Začiatok školského roka 2021/2022
Z príhovoru riaditeľky školy Mgr. Jarmily Pastulovej
V úvode príhovoru riaditeľka školy uviedla:
„Škola aj všetci zamestnanci sú pripravení.
Triedy sú čisté, vynovené, čakajú len na vás, milí
žiaci. Školský rok budú síce naďalej sprevádzať
hygienické opatrenia a bude to vyžadovať disciplínu a trpezlivosť od nás všetkých, ale verím,
že to zvládneme a vyhneme sa obmedzeniam. My,
učitelia a zamestnanci školy urobíme pre to
maximum a od vás očakávame, že nám v tom
pomôžete. V škole sa budete stretať so spolužiakmi, zažijete určite príjemné a veselé chvíle a získate veľa vedomostí a skúseností. Myslím, že
nám všetkým, žiakom, rodičom aj učiteľom
záleží na tom, aby sa počas roka triedy nezatvárali a aby sme sa videli naživo každý deň.“
Z príhovoru riaditeľky školy Jarmily Pastulovej vyberáme tieto údaje: V tomto školskom
roku sa bude v základnej škole vzdelávať 120
žiakov v 9 triedach. Žiaci školy sa budú stretávať
s týmito pedagógmi. V 1. triede učí Mgr. Andrea
Hermanská, v 2. triede Mgr. Kristína Benková,
v 3. triede Mgr. Janka Škanderová a vo 4. triede
Mgr. Ľubica Gálová. Na 2. stupni piatakov bude
viesť Mgr. Jela Košútová, v 6. triede bude triednou Ing. Eva Haládiková, v 7. triede Mgr. Dagmar Madacki a v 8. triede Mgr. Tomáš Galbavý.

Hasiči z Pobedima spoločne
s TSK zakúpili novú výzbroj

l Ukážka využitia
stabilizačných klinov.
Dňa 4. 9. 2021 boli slávnostne odovzdané
predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Jaroslavom Baškom stabilizačné kliny pre
pobedimských hasičov. Stabilizačné kliny boli
zakúpene v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym krajom, ktorý prispel sumou
600 eur. Celková cena sady stabilizačných
klinov bola 1387 eur. Sada obsahuje celkovo 25
kusov klinov, ktoré sa dajú rôzne poskladať.
Stabilizačný klin slúži hlavne na stabilizáciu
vozidla pri dopravnej nehode, ale dá sa využiť aj
pri padnutých stromoch a zrútených budovách
na stabilizáciu predmetov proti pohybu.
Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim

Do 9. triedy postúpilo 10 deviatakov a na ceste
posledným rokom v základnej škole ich bude
sprevádzať Mgr. Slávka Miková, ktorá je zároveň výchovnou poradkyňou na škole. Zástupkyňou riaditeľky pre základnú školu je Mgr. Jela
Košútová.
Ďalšími vyučujúcimi na škole sú Mgr. Kveta
Zajacová, Mgr. Ladislav Loužecký, ThLic. farár
Ľuboš Tvrdý a farár Mgr. Branislav Dolinský.
Učiteľom budú pomáhať pedagogickí asistenti
Milada Krížová, Vladka Makarová, Alena Urbanová, Ivona Vilínová a Henrieta Kocevová.
V škole bude pracovať v dvoch oddeleniach
Školský klub detí a v ňom dve vychovávateľky a
to Veronika Kimerlingová a Monika Manasová.
O ekonomickú stránku školy sa aj naďalej bude
starať ekonómka Ing. Anna Borovská. Vo výdajnej školskej jedálni bude pracovať Iveta
Povazsaiová a o čistotu a dezinfekciu sa postarajú upratovačky - Viera Petrášová a Slavka Plichtová.
Keďže sme základná škola s materskou
školou: materskú školu bude navštevovať 44
detí, zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ bude
Mgr. Zuzana Krajčíková. V dvoch triedach budú
učiť učiteľky Daniela Čechvalová, Zuzana Pavlechová a Zuzana Hajdínová.
Na záver riaditeľka školy vo svojom príhovore poďakovala starostovi obce Mgr. Martinovi
Lednickému za doterajšiu spoluprácu a zaželala
všetkým, „aby sme sa navzájom počúvali, pomáhali si a aby sme do našej školy chodili radi. Asi
ani tento školský rok nebude taký obyčajný, ale
ak budeme všetci ťahať za jeden povraz, tak
určite dosiahneme to, čo je naším cieľom. Múdre, samostatné, slušné deti, na ktoré budú hrdí
rodičia aj učitelia.“
Redakcia novín želá našej škole úspešný
a nerušený školský rok 2021/2022.
Príhovor riaditeľky školy bol skrátený
a upravený.

Taktické cvičenie hasičov
Výjazd č. 46: Dňa 4.9.2021 bolo v čase 07:42
hod. vyhlásené Taktické cvičenie pre jednotku
DHZO Pobedim do Nového Mesta nad Váhom.
Cieľ cvičenia - požiar výškovej budovy so zameraním na vyhľadávanie osôb v zadymenom
vnútornom priestore za pomoci ADP, termokamery a komunikácie pomocou RDST. Ukončenie cvičenia v čase 09:37 hod.. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 9 členov DHZO Pobedim. Spolupráca s HaZZ NM, TN, DHZO Hôrka nad
Váhom, PZ SR, ZZS. Ďakujeme za spoluprácu
HaZZ a tešíme sa na ďalšiu.
Martin Piškula veliteľ DHZO Pobedim

Koronavírus zasiahol aj kolkársky
šport a už dva roky sa nekonali žiadne
medzinárodné súťaže ako majstrovstvá
sveta alebo svetový pohár. Tento rok sa
od 22. do 26. augusta uskutočnili majstrovstvá sveta dorasteniek a dorastencov
v slovinskom meste Kranj. Účasť na nich
si vybojovala aj hráčka KK Pobedim
Radoslava Malíčková.
Najskôr zasiahla do bojov v súťaži
družstiev, kde nastúpila ako tretia hráčka
slovenskej reprezentácie. Tréma však bola
veľká a hra jej nešla podľa jej a ani trénerových predstáv, preto ju v polovici štartu
vystriedala spoluhráčka z reprezentácie
Katarína Beskidová (MKK Galanta).
Tréner dal Radoslave Malíčkovej
ďalšiu šancu v súťaži tandem, kde hrala so
spoluhráčkou Erikou Hupčíkovou (TKK
Trenčín). Hneď na začiatku nastúpili proti
silnému nemeckému tandemu. Tento
súboj bol veľmi vyrovnaný a nakoniec ho
vyhrali slovenské hráčky, keď súperky
porazili o jeden zvalený kôl. V ďalšom
kole hrali proti srbskému tandemu, nad
ktorým zvíťazili a postúpili do semifinále.
V semifinále mali za súperov maďarský
tandem, s ktorým po vyrovnaných výkonoch nakoniec prehrali. Táto prehra však
stačila na zisk bronzovej medaily. Je to aj
tak veľký úspech mladej Pobedimčanky,
ktorá bola druhou najmladšou účastníčkou týchto majstrovstiev sveta.
Majstrovstvá boli nakoniec pre Slovensko úspešné, lebo zlatú medailu získal
zmiešaný tandem (Naďa Poliaková+Lukáš Nesteš) a v disciplíne šprint bronzovú
medailu získala Katarína Beskidová.
Foto: Bronzové medailistky Radoslava
Malíčková (vľavo) a Erika Hupčíková.

Z histórie Roľníckeho domu II.

Predpokladom zachovania Roľníckeho domu
a predovšetkým využitia pre verejnosť bola
kúpna zmluva uzatvorená medzi pätnástimi
predávajúcimi a kupujúcim - Československým
štátom v zastúpení Miestneho národného výboru
v Pobedime - dňa 23. decembra 1988. Cena
domu, ako aj pozemku, bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Ďalšou fázou bolo jeho vyčistenie a oprava.
Začala nutnou opravou bridlicovej krytiny, ktorá
bola na viacerých miestach zvetraná a vypadaná.
Pri opravách pomáhali brigádnici z radov folklórnej skupiny, ale zapojili sa i ďalší občania.
S odbornými prácami vypomohol majster pokrývač Michal Mitošinka. Taktiež sa vyčistil dvor
a interiér. Po spoločenských zmenách v roku
1989 došlo k voľbám do miestnej správy a za
starostu obce bol zvolený Ing. Peter Kotleba,
ktorý sa v roku 1992 vehementne podujal, okrem
iného, na organizovanie osláv výročia prvej
písomnej zmienky o Pobedime z roku 1392.
Pobedim sa tu spomína ako súčasť čachtického
panstva, ktorému ho spolu s ďalšími majetkami
daroval Ctibor zo Ctiboríc. Treba však na tomto
mieste poznamenať, že táto prvá písomná zmienka bola potvrdená i historikmi Slovenskej akadémie vied, avšak neskôr sa v Maďarskom krajinskom archíve našla staršia zmienka o Pobedime,
a to z roku 1355.
Súčasťou osláv malo byť aj sprístupnenie
Roľníckeho domu verejnosti, čo si však vyžadovalo jeho zásadnú obnovu. A tak v júni 1992
prebiehali opravy stavebného charakteru, elektroinštalačné práce, vymenili sa dlážky, namontovali sa i nové brány. Dom dostal novú podobu
bez porušenia pôvodného charakteru. Na prácach
sa v plnej miere podieľali najmä vtedy nezamestnaní občania našej obce a tiež remeselníci, ako

napríklad elektrikári. Urobila sa nová tehlová dlažba pred vonkajšou bránou a v komore domu. Obnovila sa tiež pôvodná pec a
interiér dostal nové omietky. Dvor sa vyložil kameňmi. Vo východnej časti vonkajšieho dvora bol vybudovaný prístrešok pre
staršie poľnohospodárske stroje a neskôr
tiež pódium. Náklady na rekonštrukciu
dosiahli výšku 217 501 Sk. (7 219,7 Ä).
V sume boli započítané objednané práce,
l Expozícia archeológie a histórie Pobedima.
materiál a mzdy pracovníkov. Oprava sa
vydarila, avšak problémom zostala strecha
l Interiér obytnej časti Roľníckeho domu - izba.
domu.
Po opravách bol Roľnícky dom prvýkrát
verejnosti sprístupnený ako súčasť osláv
spom ínan ého výro čia prve j píso mnej
zmienky. Pri otvorením domu boli prednesené príhovory starostom obce Ing. Petrom
Kotlebom a Mgr. Ivanom Pastorekom. Na
otvorení sa zúčastnila a chlebom a soľou
bola privítaná PhDr. Darina Bialeková,
CSc. - v súčasnosti čestná občianka obce
Pobedim. V obytnej časti domu mohli prví
návštevníci vidieť zariadenie ľudovým
nábytkom a doplnkami. Našli tu lavice tzv.
rohové, postele, zásuvkové skrine, stôl
z druhej polovice 19. storočia a úžitkovú,
ako aj dekoratívnu keramiku. V provizórnej
expozícii boli prezentované roľnícke a
remeselnícke náradia, ľudový odev a malá
expozícia archeologických nálezov z Pobedima. Vybaveniu domu predchádzala výzva
na zapožičanie alebo aj darovanie predmetov národopisného charakteru a okrem toho
boli viaceré exponáty zapožičané z Vlastivedné- zabezpečil kópie archeologických nálezov.
ho múzea v Hlohovci, ktoré neskoršie poskytlo Ľudový interiér a v súčasnosti existujúca expozíuž v múzeu nepoužívané expozičné vitríny cia národopisu, archeológie a histórie bola spría Ing. P. Kotleba za pomoci Dr. D. Bialekovej stupnené verejnosti v roku 2002.
Sprístupneniu Roľníckeho domu pre verejnosť predchádzala nutná obnova strechy západnej a čiastočne severnej časti domu. Totiž v máji
v roku 1995 sa konštatoval havarijný stav strechy,
vystavený a občiansky preukaz osoby, ktorá predovšetkým na severnej strane domu. Starostvybavuje pohreb. Matričný úrad vyhotoví úmrt- ka obce Mária Vavrová oboznámila so situáciou
ný list, vydá Žiadosť o príspevok na pohreb, obecné zastupiteľstvo, ktoré s opravou strechy
ktorú musí potvrdiť pohrebná služba. Žiadosť súhlasilo. Spolu s opravou strechy a výmenou
o príspevok na pohreb sa predkladá na Úrad krytiny sa na dome inštalovali hromozvody.
práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Mes- Po tejto oprave, ktorá riešila skutočne havarijnú
te n/V osobne, alebo poštou.
situáciu v časti domu, sa uskutočnili ďalšie opraPri úmrtí v nemocničnom zariadení sú pozo- vy, a to oprava rín vo dvore, výmena strechy
stalí kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý hospodárskeho traktu (za vonkajšou bránou
poskytne informácie o úmrtí a o mieste, kde bol objektu), obnova fasády, uličnej brány a okien
zosnulý prevezený. Ďalší postup je zhodný ako obytnej časti domu.
pri úmrtí doma. Kontaktujte vybranú pohrebnú
V súčasnosti sa severná časť domu využíva na
službu, s ktorou si dohodnete poskytované služ- muzeálne účely, na požiadanie môže byť spríby. Úmrtný list sa vybavuje na príslušnom stupnená kolektívom alebo jednotlivcom. Roľmatričnom úrade, v ktorého obvode úmrtie nícky dom je pre verejnosť otvorený v čase pobenastalo (napr. v nemocnici Trenčín, príslušný je dimských hodov, kedy sa v bývalej hospodárskej
Matričný úrad Trenčín).
časti domu koná výstava žiakov a vo dvore domu
Skôr, ako dôjde k uloženiu ostatkov na miest- výstava ovocia a zeleniny. Jednota dôchodcov
nom cintoríne, je potrebné Obecnému úradu v dome organizuje pravidelné spoločenské stretv Pobedime predložiť kópiu úmrtného listu a kó- nutia pri guláši, a členovia organizácie dôchodpiu Listu o prehliadke mŕtveho, oznámiť dátum cov každoročne čistia interiér Roľníckeho domu.
a hodinu pohrebu, názov pohrebnej služby, ktorá Vo vonkajšom dvore sa ako súčasť hodových
bude pohreb vykonávať a hrobové miesto. Hro- slávností konajú i koncerty dychovej hudby. Dňa
bové miesto sa eviduje na obecnom úrade, kde sa 16. apríla 2020 bol Roľnícky dom zapísaný do
vystaví Zmluva o prenájme s uvedením doby registra Ústredného zoznamu pamiatkového
nájmu a výškou poplatku v zmysle Prevádzkové- fondu, odkedy sa stal národnou kultúrnou
pamiatkou.
Ivan Pastorek
ho poriadku pohrebiska obce Pobedim.

Čo urobiť keď ….
...zomrie niekto z našich blízkych. Vtedy
každý z nás uvíta radu spojenú s nevyhnutnými
krokmi a postupom pri vybavovaní pohrebu a
úmrtného listu.
Pri úmrtí doma je potrebné ihneď zavolať
pohotovosť na tel.č. 112 a oznámiť dispečingu
uvedenú udalosť. Na vašu adresu služba vyšle
pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku
zosnulého. Do príchodu lekára neobliekajte
zosnulého, ani nijako s nim nemanipulujte. Po
obhliadke lekár vystaví tzv. List o prehliadke
mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. V tomto
liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom
postupe (pitva, alebo pochovanie). Ak obhliadajúci lekár uvedie pochovať v zákonnej lehote,
kontaktujte pohrebnú službu, ktorá prevezme
ľudské ostatky a pripravte oblečenie pre zosnulého do rakvy. Ďalší postup a poskytnuté služby sa
dohodnú medzi pozostalými a pohrebnou službou. Ak prehliadajúci lekár nariadi vykonanie
pitvy, prevoz na patológiu zabezpečí pohrebná
služba poverená ÚDZS.
Úmrtný list vybavíte na Matričnom úrade
v Pobedime, kde predložíte všetky Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
ktoré vydal lekár, občiansky preukaz zosnulého,
preukaz osoby s ŤZP, ak takýto mal zosnulý

Doc. Ján Feranec ocenený zlatou medailou Slovenskej akadémie vied
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., doteraz jediný vedecký pracovník Slovenskej akadémie
vied z radov Pobedimčanov, začiatkom roka oslávil životné jubileum a 14. júla tohto roku
vedenie akadémie vied ocenilo jeho vedeckú činnosť Zlatou medailou SAV. Obe udalosti sú
vhodnou príležitosťou predstaviť nášho významného rodáka a obyvateľa obce podstatnými
a výstižnými faktami, ktoré odzneli v pochvalnej reči pri odovzdávaní vysokého vedeckého
ocenenia.
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. sa narodil
v roku 1951 v Pobedime. Stredoškolské štúdium v rokoch 1966 - 1969 zakončil maturitnou
skúškou na Strednej všeobecnovzdelávacej
škole v Piešťanoch. Vysokoškolské štúdium so
štátnou záverečnou skúškou z fyzickej a regionálnej geografie absolvoval v rokoch 1969 1974 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1976 získal titul RNDr. v odbore
Fyzický zemepis na Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave.
Celá vedecká kariéra doc. Feranca je spätá
s Geografickým ústavom SAV, kde v rokoch
1974 - 1976 absolvoval najskôr študijný pobyt,
následne v rokoch 1977 - 1979 vedeckú ašpirantúru. V roku 1982 obhájil kandidátsku
dizertačnú prácu a získal titul CSc. v odbore
Fyzická a regionálna geografia a diaľkový
prieskum Zeme (DPZ) v Geografickom ústave
SAV. V roku 1996 získal titul docent na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku
2007 získal najvyššiu vedeckú hodnosť DrSc. doktor geografických vied.
V Geogra fickom ústave SAV pôsobi l
postupne na rôznych odborných pozíciách. Od
roku 1997 je vedúcim vedeckým pracovníkom.
V rokoch 1989 - 2002 bol vedúcim oddelenia
kartografie a geoinformatiky. Následne vykonával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu (2001 2002). V roku 2002 ho vymenovali za riaditeľa
ústavu a túto funkciu vykonával do roku 2006.
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa doc. Feranec
venuje najmä analýze a hodnoteniu krajiny a jej
zmien na báze snímok získaných metódami
DPZ. Doterajšie dosiahnuté výsledky publikoval v dvoch zahraničných (v USA a Dánsku)
a deviatich domácich monografiách, dvoch
domácich odborných knižných publikáciách,

18 kapitolách v monografiách, 103 časopiseckých štúdiách a mnohých ďalších publikáciách. Na publikačnú činnosť doc.
Feranca bol o zaznamena ných celkov o
vyše 3700 ohlasov, z toho 1852 je evidovaných v databáze WOS. Výrazný vplyv
na jeho vedeckú výskumnú činnosť mala
zahraničná spolupráca. Bol vedúcim riešiteľom viacerých medzinárodných projektov. Osobitné miesto malo riešenie celoeul Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied
rópskych projektov CORINE Land Cover
odovzdal Jánovi Ferancovi predseda SAV
(CLC).
Pavol Šajgalík.
Doc. Feranec v minulosti bol a v niektorých prípadoch aj naďalej je členom rôznych komisií, vedeckých a redakčných rád, SAV za vedecko-výskumnú činnosť, Prémia
napr. od roku 1995 je členom Národného komi- Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatétu COSPAR, od roku 2014 podpredsedom túru za rok 2001 v kategórii prírodných a techKomisie pre senzorom riadené mapovanie nických vied, Cena SAV za výsledky medzináv rámci Medzinárodnej kartografickej asociá- rodnej vedecko-technickej spolupráce v roku
cie (ICA), v období 2013 - 2020 podpredsedom 2005, Pamätná plaketa SAV v roku 2011, PréKomisie pre využitie krajiny a jej zmien Medzi- mia Literárneho fondu za výnimočný vedecký
národnej geografickej únie (IGU). Je tiež riad- ohlas na jedno dielo v kategórii technické vedy
a geovedy v roku 2015 a Cena SAV za špičkovú
nym členom Učenej spoločnosti Slovenska.
Aktívnym bol aj v pedagogickej činnosti. vedeckú monografiu v roku 2018. Doc. RNDr.
V období 1986 - 1996 pôsobil ako externý uči- Ján Feranec, DrSc. je špičkovým vedeckým
teľ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pracovníkom a medzinárodne uznávaným
- prvý prednášateľ diaľkového prieskumu expertom v oblasti geografie a diaľkového
Zeme pre poslucháčov geografie na Slovensku, prieskumu Zeme. Medzinárodné ohlasy na jeho
kde sa habilitoval (v roku 1996) na docenta pre rozsiahlu publikačnú činnosť sú dôkazom, že
kartografiu. Bol garantom doktorandského štú- významným spôsobom prispel k rozvoju geodia v odbore fyzická geografia a geoekológia, grafického výskumu v celosvetovom meradle.
Redakcia novín Pobedimčan dodatočne
vychoval viacero úspešnýc h doktoran dov
blahoželá
doc. Jánovi Ferancovi k životnému
a svoje skúsenosti naďalej odovzdáva aj ďalším
mladším kolegom. Svojou pracovito sťou, jubileu a k udeleniu Zlatej medaily SAV, vysokévytrvalosťou a dosiahnutými výsledkami je mu uznaniu jeho vedeckej práce.
Redakcia
príkladom pre mnohých kolegov.
Za svoju vedeckú činnosť získal doc. FeraZdroj: Aktuality SAV
nec viacero cien a vyznamenaní, ako napr. Cena

Policajný zbor k téme nepovolených skládok
V súvislosti s článkom o nelegálnej skládke
odpadu v obci Horná Streda na stránke policajného zboru uverejňujeme vyjadrenie policajného zboru k tejto aktuálnej téme. Na materiál
upozornil poslanec obecného zastupiteľstva
Martin Piškula .
Policajný zbor upozorňuje občanov, že
akékoľvek ukladanie odpadov je upravené
príslušnými p rávnymi predpis mi a v prípade,
že akákoľvek fyzická alebo právnická osoba
uloží odpad na mieste, ktoré na jeho uloženie
nie je určené a povolené, vystavuje sa riziku
postihu za takýto čin. Pokiaľ rozsah takéhoto
konania prekročí sumu 266,- Eur ide o trestný
čin neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa
§ 302 Trestného zákona, kde v závislosti od
množstva a druhu odpadu môže byť osoba

Foto: Martin Bystriansky

potrestaná v rozmedzí od 2 do 8 rokov. Rozsah
protiprávneho konania sa vyčísľuje ako súčet
majetkovej škody a ekologickej ujmy, ktorá
takýmto konaním vznikla. V praxi to napr.
znamená, že sa vyčíslia náklady na naloženie,
transport a uloženie nájdeného odpadu na
legálnu skládku a súčasne sa spracuje odborné
vyjadrenie k poškodeniu životného prostredia.
Súčet týchto dvoch hodnôt potom určí v akom
rozsahu došlo k protiprávn emu konaniu.
Samozrejme, že pokiaľ je zistený páchateľ
tohto konania, tieto náklady zaplatí on. V prípade, že páchateľ nie je známy, náklady znáša
majiteľ pozemku, obec alebo štát. Z tohto
dôvodu žiadame občanov, ak zistia takéto
konanie, kde je zjavné, že osoba alebo osoby
vyhadzujú odpad na mieste, ktoré nie je na

tento účel určené, aby bezodkladne informovali políciu, alebo obec.
Rovnako upozorňujeme občanov, že takéto
konanie je postihované ako trestný čin aj
v prípade konania z nedbanlivosti, takže
v minulosti obvyklé výhovorky o tom, že osoba
nevedela, že nemôže odpad vysypať do lesa
alebo niekde do stromoradia, nebudú akceptované. Každá takáto osoba totiž minimálne vie,
že odpad umiestňuje na pozemku, ktorý nie je
jej vlastníctvom, a teda zasahuje do práva iných
osôb. Súčasne je každá osoba povinná vedieť,
že odpad sa ukladá len na miestach na to určených.
V prípade otázok týkajúcich sa odhaľovania
a dokumentovanie tohto druhu trestnej činnosti
je možné kontaktovať odbor odhaľovania
nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia
Policajného zboru na oenv.kp.ppz@minv.sk

Memoriál Štefana Klima
Telocvičná jednota Sokol
Pobedim - ženy si v tomto roku
pripomína 40. výročie založenia cvičenia žien v Pobedime.
Znie to neuveriteľne, ale skutočne uplynulo už 40 rokov,
kedy vznikla myšlienka, že
by mohli pobedimské ženy
v zimných mesiacoch cvičiť a
robiť niečo pre svoje zdravie.
A túto myšlienku sa podarilo
zrealizovať vďaka autorite
MUDr. Veroniky Šišovskej
l Cvičenky na spartakiáde v Prahe v roku 1985.
a vtedajšej poslankyni Mgr.
pandémie a poslúži nám na príjemné poseLenke Mitošinkovej. Pri tejto príležitosti
denie pri našich bohatých spomienkach.
sme sa stretli na slávnostnej výročnej schôDo ďalších rokov činnosti našej organizácie
dzi v priestoroch Kultúrno-spoločenského
si zaželajme v tejto neľahkej dobe veľa
a sociálneho zariadenia Pobedim a pripomezdravia a životného optimizmu. Nech v nás
nuli si históriu vzniku, bohatú činnosť a
bez rozdielu veku, povolania, či funkcií stále
úspechy. Za účasti starostu obce Mgr. Martipulzuje športový duch radosti z pohybu pri
na Lednického sme slávnostne otvorili
hudbe, priateľstve, humanite a spolupatričvýstavu, ktorá naše 40-ročné pôsobenie
v obci dokumentuje. Výstava je prístupná nosti. Pretože pohyb a s ním spojený šport
dáva životu elán a nikdy nie je neskoro začať
verejnosti a možno si ju pozrieť pri návšteve
robiť čosi pre seba a pre svoje zdravie.
obecného úradu na prvom poschodí. ZároVladimíra Žitňanská,
veň sme v rámci slávnostnej schôdze otvoristarostka TJ Sokol Pobedim - ženy
li aj našu klubovňu, ktorá vznikla počas

Príhovor prvej cvičiteľky

V sobotu 21.augusta 2021 sa na miestnej kolkárni
uskutočnil piaty ročník Memoriálu Štefana Klima,
ktorý organizoval KK Pobedim. Účasť na Memoriál
prijali všetky pozvané družstvá. K hostiteľovi sa
pridalo extraligové družstvo KK Zlaté Klasy, prvoligové KK Hustra Uhrovec a družstvo z 3. ligy KK
Moravské Lieskové. Na úvodnom nástupe pozdravili
účastníkov predseda KK Pobedim Marián Mitošinka
a Antónia Klimová, vdova po nebohom Štefanovi
Klimovi. Tá poďakovala členom KK Pobedim za
zorganizovanie tohto turnaja a popriala účastníkom
veľa šťastia. V príjemnej a družnej atmosfére sa na
začiatku nedarilo Michalovi Vajerovi, ktorý zvalil
516 kolkov, čo znamenalo najslabší výkon po prvej
štvorici hráčov. Najlepším hráčom prvej štvorice, ale
aj celého turnaja bol Žolt Poloma zo Zlatých Klasov
s výkonom 601 zvalených kolkov. Ako ďalší z hráčov
Pobedima hral dorastenec Michal Malíček, ktorý
zvalil 517 kolkov. Po ňom nastúpil Jozef Miklovič
a dosiahol výkon 586 zvalených kolkov. Ako štvrtý
hral Marek Mrekaj, ktorý atakoval hranicu 600 kolkov, no zaostal od nej o 5 kolkov a stal sa druhým
najlepším hráčom turnaja. Piatym hráčom, ktorý
nastúpil za KK Pobedim bol Marek Sahaj a dosiahol
výkon 570 kolkov. Ako posledný hral Tibor Štefík,
ktorému sa vôbec nedarilo a zvalil 494 kolkov.
Víťazom 5. ročníka Memoriálu Štefana Klima
sa stalo družstvo KK Zlaté Klasy výkonom 3397, pred
domácim hráčmi KK Pobedim 3278, na treťom mieste skončilo KK Hustra Uhrovec 3207 a štvrté obsadilo
družstvo KK Moravské Lieskové 2962.

Posedenie pri guláši
Štyridsať rokov nadšenia, intuície a testovali nielen vo svojom živote, ale aj
vízie klubu zdravia, oázy relaxu, smiechu či v náročných hromadných cvičiacich kokzdravej kondície dievčat, dorasteniek, žien,
tailoch, doma i v zahraničí, kde prezentovama mi či ek i ba bi či ek , s hu mo rn ým
li význam a radosť z pohybu, vedomé
zmyslom zachovania a upevnenia svojho
cvičenie všetkých funkcií svojho tela, čo
zdravia s akcentom získania vitality s odol- viedlo k objavu vlastnej prirodzenosti za
nosťou voči neprimeranej záťaži reálneho veľmi zložitých podmienok.
života. S nadšením sa venovali a venujú
Na telesnú kultúru človeka a jej význam
cielene pohybovej aktivite v sprievode sa nesmie zabudnúť.
hudby, odbúravajú stres, prekrvujú mozog,
MUDr. Šišovská Veronika
kĺby, vnútorné orgány, zlepšujú koncentráciu, získajú pružné telo a dosiahli
fyzickú-duševnú rovnováhu, oceniteľnú v dnešnej neľahkej covidovej záťaži!!!
Bilancovanie minulosti - ako
Manželstvo uzavreli:
začať? Hlavný aktér, množstvo záuje9.7.2021 Ing. Martin Melicher, č. 30 a
mkýň a kvalifikovaná cvičiteľka boli
Ľubica Danová
ochotní venovať svoj voľný čas v prospech zdravia iných. Vytvorilo sa profeRozlúčili sme sa:
sijné združenie žien, ktoré dopĺňali
28.4.2021 Melicherová Anna, č. 33, 65 r.
večere po cvičení (s osvetou so zdra18.5.2021 Petrášová Zuzana, č. 27, 54 r.
votnou a protidrogovou tematikou,
3.7.2021 Magala Jozef, č. 140, 86r.
praktické aktivity do života, riešenie
17.7.2021 Zervanová Františka, č. 365, 71 r.
osobných, rodinných a pracovných
17.7.2021 Moravčík Jozef, č. 315, 69 r.
problémov, čo kolektív utužovalo a
6.9.2021 Lednická Marcela, č. 274, 71 r.
malo veľký význam pre osvetu).
Svoju fyzickú zdatnosť si cvičenky

Po dvoch rokoch sa členovia Jednoty dôchodcov
stretli v Roľníckom dome na posedení pri guláši.
Hlavnú pochutinu varil Alojz Feranec a všetkým
chutil. Pomocníčkami pri varení boli členky výboru
ZO JDS Pobedim. Akcia sa uskutočnila 3. augusta
a organizátorov potešila hojná účasť a dobrá nálada,
ktorú umocnil harmonikou a spevom Jozef Sýkora.
Dúfame, že stretnutia našich dôchodcov budú už
každoročné .
Organizátori ďakujú za možnosť zorganizovať
posedenie v objekte Roľníckeho domu, ktorého priestor vonkajšieho dvora je na takúto akciu skoro ideálny.
Treba tiež poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k dôchodcovskej akcii a to členom
výboru JDS a v neposlednom rade kuchárovi Alojzovi
Ferancovi .
-I.P.-
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