Skríningové testovanie v našej obci sa uskutočnilo v obecnom účelovom zariadení - svadobke, v dňoch 22. a 23. januára 2021. Celkove
bolo testovaných 567 obyvateľov z toho bolo
95 občanov, ktorí nemali trvalý pobyt v našej
obci. Pozitívne bola testovaná jedna osoba,
ktorá má trvalý pobyt v okrese Revúca. To
znamená, že z obyvateľov Pobedima nebol zo
472 testovaných ani jeden, čo je veľmi dobrý
výsledok. Treba pripomenúť, že viacerí naši
obyvatelia sa testovali i počas týždňa v mobilných testovacích miestach ako aj v podnikoch.
Vzhľadom k výsledkom testovania v okrese
Nové Mesto nad Váhom sa v našej obci uskutočnilo aj druhé kolo skríningového testovania a to
30. januára 2021 vo svadobke v čase od 8.00 do
20.00 hod. s prestávkami. Celkove sa otestovalo

640 obyvateľov z toho 164 bolo obyvateľov bez
trvalého pobytu v našej obci. Zistili sa 4 pozitívni na Covid 19. Novinkou testovania bola možnosť sledovania počtu záujemcov o testovanie
pred svadobkou prostredníctvom kamier, čo
ocenili mnohí Pobedimčania.
V ďalšom kole /6. februára 2021/ sa testovania zúčastnilo 598 občanov z toho 2 boli zistení
ako pozitívni. V pondelok 8. februára bola
otvorená škôlka a uskutočnilo sa na I. stupni
základnej školy. Po 8. februári sa testovalo
každú sobotu a to z dôvodu, že okres Nové
Mesto nad Váhom podľa Covid semafóru patril
do skupiny tzv. čiernych okresov. Testovania sa
zúčastnilo od spomínaného termínu do uzávierky prvého čísla novín od 529 do 548 obyvateľov
a zistených bolo od jedného až po 9 pozitívnych
/6. marec 2021/.
Za doterajší úspešný priebeh testovania treba poďakovať starostovi
obce za organizáciu, materiálne a
personálne zabezpečenie náročnej
pravidelnej zdravotníckej akcie.
Vďaka patrí zdravotníkom, a to PhDr.
Monike Novákovej, Mgr. Kataríne
Barančíkovej, Bc. Gabriele Kamenskej, zdravotníckemu personálu, tzv.
odčítavačom, ktorými boli Zuzana
Hajdínová, Alžbeta Nováková, Bc.
Oliver Miklovič, Laura Svetlíková,

Mgr. Katarína Vavrová ako aj administrátorom
Lucii Kameniarovej a Jane Miklovičovej. Na
bezproblémovom chode testovania sa podieľali
Marek Fedorko, Matej Mrekaj a Martin Vrba,
členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce
Pobedim. O stravu testovacieho personálu sa
starali Rastislav Čop, Marcel Urbánek, v prvom
kole boli aj s manželkami a Michal Mareš.
Chutnými koláčikami, zákuskami a sladkosťami pravidelne zásobovali personál testovania
členky odberného týmu ako i Jolana Pavlíková,
Johanna Lednická, Mgr. Andrea Augustínová,
Jana Havrlentová, Ľudmila Pätnická, Marta
Svetlíková, Albínka Križáková, Renáta Lednická, Ľudmila Dudíková, Martina Noskovičová nápoje, Erik Hesko, dôstojný pán farár Jozef
Lednický a dôstojný pán farár Ľuboš Tvrdý.
Všetkým ako aj disciplinovaným občanom patrí
naše poďakovanie so želaním skorého skončenia pamdémie.

13. zasadnutie
V poradí 13. zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo v jedálni kultúrneho domu.
Pôvodný program bol doplnený o bod 4 Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územného
plánu obce v novonavrhovanej lokalite na
výstavbu, ktorý bol prerokovaný po kontrole
uznesení. Predmetom rokovania tohto bodu
bola zmena územného plánu obce v kontexte
prvotnej štúdie novovytvorenej lokality „S“
územného plánu. Lokalita sa nachádza medzi
obcou a firmou Ulstrup Plast s.r.o.. Vzhľadom
k tomu, že ide o záber poľnohospodárskej pôdy
je podľa pozemkového referátu Okresného
úradu v Trenčíne potrebné túto pôdu nahradiť
inou plánovanou zástavbou na poľnohospodárskej pôde. O záležitosti informovali zástupcovia investičnej spoločnosti AXOR a starosta
obce. Tento, podobne ako poslanci, doporučil
vyňať z plánovanej výstavby lokalitu B územného plánu obce /tzv. Bočan, pôda v vlastníctve
urbariátu/, kde je menšia pravdepodobnosť
stavebného zámeru.
Po tomto bode kontrolórka obce prezentovala stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky
2021-2023. Stanovisko poslanci vzali na vedomie a v bode 6 sa venovali rozpočtu Obce Pobe-

dim na roky 2021-2023. Rozpočet obce bol
elektronickou poštou zaslaný poslancom, ktorí
sa na zasadnutí vyjadrili k niektorým položkám
rozpočtu. Na ich pripomienky reagoval starosta
obce a ekonómka L. Kameniarová. Po rozprave
a hlasovaní rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023 nebol poslancami
schválený. V ďalšom programe zasadania
kontrolórka obce Ing. Dekanová predniesla
správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020
a za rok 2020. V bode 8 bol schválený odpredaj
obecného pozemku C-KN p.č. 766/5, k.ú.
Pobedim z dôvodov hodných osobitného zreteľa Marianovi Mihalikovi.
V súvislosti so zákazom vychádzania /od
20.00.hod./ zasadnutie muselo byť ukončené
pred stanovenou hodinou a tak ďalšie body
programu a to prerokovanie žiadostí Dušana
Melichera o odkúpenie pozemku E-KN parc.č.
2169/2, k.ú. Pobedim, kastrovanie a odvoz
psov Ing. Kotlebu - opätovné prerokovanie a
Interpelácie sa vypustili. V súvislosti s interpeláciami treba uviesť, že niektorí poslanci zaslali
interpelácie e-mailom starostovi obce, ktorý na
tieto spomínanou formou odpovedal.
Pred ukončením zasadania obecného zastu-

Celkovo bolo v roku 2020 vykonaných 54
výjazdov.
Z toho:
• Technická pomoc - 31 výjazdov
• Požiare - 15 výjazdov
• Dopravné nehody - 5 výjazdov
• Previerkové cvičenia - 3 výjazdy
V obci Pobedim vykonaných - 24 výjazdov.
Mimo katastrálne územie obce vykonaných - 30 výjazdov.
Spracoval: Martin Piškula
- veliteľ DHZO Pobedim

piteľstva odzneli informácie starostu obce.
Mgr. M. Lednický informoval prítomných
poslancov o aktualizácii plánovanej rekonštrukcie NN a VN káblového vedenia, zmene
plynovej prípojky pri rekonštrukcii garáže HZ,
zavedení zberu kuchynského odpadu a oleja
od 1.5.2021 a zaobstaraní vyradeného auta
z Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

Zmeny v miestnych daniach a poplatkoch
Výťah zo všeobecne záväzného nariadenia

Z histórie Roľníckeho domu I.

Roľnícky dom je majetkom Obce Pobedim.
Ako dosvedčuje nápis na hrade izby, dom bol
postavený Michalom Kucharom v roku 1878,
presnejšie bol dostavaný 7. mája spomínaného
roku. Poslednými majiteľmi domu boli bezdetní manželia Kucharoví a po smrti manželky
Alojza Kuchara bol, rozhodnutím Miestneho
národného výboru v Pobedime, odkúpený.
Zámer odkúpenia domu s cieľom zachovania ľudovej architektúry a využitia na muzeálne
účely nebol však jediný. V roku 1974 sa
naskytla možnosť miestnemu národnému
výboru odkúpiť od dedičov dom č. 163, nachádzajúci sa v tesnom susedstve kultúrneho domu
/teraz svadobka/. Miestny národný výbor na
kúpu domu požiadal o finančnú pomoc Okresný národný výbor v Trenčín. V júni spomínaného roku kúpu domu za účelom zriadenia pamätnej izby prerokovala osobitná komisia za účasti
predsedu národného výboru Jozefa Feranca,
pracovníkov pamiatkovej správy a trenčianskeho múzea. Prítomní odporučili kúpu domu
a jeho využitie ako pamätnej izby s národopisným charakterom so zachovaním pôvodného
zariadenia.
Po zakúpení domu sa však situácia zmenila
a v tejto časti obce sa naplánovala a následne
i realizovala výstavba rodinných domov. Z domu sa však zachoval cenný národopisný inventár ako lavice a predovšetkým stôl z polovice
19. storočia. Tento inventár sa použil ako časť
zariadenia súčasného Roľníckeho domu.
Myšlienka na zachovanie domu ľudovej
architektúry znova ožila v roku 1987, kedy
vznikla možnosť zakúpenia domu po nebohej
Alžbete Kucharovej, ktorá zomrela bez pria-

Obecné zastupiteľstvo na svojom minuloročnom 12. zasadnutí schválilo okrem
iného /viď Z rokovania obecného zastupiteľstva/ Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/ 2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom.
V ňom sa článok 10 nahrádza novým
článkom, ktorý vrátane nadpisu znie:
Nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom od fyzických osôb.
V prvej časti sa charakterizuje biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, konkrétne sú to nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry,
vaječné škrupiny, starý chlieb a pod..
V druhej časti článku 10 Obec Pobedim
nariadením určuje na zber biologicky
rozložiteľného odpadu hnedé plastové
zberné nádoby v objeme 120 litrov, interval vývozu 1x týždenne.
Stanovištia sú Kultúrny dom č. 435,
Pohostinstvo u hasiča č. 221, Obecné
účelové zariadenie Svadobka č. 199 a
Starý Obecný úrad č. 346.

mych dedičov. V polovici marca komisia školstva a kultúry prerokovala a na rokovanie Rady
miestneho národného výboru predložila správu
o situácii tohto domu ako domu ľudovej architektúry. Komisia konštatovala, že dom je
potrebné zachrániť, keďže je jediný na území,
obce, ktorý „dokumentuje tak spôsob bývania
ako aj hospodársku časť obydlia roľníka v našej

l Pôvodný stav
Roľníckeho domu /oprava strechy/

l Pôvodní majitelia domu
Alojz a Alžbeta Kucharovci
obci". Komisia odporučila, pripomíname že už
v roku 1987, objekt využiť na prezentovanie
ľudovej kultúry a spôsobu výroby v poľnohospodárstve, osobitnú časť venovať muzeálnej dokumentácii a pôsobeniu básnika Jána
Hollého. V pôvodnom pláne bolo i vyčleniť
jednu miestnosť pre folklórnu skupinu.
Následne po zasadaní komisie 19. marca
1987 bolo zvolané komisionálne rokovanie,
predmetom ktorého bolo zachovanie rodinného
domu ako pamiatky ľudovej architektúry. Bolo
to za účasti odboru kultúry ONV Trenčín,
pamiatkovej správy v Trenčíne, trenčianskeho
múzea, JRD Pobedim a predsedu komisie
školstva a kultúry. Po prehliadke domu komisia

dokonca konštatovala, že dom je vhodný na
zapísanie do štátneho zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok a v zásade súhlasila
s využitím domu ako to navrhovala komisia
školstva a kultúry v zložení Ivan Pastorek,
predseda, členovia Vladimír Brečka, Lenka
Mitošinková, Pavol Zachar a Mária Vavrová.
Zásadný význam pre zachovanie domu bola
kúpna zmluva uzatvorené medzi pätnástimi
predávajúcimi a kupujúcim a to Československým štátom v zastúpení MNV v Pobedime
pre dse dom MNV Pob edi m Vla dim íro m
Pomajbom a tajomníkom Ing. Jánom Priadkom. Zmluva bola so súhlasom Rady Miestneho národného výboru v Pobedime dňa 17. novembra 1988 uzatvorená medzi kupujúcim
a predávajúcimi dňa 23. decembra 1988. Cena
domu ako aj pozemku bola stanovená na základe znaleckého posudku, vyhotoveného staviteľom Jozefom Plškom z Trenčína. Po odkúpení
sa mohla začať oprava domu, predovšetkým
poškodenej strechy.
Ivan Pastorek

12. zasadnutie
V programe 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo 17 bodov. Do priebehu zasadania
zasiahla však epidémia korony. Obecný úrad bol
v karanténe a zasadnutia sa zúčastnilo len
5 poslancov a tak nebolo možné prerokovať
a schváliť prevod majetku obce /Schválenie
odpredaja pozemku C-KN p. č. 766/5, k. ú.
Pobedim z dôvodov hodných osobitného zreteľa
- Marián Mihalik, Žiadosť o odkúpenie pozemku E-KN parc. č. 2169/2, k. ú. Pobedim - Dušan
Melicher/. I keď zasadnutie bolo uznášaniaschopné, vzhľadom na neúčasť starostu obce
a pracovníkov obecného úradu, viaceré z bodov
programu sa presunuli na budúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Išlo o úpravu rozpočtu
na rok 2020 - úprava č. 1, stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky
2021-2023 a o schválenie Rozpočtu Obce Pobedim na roky 2021-2023. Na najbližšie zasadnutie bolo presunuté opätovné prerokovanie kastrovania a odvozu psov.
V neprítomnosti starostu obce z dôvodu
karantény (COVID 19) bola vedením zasadnutia
obecného zastupiteľstva poverená Mgr. Andrea
Augustínová, ktorá otvorila 12. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Pobedime v jedálni

Kultúrno-spoločenskéko a sociálneho zariadenia. Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Pobedim na 1. polrok 2021, Prílohu č. 1
k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Pobedim s účinnosťou od 1. januára
2021. V bode 9 Mgr. A. Augustínová oboznámila poslancov s návrhom Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pobedim a s ďalšími podkladmi k tejto problematike. Poslanci po prerokovaní Dodatok č. 3
schválili s účinnosťou od 1.1.2021. Rovnako
poslanci s účinnosťou od 1. januára 2021 schválili Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 nariadenie
o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, objemným odpadom.
Z predložených žiadostí obecné zastupiteľstvo
schválilo žiadosť MUDr. Veroniky Šišovskej
o predĺženie nájmu nebytových priestorov - stomatologickej ambulancie v zdravotnom stredisku. Predĺženie nájmu je platné do 31. decembra

Reštaurovanie oltára, obnova maľby a oprava organa
Začiatkom decembra minulého roku sa
realizovali viaceré činnosti súvisiace s interiérom kostola sv. Michala archanjela. Po ukončení druhej etapy reštaurovania hlavného oltára
kostola boli osadené sochy na oltári a to dvaja
anjeli na volútových podstavcoch a ústredná
socha patróna kostola a farnosti sv. Michala
archanjela s dvoma diablami Tak ako v prvej
etape realizátorom umeleckého reštaurovania
bol akademický sochár Milan Flajžík s pomocným kolektívom pracovníkov. Z finančných
prostriedkov farnosti, darov veriacich, Obce
Pobedim a grantu Ministerstva kultúry SR bolo
za reštaurovanie vyplatených 36 750 Ä.
V tomto roku sa plánuje pokračovať v 3.
etape reštaurovania hlavného oltára vo farskom
kostole, ktorá zahŕňa štyri sochy: apoštol Pavol,
archanjel Rafael, anjel strážny a apoštol Peter.
Cena za reštaurovanie týchto štyroch sôch je
40 570 Ä. Farnosť Pobedim požiadala o finančný príspevok Ministerstvo kultúry SR, avšak
tento aj po schválení nepokryje celú sumu
reštaurovania a tak je v tomto smere potrebná
a vítaná pomoc veriacich.
Po obnove maľby svätyne kostola sa začiatkom decembra začala a v tomto roku pokračuje
umelecko-remeselná obnova stropných malieb
z roku 1935. Rovnako ako v prípade obnovy
maľby vo svätyni je aj táto obnova financovaná
z prostriedkov sponzora, za čo mu patrí už teraz
veľké poďakovanie. Obnovu maľby realizuje
firma Stavbal a obnova je, rovnako ako reštaurovanie hlavného oltára, pod dohľadom pamiatkového úradu v Trenčíne.
V spomínanom termíne /začiatok decembra
2020/ prevzala organ kostola na opravu firma
Bc. Josefa Pešavu z Trhovej Kamenice v ČR.
Realizátor opravy organa je skúsená firma,

• Socha sv. Michala s diablami
po reštaurovaní. Foto: M. Flajžík
ktorá úspešne vykonala opravu organa vo filiálnom kostole v Bašovciach.
Všetky činnosti súvisiace s opísanými aktivitami v kostole sv. Michala archanjela po
stránke organizačne j zabezpeču je Farnosť
Pobedim. Poďakovanie veriacich, ale aj obyvateľov obce Pobedim patrí správcovi farnosti
vdp. Ľubošovi Tvrdému za doterajšie úsilie
o zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.
Ivan Pastorek

2021 za nezmenených podmienok. Ďalej bola
schválená žiadosť GP Mont s.r.o. Pobedim o
predĺženie nájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove Kultúrno-spoločenského
a sociálneho zariadenia do 31.12.2021.
Interpelácie poslancov boli zaslané elektronickou poštou s tým, že p oslanci požadovali
o reakciu a odpoveď. V bode Rôzne Ing. L.
Melicher žiadal vytvoriť pri kontajneroch na
separovaný odpad vhodné podmienky, navýšiť
počet kontajnerov na príslušný odpad, napr. na
tetrapaky a upozornil na nutnosť úpravy príjazdovej cesty k cintorínu. Poslanec G. Havrlent
žiadal o predloženie cenových ponúk k pohonu
brány zberného dvora, ďalej žiadal predložiť
cenové ponuky na vybudovanie prístrešku
k domu smútku. Nastolil tiež problematiku
odstránenia stĺpov po oplotení bývalého smetiska a upozornil na chýbajúce dopravné značenie
na „Družstevnej ulici“. Opätovne upozornil na
skládku odpadu pred obecným úradom z hľadiska času odstránenia a zodpovednosti a výšky
nákladov na likvidáciu odpadu. Mgr. A. Augustínová upozornila na nutnosť informovať občanov o potrebe separácie odpadu a to miestnym
rozhlasom, na stránke obce, v obecných novinách a letákmi. Obdobne vhodným spôsobom
informovať občanov o zbere bioodpadu. Poslanec M. Piškula navrhol, aby reakcia na interpelácie bola zverejnená prostredníctvom elektronickej pošty a žiadal o informáciu o dátume otvorenia zberného dvora pre verejnosť. V posledných
príspevkoch v bode Rôzne poslanec R. Čop
žiadal o informáciu v akom štádiu riešenia je
prístupnosť obecných kamier online na stránku
obce a o realizácii výstavby bytových jednotiek
na „Staničnej ulici“.
Mgr. Andrea Augustínová, ktorá viedla
rokovanie, po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakovala poslancom za účasť na
rokovaní a 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pobedime vyhlásila za skončené.

Dňa 22. decembra 2020 zomrela vo
veku 85 rokov pobedimská rodáčka Anna
Margalová, rod. Valová. Za obec Pobedim
sa na cintoríne vo Veľkom Orvišti sa s ňou
rozlúčili starosta obce Mgr. Martin Lednický a pracovníci obecného úradu.
Anna Margalová bola dlhoročnou
pracovníčkou národného výboru a obecného úradu v Pobedime. Pracovala úctyhodných 44 rokov na vtedajšom Miestnom
národom výbore Pobedim a po roku 1989
na obecnom úrade. Konkrétne prácu matrikárky, ale nielen túto, vykonávala 34 rokov
a po odchode na dôchodok ďalších 10
rokov bola zástupkyňou matrikárky.
Už na začiatku svojho pôsobenia pre
našich občanov si predsavzala, že jej hlavnou úlohou je služba občanom a ako sama
pripomínala naučila sa ľudí počúvať,
porozumieť ich problémom a pomáhať im.
Nebolo to len vyslovené krédo, avšak
i reálna prax. Veď jej prístup k ľudom bol
vždy zodpovedný, korektný a milý.
Česť jej pamiatke

Pobedimskí hasiči sú v najvyššej kategórii
Obec Pobedim a Dobrovoľný hasičský
zbor obce Pobedim podali v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR žiadosť o zaradenie jednotky DHZO Pobedim do najvyššej
kategórie a to A1. Dňa 25.11.2020 vykonalo
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom tematickú kontrolu jednotky DHZO Pobedim, kde
overovalo čas výjazdu jednotky, materiálno
technické vybavenie a vykonávanie zdokonaľovacích príprav a výcvikov. Jednotka
hasičského zboru Pobedim prešla kontrolou

bez chýb a dňa 21.12.2020 nám bolo doručené vyjadrenie, že Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trenčín zaraďuje jednotku DHZO Pobedim
v zmysle §4 ods.1 až 3 a 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.611/2006
Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov do kategórie „A1“.
Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim
sa týmto dostal prvýkrát v histórii do najvyššej kategórie zaradenia dobrovoľných
hasičov.
Martin Piškula - veliteľ DHZO Pobedim

Kontrolou komína k bezpečnejšiemu bývaniu
Dlhodobé štatistiky udávajú, že až 7%
požiarov na Slovensku je spôsobených nevyhovujúcim stavom komína. Istotne nechce
byť nik práve tými siedmimi percentami,
preto sú majitelia nehnuteľností povinní
pravidelne kontrolovať komíny vo svojich
príbytkoch. Počas zimných mesiacov je
komín namáhaný, preto je potrebné mu po
zime venovať dostatočnú pozornosť, aby
sme pred začiatkom ďalšej zimy neboli
nemilo prekvapení. Takúto kontrolu je najlepšie vykonať po vykurovacej sezóne.
K častým poruchám pri starších komínoch
dochádza najmä vplyvom tepelného namáhania spalinami, poveternostnými podmienkami a inými vonkajšími vplyvmi, napríklad
pohybom budovy. Znižuje sa tak bezpečnosť
strechy a vzniká nebezpečenstvo požiaru.
Z toho dôvodu by sa čistenie komína malo
pravidelne vykonávať nielen z dôvodu dodržiavania predpisov, ale hlavne pre vlastnú
bezpečnosť. Preto je potrebné komíny kontrolovať v daných lehotách. Pri pripojení
spotrebičov s celkovým tepelným výkonom
do 50kW na komínové teleso:

Privítali sme:
Manželstvo uzavreli:
Rozlúčili sme sa:
8.12.2020 Segešová Mária, č. 355, +83
9.1.2021 Košútová Mária, č. 194, +79
19.2.2021 Feranec Peter, č. 155, +55
23.2.2021 Feranec Ján, č. 143, +66
5.3.2021 Mizerák Ján, č. 266, +71
8.3.2021 Urbanová Anna, č. 133, +89

• Raz za 4 mesiace pre spotrebiče na tuhé
alebo kvapalné palivá
• Raz za 6 mesiacov pre spotrebiče na plynné palivá a komín bez vložky
• Raz za 12 mesiacov pre spotrebiče na
plynné palivá a komín s vložkou
Pri pripojení spotrebičov s celkovým výkonom nad 50 kW:
• Raz za 2 mesiace pre spotrebiče na tuhé
alebo kvapalné palivá
• Raz za 6 mesiacov pre spotrebiče na plynné palivá
Taktiež je potrebné spomenúť, že medzi
príčinami vzniku požiarov spôsobených
komínmi je vznietenie a následné horenie
sadzí v komíne. Riziko vznietenia a následného horenia sadzí vzniká už pri 3mm vrstve.
Je to relatívne tenká vrstva, preto sa odporúča
vskutku nezanedbávať čistenie komína. Pri
znečistenom komíne nevzniká len riziko
požiaru, ale hrozí aj priotrávenie splodinami
horenia unikajúcimi do miestnosti. Takáto
otrava oxidom uhoľnatým má často vážne
následky a môže končiť aj smrťou.
Vzniká otázka, stačí komín vyčistiť svojpomocne? Odpoveď na ňu je, že čistenie
komína nemusí vykonať odborne spôsobilá
osoba (kominár). Základné náradie na čistenie komína je taktiež bežne dostupné a rebrík
sa taktiež nájde. Ale ruku na srdce, trúfate si
na to? Bez dostatočných odborných predpokladov a praxe nie je príliš rozumné staviť
zdravie a život rodiny na to, že zvládnete
čistenie a kontrolu komína sami. Konflikt
môže vzniknúť, keď poisťovňa nepreplatí
škody po požiari, ktorý bol zapríčinený
neodborným čistením komína. Nezabudnite
si preto od kominára vypýtať potvrdenie.
A taktiež nezabúdajte, že revízia komína nie
je čistenie. Pri zistení zanedbania starostlivosti o komín nám hrozia pokuty do výšky
99 EUR.
Barbora Palkovičová
technik požiarnej ochrany,
- členka DHZ Pobedim

Naši hasiči zachraňovali
ľudský život
Dňa 28. februára 2021 o 17:16 hod. ohlásilo operačné stredisko zdravotnej záchrannej
služby na služobný mobil Dobrovoľného
hasičského zboru obce Pobedim udalosť
a vyžiadalo pomoc jednotky DHZO s prístrojom AED /defibrilátor/ v rodinnom dome
č. 206. Jednotka hasičského zboru vykonala
výjazd s technikou s dvoma členmi a s ďalšou
technikou a jedným členom s defibrilátorom.
Hasiči dorazili na miesto udalosti kde bolo
zistené, že osoba, ktorá potrebovala zdravotnú pomoc, leží na balkóne a má ťažkosti
s dýchaním. Posádka ihneď začala s kardiopulmonálnou resuscitáciou /KPR/ spolu
s manželom postihnutej osoby. Členovia
DHZO Pobedim vykonávali resuscitáciu
do príchodu záchrannej zdravotnej služby.
Po príchode záchrannej zdravotnej služby si
osobu prevzala posádka zdravotnej služby
a následne pokračovala v resuscitácii. Členovia DHZO Pobedim boli nápomocní záchrannej zdravotnej službe a po zdokumentovaní
a spísaní potrebných údajov sa jednotka
vrátila na svoju základňu.
Osobu sa hasičom rýchlym zásahom podarilo oživiť. Výjazd jednotky DHZO Pobedim
bol vykonaný do jednej minúty, nakoľko sa
členovia dobrovoľného hasičského zboru
nachádzali v budove hasičskej zbrojnice.
Osoba bola odvezená záchrannou zdravotnou
službou na ďalšie vyšetrenie. Hasiči z Pobedima doteraz zasahovali v desiatich prípadoch;
ten posledný, kladný, postihnutú síce oživil,
ale žiaľ, osoba neskôr skonala v nemocnici.
Možno konštatovať, že je veľmi dobré, ak
sa takýto prístroj nachádza v našej obci, pretože rýchlym použitím dokáže zachrániť ľudský
život. Prístroj automatický externý defibrilátor (ďalej len AED) bol pobedimským hasičom slávnostne odovzdaný 30. septembra
2018 predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom. Inak
defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že
pomocou elektrického výboja je schopný
obnoviť správny srdcový rytmus.
Martin Piškula
veliteľ DHZO Pobedim
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