pán farár
našej farnosti JCLic. Ľuboš Tvrdý zadovážil
novú Kroniku, do ktorej budú pozostalí zapisovať od 1.1.2021. Všetky Kroniky sú uložené vo
fare v Pobedime.
Posledná štvrtá PAMATNÁ KNIHA bola tiež
založená obcou „Knihu pre zápis zosnulých
zriadila obec Pobedim pre občanov pochovaných na miestnom cintoríne. V Pobedime
1.1.1988. Pečiatka Obec Pobedim.“ a upozornenie o stručnom zápise, ako v predchádzajúcej
knihe. Prvý zápis je 10.5.1988 a posledný
21.12.2016. Obsahuje 11 zápisov a fotografií
našich občanov. Obal knihy je z červenej koženky. Na ňom je prilepený kovový štátny znak,
zlatou farbou napísané PAMATNÁ KNIHA
a zlatočierny ornament. Kniha je uložená na
Obecnom úrade v Pobedime.
Všetky štyri Knihy zomrelých sú naozaj
veľmi výnimočné a som rada, že som vám ich
mohla prostredníctvo týchto článkov priblížiť.
Eva Pogranová, kronikárka obce Pobedim
l Na foto: Pôvodný a nový obal druhej
Kroniky zomrelých. Foto: E. Pogranová

nákladom obce za odstránenie skládky. V tejto
súvislosti boli otázky súvisiace s plnením opatrení, hrozbou sankcií a snímaním skládky kamerou. Ďalšími dopytmi bolo: odstránenie nedostatkov po uložení optických káblov - najmä treba
akútne osadiť dopravnú značku, ďalej napojenie
obecných budov na vodovod, prepad cesty po
výstavbe vodovodu, použitie finančných
prostriedkov získaných zo súťaže Dedina roka,
riešenie sťažnosti pani M. Mitošinkovej ohľadne
vlhnutia jej domu, výstavba bytových domov,
pokračovanie výstavby kanalizácie, riešenie
havarijného stavu domu č. 44. Na dopyty poslancov odpovedal starosta obce (viď zápisnica zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva ).
V bode Informácie starostu oboznámil starosta obce s podpísaním memoranda na spoluprácu
pri aktivitách, ktoré budú viesť k výstavbe cyklotrasy, o avizovanej zmene autobusového spojenia a osadením nových hracích prvkov na oddychovej zóne. Ďalej starosta obce informoval
o odpovedi COOP Jednota súvisiacej s objektom
bývalej predajni potravín /tzv. bufet/ a o plánovanom zbere elektroodpadu. V závere tohto bodu
boli požiadaní hasiči, aby vopred avizovali, resp.
konzultovali svoje objednávky a upozornil na
vyskytujúci sa problém s právom prechodu
medzi „dvoranmi“. Po prerokovaní bodov
programu starosta obce Mgr. Martin Lednický
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Koronavírus zasiahol aj kolkársky šport
Koronavírus zasiahol aj kolkársky šport a od
12.10.2020 sa všetky súťaže nehrajú. Do tohto
dátumu sa odohralo päť kôl v súťaži dospelých
a šesť kôl v dorasteneckej súťaži.
Družstvám dospelých sa až tak nedarilo.
V Extralige odohrali tri stretnutia vonku a dve
na domácej kolkárni. Na vonkajšie stretnutie
cestovali hneď na začiatku súťaže a to na dvojzápas na východné Slovensko do Nováčian proti
PKŠ Košice a do Spišskej Novej Vsi proti domácemu Tatranu. V prvom zápase nakoniec po
veľmi dobrom výkone 3415 zvalených kolkov
prehrali s domácimi o 32 kolkov na body 6:2.
Najlepším hráčom zápasu bol domáci Pavol
Sopko výkonom 628 zvalených kolkov a z hráčov KK Pobedim Michal Vajer 605 zvalených
kolkov. V nedeľu sa snažili hráči KK Pobedim
dobrý sobotný výkon zopakovať. Domácim išla
veľmi dobre hra do plných, kde si vždy vytvorili
náskok. Aj keď sa Pobedimčania snažili v dorážke stratu znižovať nestačilo a nakoniec prehrali
o 54 kolkov na body 5:3. Najlepším hráčom
zápasu bol hráč KK Pobedim Jozef Miklovič
výkonom 608 zvalených kolkov a z domácich

hráčov Rastislav Bajtoš 599 zvalených kolkov.
Posledným vonkajším zápasom bolo stretnutie
v Žarnovici, kde domáci predviedli svoj najlepší
tohtoročný výkon 3.394 a porazili Pobedimčanov
7:1 o 108 kolkov. Najlepším hráčom zápasu bol
domáci Jozef Pešta výkonom 600 zvalených
kolkov a najlepším z hráčov KK Pobedim Michal
Vajer 579 zvalených kolkov.
Na domácej kolkárni nastúpilo extraligové
družstvo proti KK Tatran Sučany. Zápas sa stal
jednoznačnou záležitosťou domácich, keď zvíťazili 8:0 a o 249 kolkov. Najlepším hráčom zápasu
bol hráč KK Pobedim Jakub Urban výkonom

635 zvalených kolkov a za hostí Milan Kováč
566 zvalených kolkov. V hodovom zápase proti
ŠK Modranka bol zápas veľmi vyrovnaný
o víťazstve 5:3 o 51 kolkov pre hostí nakoniec
rozhodli štvorročné skúsenosti z Interligy. Najlepším hráčom zápasu bol Jozef Miklovič výkonom 619 zvalených kolkov a za hostí Maroš
Ležovič 614 zvalených kolkov. V pribežnej
tabuľke patrí družstvu KK Pobedim 8. miesto
z desiatich družstiev.
Hráčom B-družstva v 2. lige sa nedarilo tak
ako by si predstavovali. Hneď prvý zápas proti
Tatranu Bratislava prehrali o jeden zvalený kôl
a v pomere 3:5. Prvé víťazstvo získali v poslednom odohranom kole keď porazili ŠKK Tlmače
6:2 a o 114 zvalených kolkov.
Naopak darilo sa dorasteneckému družstvu.
Zo šiestich odohraných zápasov vyhrali štyri.
Hneď v prvom kole vyhrali v Starej Turej o 51
kolkov a to aj vďaka osobnému rekordu Radoslavy Malíčkovej, ktorá zvalila 632 kolkov. Hneď v
druhom kole doma v dramatickom a vyrovnanom
zápase prehrali s družstvom MKK Galanta A o 33
kolkov. Potom vo vyrovnaných zápasov porazili
doma Hlohovec a Trenčín o 32 resp. 25 kolkov.
Zvíťazili aj v Zlatých Klasoch, kde najväčšiu
zásluhu na víťazstve mal zase Michal Malíček,
ktorý si vytvoril osobný rekord, keď zvalil 608
kolkov. V poslednom zápase sa od nich šťastie
odklonilo a v Žarnovici prehrali o 23 kolkov.
V priebežnej tabuľke sú na piatom mieste o skóre.
Počas prerušenia súťaží členovia KK Pobedim nezaháľali a v rámci tréningov kolkáreň
vymaľovali. Najväčší podiel na tom mali Jozef
Miklovič, Marek Mrekaj, Michal Malíček, Radoslava Malíčková, ale aj ostatní členovia.
Ing. Marián Mitošinka

Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala informuje:

suma 2 % dane z príjmu za rok 2019
Ochotní prispievatelia poukázali na účet
Združenia pre ochranu a obnovu kostola
sv. Michala v obci Pobedim sumu 2% (3%)
zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 v roku
2020 vo výške 1 540,11 Ä. Združenie poukázalo
v marci 2020 na účet Rímskokatolíckej Farnosti
Pobedim 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok
2018 v 2019 vo výške 10 840,00 Ä na obnovu
2. etapy sôch časti hlavného oltára Kostola
sv. Michala Archanjela. Združenie doteraz

poskytlo na obnovu ná rodných kul túrnych
pamiatok Kostola sv. Michala Archanjela
a Rímskokatolíckej fary v Pobedime celkovú
sumu 85 617,94 Ä (2 579 326,06 Sk).
Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať finančné
príspevky na účet Združenia na obnovu oboch
národných kultúrnych pamiatok.

Na budúci rok 2021 bude povinnosťou
i zber biologického odpad. Úrad verejného
zdravotníctva takto vymedzil pojem biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Je to
všetok potravinový odpad vrátane použitého
potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného,
ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri
prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb,
stravovacích prevádzok zdravotníckych
zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria
sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko
znečistené potravinami živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu, potraviny po dobe
spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené,
použitá papierová vreckovka a servítok
a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky,
hnedá lepenka, novinový papier použité pri
manipulácii s potravinami).

Privítali sme:
9. 9.2020 Suchánová Kristína, č. 12
16. 9.2020 Bielik Sebastian, č. 9
5. 10.2020 Toráč Lukáš, č. 298
19. 10.2020 Toráč Patrik
29. 10.2020 Miklovič Matej, č. 455
Manželstvo uzavreli:
19.9.2020 Miloš Palkovič č. 369
a Mariana Szemereiová
26.9.2020 Jana Sabová a
Richard Moravanský č. 132
Rozlúčili sme sa:
11. 9. 2020 Dudík Peter, č. 406, +61
14. 9.2020 Toráčová Eva. č. 306, +71
23.11.2020 Segeš Vililam, č. 355, +84

Ing. Peter Kotleba, predseda Združenia
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Tento rok je všetko akosi inak. Inak, ako
sme si to asi všetci predstavovali. Dve dvadsiatky sa nám zdali možno trošku magické,
trošku čarovné a plné očakávaní. Rok 2020 je
plný, dá sa povedať, dosť veľkých zmien.
Po parlamentných voľbách vo februári
nastala prvá obrovská zmena. V súbehu
volieb a nasledujúceho obdobia sa pridáva
najprv postupná, neskôr silná vlna, potom
v lete uvoľnenie, vydýchnutie si a znova
ďalšia vlna šírenia koronavírusu COVID 19. Táto pandémia nám určite prevrátila
život úplne naruby. Naše plány, predsavzatia
a očakávania sa razom zmenili pod vplyvom
danej situácie, protipandemických opatrení,
nariadení, zákazov, odporúčaní.
Aj v našej obci sme sa snažili zvládnuť
epidémiu, šili sa rúška, rozdali sme ich našim
občanom, boli k dispozícii v obchodoch,
na pošte a dali sme ich aj do našej školy, aj
k lekárovi spolu aj s dezinfekciou. Mnohí
plánovali svadby, rodinné oslavy, okrúhle
jubilejné posedenia, no nemohli sa uskutočniť. Bolo potrebné to všetko prehodnotiť
a odložiť na iný termín a obdobie.
V našej malebnej obci sa od začiatku roka
neuskutočnilo veľa tradičných podujatí.
A zrazu je tu koniec roka. Vianoce. Všetci
sme sa tešili a tak trošku dúfali, že aspoň na
konci roka bude “Mikuláš” s detskou omšou,
Pobedimský betlehem. Ilustračné foto.

rozsvietením stromčeka, odovzdaním balíčkov, koníkmi a vozením sa na saniach. Očakávali sme určite aj už tradičné vianočné trhy
s dobrotami od našich organizácií. Ale nestalo sa. Situácia a opatrenia to nedovoľujú.
Stretnutia s rodinou, pribuznými, priateľmi
a známymi pri dobrom jedle a vianočných
nápojoch musíme odložiť na inokedy. Mali
by sme to vziať ako fakt. Zdravie je pre nás
všetkých to najdôležitejšie. Dajme, prosím,
v týchto dňoch omnoho väčší dôraz na zdravie a zodpovednosť ako inokedy. Sú tu Vianoce. Poprajme si všetci navzájom hlavne
pevné zdravie, teraz by to nemalo znieť akosi
obligátne, šťastie, veľa krásnych momentov
pri rozbaľovaní darčekov, rodinných zážitkov a pekných spomienok v kruhu našich
rodín. Spomeňme si na našich blízkych, ktorí
nemôžu byť s nami, na tých, ktorí už nie sú
medzi nami. Napriek náročnej situácii
v spoločnosti nezabúdajme na to pravé
“čaro” Vianoc, ktoré prichádza.
Prajem Vám šťastné a veselé, požehnané
vianočné sviatky a pevné zdravie.
V novom roku opäť pevné zdravie, nech
čím skôr pominie pandémia, skorý návrat
k bežnému životu, nech sa nám podarí čo
možno najviac z našich plánov, očakávaní a
tradičných podujatí.
Mgr. Martin Lednický, starosta obce

Tak ako po iné roky aj tento rok naše deti
neobišiel Mikuláš. Vďaka Mikulášskym balíčkom od Obce Pobedim a od Farského úradu
v Pobedime mohol naše deti na 1. stupni
a v materskej škole navštíviť Mikuláš spolu
s anjelom a čertom v priestoroch školy.
V rozžiarených očkách bolo vidieť radosť,
trošku aj vyplašenosť, ale to všetko k tomu
patrí. Deti predviedli Mikulášovi, čo sa naučili
a zároveň sa aj odfotili. Ostatní žiaci si tieto
balíčky nájdu vo svojich triedach po návrate do
školy. Okrem toho sa chceme poďakovať aj
pánovi R. Čopovi, ktorý taktiež prispel sladkosťami pre naše deti. Ešte raz srdečne ďakujeme.

V našej malebnej obci Pobedim sa konalo
celoplošné testovanie na koronavírus COVID 19 počas dvoch víkendov I. kolo 31.10 - 1.11. a
potom II. kolo 7. - 8.11. 2020. Celé Slovensko sa
zapojilo do tejto operácie s názvom “Spoločná
zodpovednosť”, ktorú zastrešovalo, asi trošku
netradične, ministerstvo obrany SR. Ozbrojené
sily SR, čiže inými slovami vojaci, boli pridelení
do každej obce, kde boli zároveň veliteľmi
odberných miest. K nám do Pobedima bola
najprv pridelená rotmajsterka, Mgr. Dagmar
Sumerová, s ktorou sme si prešli priestory Svadobky, nového KD a ihriska, no nakoniec vybrala Svadobku. Trasa bola pôvodne v opačnom
smere od dvora cez javisko smerom von k hlavnému vchodu. Po návšteve pracovníčok RÚVZ
Trenčín, inak hygieny, sa to otočilo úplne opačne
a tak to aj zostalo na testovanie. Čo sa ešte dodatočne upravilo, bolo smrkanie a odkašľanie
vonku, čím sme chceli vnútorný priestor čo
možno najviac chrániť pred infekciou. Musím
však povedať, že p.rtm. Sumerová bola veľmi
dôkladná a veľmi precízna a spolupráca s ňou

bola dosť pragmatická. Medzičasom prišlo ale
k výmene veliteľa odberného miesta, nakoľko
rtm., Mgr. D. Sumerová mala zdravotné vzdelanie, presunuli ju do odberového tímu v Trenčíne,
čo nám bolo veľmi ľúto. Nám pridelili nového
veliteľa OM nadporučíka, Ing. Pavla Janča.
Stretli sme sa sním až v piatok na obed, dovtedy
sme komunikovali len telefonicky. Za políciu
SR z OR PZ Nové Mesto nad Váhom nám bol
pridelený Pobedimčan nadporučík, Mgr. Ján
Priadka najmladší. Mnohí ho asi ani nespoznali,
čo bolo jeho malou výhodou, ak by bolo treba
udržať poriadok, ale vôbec nebolo treba, ľudia
boli ozaj disciplinovaní. Počas týždňa prichádzali rôzne požiadavky od rôznych úradov, čo
bolo niekedy veľmi nezrozumiteľné a chaotické.
Napríklad dva notebooky s prístupom na internet, záložný mobil, 50 l odpadkový kôš na otváranie nohou a pod. Väčšina z toho v praxi nebola
potrebná… Armáda doviezla potrebný materiál,
hlavne testovacie sady, ktorých bolo 1.000 ks,
ale certifikátov bolo len 500 ks. Priviezli aj
osobné, ochranné, pracovné pomôcky, okuliare,
ochranné štíty, respirátory FFP3, rukavice,
overaly, jednorázové rúška, návleky na obuv,
dezinfekciu. Všetko ale v obmedzenom množstve, len pre zdravotníkov z tímu. Pre našich
administrátorov a dobrovoľníkov, neskôr aj pre
zdravotníkov sa musela postarať obec a nakúpiť

potrebný materiál. V tomto prípad e
však bolo najhlavnejšie zabezpečiť
daný materiál a tým aj predovšetkým
ochranu zdravia tímu a samozrejme
testovaných ľudí.
Ale hlavne prečo píšem, je VEĽKÉ
ĎAKUJEM. Ďakujem nášmu celému
skvelému odberovému tímu, ktorý sa
skladal od štvrtka večera do piatka
doobeda. Po mnohých mojich telefonátoch som zistil, koľko tu máme
v Pobedime zdravotníkov. A ochotných. Vyskladali sme tím zdravotníkov v potrebných kategóriách A, B, C, D. Áčko robí stery,
Béčko môže robiť stery pod dozorom A, Céčko
mieša a Déčko odčítava výsledok testu. My sme
mali tim v zložení A, B, C, C. Je to podľa dosiahnutého zdravotného vzdelania a zaradenia.
VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí nášmu skvelému
odberovému tímu v zložení: veliteľ OM npor.
Ing. Pavol Jančo, polícia npor. Mgr. Ján Priadka,
zdr avo tní ci: Mgr. Kat arí na Bar anč íko vá,
PhDr. Monika Nováková, Bc. Gabriela Kamenská, Zuzana Hajdinová
Dis. a Bc. Oliver Miklovi č, ad mi ni st rá to rk y:
Janka Miklovičová a Lucia Kameniarová pracovníčky obecného úradu,
do br ov oľ ní ci : Ma te j
Mrek aj, Mart in Vrba,
Ing . Mat ej Pal kov ič,
Martin Volár a Klára
Ondrášiková naši dobrovoľní hasiči. Aby odberový tím vyd rža l pln é
nasadenie počas dvoch
víkend ov o stravu sa
st ar al po dp or ný tí m,
tzv. “proviantný” v zložení: predseda futbalového klubu FK 1925 Pobedim Rastislav Čop, Soňa Čopová, Vierka Kovačiková a Marcel Urbánek. Nasledujúci víkend sa
k nim pridali členovia Rybárskeho spolku Zástodolie Ľubomír Melicher a Maroš Svetlík. Tento
tím dokázal zabezpečiť aj bezlepkovú a vegetariánsku stravu pre niektorých členov tímu,
vitamíny formou ovocia pre členov odberného
tímu a rybári doplnili jedálniček aj o ich vychýrených pstruhov. Postarali sa tak, aby si všetci
pochutili. Myslím, že podporný tím prípravou
jedál ale aj obsluhou, “umývaním riadov” a
naozaj vzornou starostlivosťou, prispel k výbornej atmosfére v odberovom tíme, ktorá vládla
počas všetkých odberových dní. V prvom kole sa
vyskytli problémy s nedostatkom certifikátov,
testov bolo dosť. Museli sme prerušiť testovanie, hoci ľudia čakali vonku. Posielali sme ich na
základe informácií od našich ľudí, že sa dá
testovať v Brunovciach, Bašovciach a v Očkove.
Bola to pomoc hlavne pre tých, ktorí potrebovali
certifikát do práce. Ďakujeme. Aj keď toto
celoplošné testovanie, alebo názory naň, značne
polarizovali, rozdeľovali spoločnosť, spustila sa
vlna nevôle, som veľmi rád, že sme sa zomkli
v prvom rade pre zdravie a pomoc nám všetkým,
že tu vládla naozaj skvelá atmosféra - potom aj tá
práca ide akosi lepšie a rýchlejšie. Veľmi ma teší,
že sa našli u nás ľudia, ktorí taktiež niečo tomuto

tímu priniesli a vyjadrili tak spolupatričnosť.
Jolanka Pavlíková priniesla upečený perník,
Janka Ledni cká chutn é zázvo rníky, Mgr.
Andrejka Augustínová výbornú štrúdľu a pani
Martina Noskovičová z Piešťan zase dva kartóny nápojov Relax. Ďakujeme. Snažili sme sa pre
všetkých zúčastnených vytvoriť maximálne
najbezpečnejšie prostredie, starali sme sa o to,
aby bol dostatok dezinfekcie, papierových
obrúskov, pomôcok, k čomu prispela spoločnosť
Damito, Ing. Ján Mitošinka, ktorý operatívne
reagoval na naše požiadavky v priebehu testovania a ochotne nám ich priviezol. Nemenej dôležitým prvkom bol aj germicídny žiarič, ktorý
ničí vírusy aj baktérie na 99%. Ten sme zabezpečili z firmy NEXA Piešťany, ktorá ich vyrába
(nám tu pod nosom a ani sme o tom nevedeli),
kde pracuje vo vrcholovej funkcii naša Pobedimčanka PhDr. Katarína Bičanová, ktorá nám
s ním veľmi ochotne pomohla a aj cena bola veľmi priaznivá aj napriek tomu, že bola vo vzdialených Košiciach, tak sa nám venovali syn Radko
a Lukáš Augustín. Ďakujeme. Všetkým nám
veľmi dobre padli počas testovania, vtedy takej
dosť exponovanej a vyhrotenej situácie, slová
uznania, pochvaly, vďaky. Slová poďakovania
od mnohých Pobedimčanov, ale aj cezpoľných
veľmi potešili. Ďakujem za pekné slová nášho
dôstojného pána farára Ľuboša Tvrdého, ktorý
nám poďakoval a slová vďaky uverejnil aj vo
farských oznamoch. Poďakujem nášmu rodákovi, dôstojnému pánovi farárovi Jozefovi Lednickému, ktorý nám tiež poďakoval a tímu priniesol
malú sladkosť. Bolo to ocenením našej spoločnej práce, ktorú sme sa snažili urobiť čo najlepšie. Ďakujeme. Niekedy človek zistí veľa vecí,
o ktorých doposiaľ ani nevie. Pod tlakom okolností, hľadaní riešení a zdravotníkov som sa
dozvedel, koľko máme v našej malebnej obci
Pobedim zdravotného personálu. Pomohla mi
pri tom PhDr. Monika Nováková a Mgr. Katarína Barančíková, ktorým ďakujem za ich odborné pripomienky a návrhy. Oslovil som slečnu
Moniku Királovú, ktorá pracuje na záchranke
v Trenčíne, napriek našej snahe sa nepodarilo
skĺbiť jej prácu s našim odberným tímom, ďalej
to bola aj pani Soňa Ferancová, ktorá nám chcela
určite pomôcť, ale tak isto mala pohotovosť na
svojom oddelení, tiež sa to nedalo zosúladiť
s našim tímom, ale oni zase pomáhali v čase
problémov so zdravotníkmi na svojich postoch.
Ďakujeme.
Slovo na záver: úžasný tím, skvelá atmosféra,
profesionálny prístup, súdržnosť, zodpovednosť, spolupatričnosť všetkých, pomoc, ochota,
toto všetko pre zdravie nás všetkých. ĎAKUJEME.
Mgr. Martin Lednický, starosta obce

