
POBEDIMČAN

Tretieho septembra sme slávnostne privítali nový školský rok 2012 /2013. 
September je synonymom končiaceho sa leta a začiatkom nových školských 
povinností. Pred dvoma mesiacmi sa žiaci a zamestnanci školy lúčili s prianím 
úspešne strávených a pokojných letných mesiacov v kruhu svojich blízkych 
a priateľov. Po zaslúženom oddychu je tu opäť september - čas povinností 
a tvrdej práce... 

Začiatok nového školského roka je už piaty rok spojený so zmenami, ktoré 
súvisia s reformou výchovy a vzdelávania. Počas prázdnin vedenie školy spolu 
s učiteľmi spoločne renovovali Školský vzdelávací program Štvorlístok, 
podľa ktorého budú pracovať v novom školskom roku. Vytvorili sa nové 
učebné osnovy pre žiakov 1. a 9. ročníka, prepracoval sa Rámcový učebný 
plán, v ktorom sú uvedené všetky predmety s kompletným počtom hodín, 
ktoré sa v škole vyučujú. 

V školskom roku 2012/2013 bude základnú školu navštevovať 107 žiakov 
v štyroch triedach I. stupňa a v piatich triedach II. stupňa. Budú to žiaci 
z Pobedima, Bašoviec, Nového mesta nad Váhom a z 5 obcí (Častkovce, 
Podolie, Horná Streda, Veľké Orvište a Ostrov). Škola bude počas celého 
školského roka vytvárať vhodné podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími problémami, ktorých bude v škole približne 
7,5 %. Týmto bude venovaná osobitná starostlivosť. Vyučujúci vhodnými 
metódami a formami uplatňovanými pri práci s takýmito žiakmi sa budú 
snažiť viesť žiakov k dosiahnutiu pocitu úspechu. 

Materskú školu bude navštevovať 31 detí. Budú pracovať v dvoch triedach. 
Jedna trieda bude otvorená s celodennou prevádzkou a druhá s poldennou 
prevádzkou. Zameranie MŠ bude smerovať k rozšíreniu environmentálnej 
výchovy a k zdravému životnému štýlu. V materskej škole budú pracovať tri 
pedagogické zamestnankyne - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ a dve 
učiteľky MŠ. Školský klub detí bude pracovať v dvoch oddeleniach. Záujem 
o návštevu ŠKD prejavilo 35 žiakov. 

V základnej škole bude pracovať zmiešaný štrnásťčlenný pedagogický 
kolektív. Trinásť učiteliek a jeden učiteľ. Ženskú časť pedagogického zboru 
bude tvoriť šesť učiteliek I. stupňa, z nich je jedna riaditeľka školy a jedna 
zástupkyňa riaditeľky školy a päť učiteliek II. stupňa. Mužskú časť pedagogic-
kého kolektívu bude tvoriť učiteľ II. stupňa. V školskom klube detí bude 
pracovať jedna pani učiteľka II. stupňa a jedna pani učiteľka I. stupňa. Šesť 
hodín týždenne bude v ŠKD pracovať pani vychovávateľka. O údržbu 
v základnej aj materskej škole sa postará pán školník a dve pani upratovačky. 
Ekonomiku a administratívu školy bude spracovávať ekonómka školy. 
V školskej výdajnej jedálni bude pracovať jedna zamestnankyňa. 

Všetci pedagógovia budú v edukačnom procese využívať nové, moderné 
metódy a formy práce vedúce ku kreativite, samostatnosti a aktivite žiakov, 
k ich túžbe po vzdelaní a uplatnení sa v živote. Je dôležité, aby žiaci, absolventi 
našej školy nadobudli aj v tomto školskom roku trvalé a pevné vedomosti. 
Spoločne ich budeme viesť k tomu, aby v živote pri riešení rôznych situácií 
dokázali skĺbiť rozum s citom a so srdcom. 

PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy 

Hlavná chodba Základnej školy s materskou školou Jána Hollého sa ráno 
3. septembra 2012 zaplnila žiakmi, rodičmi, učiteľmi, pracovníkmi školy 
a hosťami, aby boli prítomní na slávnostnom otvorení nového školského roka 
2012/13. Čestné miesta zaujali žiaci, prváci, spolu so svojimi rodičmi.

Po úvodnej básni sa k prítomným prihovorila riaditeľka ZŠ, PaedDr. Jar-
mila Gáborová. Uviedla všetko to, čo v zásade čaká žiakov a učiteľov školy, 
predstavila triednych učiteľov ako aj ďalších pedagógov a pracovníkov 
základnej a materskej školy. Osobitne sa prihovorila k deviatakom a žiakom 
prvého ročníka, ktorí si prevzali diplom žiaka školy a medailu. Treba pripo-
menúť, že žiaci prvého ročníka sú počtom najväčšia trieda školy. Je ich totiž 
až devätnásť, čo už na našej škole dávno nebolo. 

Slávnostné zhromaždenie pozdravila v mene obce Pobedim starostka 
Mgr. Eva Směřičkova a pozvala žiakov prvej triedy, ich rodičov a hostí do 
obradnej siene obecného úradu. Tu mala starostka obce slávnostný príhovor. 
Milú slávnosť uvádzala pracovníčka obecného úradu Vladimíra Žitňanská. 
Ako je už tradíciou prváci dostali z rúk Mgr. Evy Směřičkovej spomienkové 
darčeky a rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Po spomienkovom 
fotografovaní sa slávnosť otvorenia školského roka 2012/13 skončila a žia-
kov a učiteľov čakajú bežné školské povinnosti. I. Pastorek

Najvzácnejšie v živote nie sú 
veci, ale chvíle. Niektoré trvajú 
akoby večnosť, iné sú len krátke 
okamihy, ale rovnako významné. 
Všetky sú skladačkami, ktoré 
dotvárajú mozaiku nášho života. 
Medzi najkrajšie časti patrí vstup 
do brán základnej školy, do prvej 
triedy. Škola nám všetkým pred 
pár rokmi pootvorila svoje brány 
a dala možnosť nielen nahliad-
nuť, ale prežiť roky formovania, 
ktoré robí z ustráchaných prváči-
kov žiakov, neskôr študentov 
a napokon dospelých. 

Všetci sme boli tou hmotou, plnou života, z ktorej naši učitelia vymodelo-
vali nádherné bytosti plné ideálov a predsavzatí, bytosti, ktoré dnes prichádza-
jú so svojimi deťmi a pomáhajú im vstúpiť do podobných brán školy - stať sa 
prváčikmi.

Je krásne, že v každom z týchto detí sa ukrýva jedinečná osobnosť, ktorá je 
pripravená rozprestrieť krídla a letieť v ústrety niečomu novému a dosiaľ 
nepoznanému. Zasadnúť do prváckych školských lavíc, naučiť sa písať, čítať , 
počítať... Naučiť sa zostať sám sebou a rozdávať všade len lásku a dobro. 
To všetko isto príde, s láskou a s trpezlivosťou pedagógov a hlavne Vašej 
triednej pani učiteľky. Ste tu Vy rodičia, ktorých isto v tejto chvíli hreje pocit 
lásky a možno aj trocha obáv , ako to to moje dieťa zvládne, ako sa mu bude 
v škole páčiť??? Na tieto emócie máte plné právo, milí rodičia. 

Veď ku komu by sa obracali každý deň radostné či neveselé tváre Vašich 
detí, ak nie k Vám. Práve Vy ste pre nich prístavom nádeje a lásky, v ktorom 
kotvia a hľadajú útočisko od útleho detstva. Dali ste im to najcennejšie, čo sa 
nedá kúpiť ani za všetky poklady sveta - život. Zaslúžite si obdiv a úctu. Vďaka 
Vám prežívajú tieto deti tento vzácny deň, ktorý ich posúva do ďalšej etapy 
života - do školských lavíc , ktoré sa stanú na pár rokov ich druhým domovom. 
S rukou na kľučke poodchyľujeme aj teraz tak symbolicky tieto dvierka. 

A tak sa dnešný deň zapíše do dejín bytia ako jeden z jeho najvýznamnej-
ších medzníkov. Nech tento výnimočne krásny deň plný túžob a očakávania 
nepozná konca, nech sa navždy stratí vo vesmírnom nekonečne a zostanú nám 
naň len a len tie najkrajšie spomienky. 

Nový školský rok sa začal slávnostne 

Príhovor starostky obce 
Mgr. E. Směřičkovej 

Moderné formy vzdelávania a výchovy 

Prvý vstup do školy je výnimočný deň

l Darček pre prváčika.

l Privítanie žiakov prvej triedy.



n Úcta a vďaka sv. Donátovi
V nedeľu, 5. augusta 2012, si skupina veriacich našej farnosti uctila 

pamiatku svätého Donáta pobožnosťou, ktorá sa konala pred jeho sochou a 
ktorú viedol vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. 
Pripomenul význam svätca - mučeníka, ktorý neváhal položiť svoj život pri 
obhajobe viery proti pohanským modlám, ktorý svoj život ukončil ako víťaz. 
Svätý Donát je zobrazovaný ako rímsky vojak a je uctievaný ako ochranca 
pred búrkami, ohňom a krupobitím. Príležitostné modlitby, ktoré boli 
prednesené, boli ako prejav úcty a vďaky svätému Donátovi. 
n Púť v Poľsku

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, sa veriaci našej farnosti 
dňa 17.8.2012 zúčastnili na Púti v Poľsku, ktorá sa konala v dňoch 17. - 
19.8.2012 na Kalvárii Zebrzydowice. Na tejto púti sa zúčastnilo asi 300 tisíc 
ľudí. Boli tam ľudia mladí, starší, deti, aj úplne malé deti, ktoré tam rodičia 
priviezli v kočíkoch, alebo priniesli v náručí. Panovala tam úžasná atmosféra. 
Také veľké množstvo ľudí v tom istom čase a na tom istom mieste spojil jeden 
cieľ, uctiť a pozdraviť Pannu Máriu.

Bolo tam množstvo dychových kapiel, všetci poobliekaní v prekrásnych 
krojoch a uniformách, tiež množstvo mládežníckych dychových kapiel, 
družičky v bielych šatách, ktoré sprevádzali rakvu Panny Márie. Modlitby 
a spevy v jednom súzvuku - Mária - cesta k Ježišovi.

Za to, že sme sa ako malá hŕstka pútnikov zo Slovenska mohli tejto púte 
zúčastniť, patrí veľká vďaka pánovi Chrenkovi, ktorý našu púť zorganizoval 
a vďaka ktorému aj farníci z Pobedima mohli byť účastníkmi tejto krásnej 
púte. Anna Melicherová

Už ani stopy nezostalo zo stavieb pobedimského majera, ktorý sa 
nachádzal západne od budovy fary a patril Prepozitúre Panny Márie v Novom 
Meste nad Váhom, ktorá prostredníctvom neho spravovala svoje majetky 
v Pobedime. Prepozitúta bola totiž v rokoch 1414 - 1848 vlastníkom Pobedima 
a aj po spomínanom roku 1848 tu mala svoje pozemky, ktoré prenajímala. 
Majer /lat. allodium/ dal postaviť novomestský prepošt Juraj Séčéni /1635 - 
1643/. Zrejme počas protihabsburských povstaní bol poškodený a tak ho 
nasledujúci prepošt Lukáš Ďorďovič /1643 - 1666/ opravil a objekty dal 
pokryť novou krytinou. Pobedimský majer nachádzame v súpise majetkov 
prepozitúry z roku 1756. V tomto roku obýval majer bača a Ján Šupka 
s rodinou a slúžkou. Z roku 1780 sú známi hospodárski pracovníci, ktorí sa 
starali o chod majera a z objektov sa uvádzajú dve stodoly a 4 izby slúžiace 
v prípade návštevy z prepozitúry.

Súčasťou majera boli predovšetkým hospodárske objekty. Poslednou 
viditeľnou pamiatkou na majer boli stĺpy rozsiahlej stodoly na terajšej 
Zákostolnej ulici, v miestach záhrady domu Jána Priadku ml. Okrem 
hospodárskych budov to boli tiež priestory administratívneho charakteru 
a obydlia robotníkov pracujúcich na majetku majera, vybudované v tvare 
písmena L. Východnú hranica pozemku majera tvorila fara, západnú hranicu 
zase dom s terajším č. 6. Smerom k súčasnej Zákostolnej ulici sa pozemok 
majera rozširoval a zaberal záhrady a objekty terajších domov od č. 419 po 
dom súpisné č. 432

Ešte v 20. rokoch minulého storočia obývali majer, vedený v súpise domov 
pod č. 1, viacerí Pobedimčania a to Jozef a Vojtech Lednický, Ján Klimo, 
Ferdinand Klimo, Štefan Klimo, Michal Dúdik, Anna Miklovičová, Ľudovít 
Miklovič, Martin Ščepka, Vojtech Ščepka, Ščepka Michal starší a mladší. 
O desať rokov neskôr tu bol, tak ako v súčasnosti, len dom Jozefa Lednického, 
ktorý sa v dobovom súpise uvádza tiež ako Majerský. A tak toto meno zostalo 
ako jediná pamiatka na už historický a dá sa povedať zabudnutý pobedimský 
majer. Ivan Pastorek 

Slovenský štatistický úrad ma svojej internetovej stránke publi-
koval niektoré výsledky sčítania obyvateľov domov a bytov 

v roku 2011. Z nich v tomto čísle obecných novín zverejňujeme tieto údaje:
Počet obyvateľov : 1 189. 
Z toho žien: 600 , mužov: 589. 
Podľa vekovej štruktúry: • do 15 rokov: 135 • do 60 rokov: 775 • do 90 
rokov: 274 • nad 90 rokov: 5 obyvateľov. 
Národnosť: • slovenská: 1 125 • česká: 3 • maďarská, rómska, srbská: 1 
• ostatné: 2 • nezistené: 56
Vzdelanie: • základné: 181 • učňovské: 201 • stredné odborné : 490 • vyššie 
odborné :11 • vysokoškolské: 93 • bez vzdelania: 136 • nezistené: 77. 
Náboženské vyznanie : • Rímsko - katolícka cirkev: 917 • Evanjelická cirkev 
Augsburského vyznania: 13 • Bratská jednota baptistov: 2 • Grécko - katolícka 
cirkev, Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Cirkev bratská, Ústredný 
zväz židovských náboženských obcí, Cirkev Československá husitská, 
Bahájské spoločenstvo: 1 • bez vyznania: 68 • nezistené :183.
Práca s počítačom: • práca s textom 531 • práca internetovou poštou 508 
• práca s internetom 577 obyvateľov obce.    
Porovnanie počtu obyvateľov s doterajšími výsledkami sčítania :
Počet obyvateľov: rok 1991  1 261 obyvateľov
        rok 2001  1 221obyvateľov
        rok 2011  1 189 obyvateľov

XII. Farský letný tábor v námorníckom duchu

Aké by to boli pre niekoho prázdniny, keby nebolo farského tábora. 
Tentoraz sme sa nemuseli plaviť ďaleko. Kapitán zakotvil loď v neďalekom 
prístave, na fare v Podolí.

Z okien, kde sme sa ubytovali, bol prekrásny výhľad na trávnaté zelené 
more. Keďže sme sa cítili ako na mori, spravili sme tábor v námorníckom 
duchu. Posádku tvorilo 21 detských námorníkov, 5 dospelých námorníkov 
a dvaja lodní kuchári.

Deti, podstupovali každý deň špeciálnym námorníckym kurzom, kde sa 
učili veciam, ktoré by mal ovládať každý námorník. Deň čo deň sa učili novým 
zručnostiam a schopnostiam prostredníctvom hier a súťaží. 

Celý týždeň nám z Vrchu bolo dopriate krásne horúce slnečné počasie. 
Podnikali sme rôzne námornícke výpravy. Nezabudnem, ako naša loď 
stroskotala v Čachticiach. Odtiaľ sme museli prejsť peši od Čachtického hradu 
cez vrch Plešivec naspäť na našu základňu do Podolia. Deti sa toho nezľakli 
a bez vážnejších ťažkostí túto náročnú túru zvládli. Ďalšie dni sa venovali 
stavbe lodí, keďže tá naša loď, o ktorú sme prišli sa už nedala opraviť. 
Z materiálov, ktoré sme mali k dispozícii ako klince, drevo, plachty, laná, 
vznikali postupne plte, člny, dokonca aj parník. Niektoré deti mali zálusk aj na 
kúpu slávnej lode Titanic. Takže sme boli zachránení. Zostal nám čas aj na 
opekačku, olympiádu i nočnú hru.

Hľadal sa aj starý námornícky poklad. Deti si spočiatku mysleli, že to boli 
tie sladké dukáty v truhlici. Ale každý pochopil, keď sa vrátil z tábora domov, 
že naozajstný poklad, sme si odniesli v našom srdiečku, kde prebýva náš Boh.

Rada by som sa touto cestou poďakovala naším kuchárom - J. Svetlíkovi 
a pani Ľ. Pätnickej, vďaka ktorým sme na lodi neumreli hladom a taktiež 
všetkým animátorom, ktorí z detí vyškolili veľkých námorníkov. Pán Boh 
zaplať! V.S.

Zabudnutý pobedimský majer

Pokles počtu obyvateľov 

l  Pobožnosť pri soche sv. Donáta.

Foto: A. Melicherová

l Červení námorníci.

Foto: Z. Pogranová 



l Kolektív hasičov v Toužimi. 

V dňoch 23 - 29. júla 2012 sa pobedimskí mladí hasiči zúčastnili medziná-
rodnej hasičskej súťaže v Českej republike, v obci Toužim okres Karlove Vary. 
Na tejto súťaži si hasiči zmerali sily s kamarátmi z Českej republiky, Poľskej 
republiky a Nemecka. Usporiadateľ súťaže bol Zbor dobrovoľných hasičov 
Toužim. DHZ Pobedim pripravil na súťaž jedno hasičské družstvo. Tvorili ho 
chlapci do 18 rokov a to: Dávid Mihočka, Oliver Miklovič, Martin Mišík, 
Ľuboš Gono, Denis Niklasch, Michal Vajer a Radoslav Bičan. Súťažilo sa 
v disciplínach: hasičská štafeta /2 pokusy/ a hasičská štafeta nemecká /2 poku-
sy/. Na súťaži sa zúčastnili družstvá : Česká republika - Toužim A, Toužim B, 
Toužim malí, Nemecko - Burgstad, Poľsko - Lodž a Slovensko - Pobedim.

Ubytovanie počas celého pobytu bolo zabezpečené v domove mládeže 
poľnohospodárskej školy Toužim. Prvý deň pobytu bola cesta a ubytovanie, 
druhý deň sa všetci zúčastnení zúčastnili návštevy podniku na výrobu kovo-
vých paliet v obci Toužim a poobede výletu do Karlových Varov, kde navštívili 
múzeum Becherovky a hasičskú stanicu v Karlových Varoch. Vo večerných 
hodinách bola návšteva Mariánskych Lázní, kde bola cieľom prehliadky 
hracia fontána. Tretí deň sa konali na kvalitnom tartanovom povrchu športové 
hry /turnaj vo futbale a volejbale/. Víťazom futbalového turnaja bolo pobe-
dimské družstvo. Ďalší deň sa konal poznávací zájazd do mesta Plzeň, kde sme 
navštívili Dinopark a potom plavecký bazén. V piatok sa konala príprava na 
súťaž a tréning všetkých hasičských družstiev. V sobotu 28. júla 2012 sa 
konala hasičská súťaž v Toužimi. Na tejto súťaži sa hasiči z našej obce umiest-
nili na peknom 2. mieste a získali krásny pohár. 

Celý týždenný pobyt bol veľmi zaujímavý, poučný a tešíme sa na ďalšie 
spoločné stretnutie. Pobedimskí mladí hasiči si domov priviezli krásne poháre 
a diplomy, veľa zážitkov a skúseností a nových známostí.

Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

Vo štvrtok popoludní, 9. augusta 
2012, sa v obradnej miestnosti obce 
Pobedim uskutočnilo slávnostné 
privítanie hasičov, ktorí úspešne 
reprezentovali našu obec na medzi-
národnej hasičskej súťaži v Českej 
republike, v obci Toužim.

V slávnostnom príhovore odznelo 
poďakovanie členom dobrovoľného 
hasičského zboru, ktorí kvalitne 
pripravili hasičské družstvo, ktoré tak 
úspešne reprezentovalo našu obec na 
spomínanej súťaži.

Je chvályhodné, že hasiči v našej obci nežijú len prítomnosti, ale myslia aj 
do budúcnosti a obetujú svoj voľný čas výchove a príprave našej mládežníckej 
základne. 

A to bol aj dôvod, prečo sa stretli v obradnej miestnosti. Vyjadriť hlavne 
vďaku obetavcom a samozrejme aj mladým hasičom, ktorí tak úspešne a so 
cťou reprezentovali obec Pobedim. Mladí hasiči si prevzali ďakovné listy, 
darček a vykonali zápis do pamätnej knihy obce. Ďakovné listy si za obetavú 
prácu pri výchove mladých hasičov prevzali aj dlhoroční aktívni hasiči 
Silvester Palkovič a Martin Piškula. Po skončení slávnostného prijatia nasle-
dovalo posedenie pre prítomných v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

Mgr. Eva Směřičková, starostka obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
/17. zasadnutie / 

Zhodou okolností dňa 17 septembra 2012 o 17. 00 hodine sa začalo 17. 
zasadnutie obecného zastupiteľstva . Po otvorení starostkou obce, Mgr. Evou 
Směřičkovou, sa zhodnotilo plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
zastupiteľstva. Po doplnení programu poslanec Ing. Ladislav Melicher oboz-
námil prítomných so Správou komisie na overenie petície k Petícii za zacho-
vanie školského dvora ZŠ s MŠ Jána Hollého, zachovanie zelene v školskom 
dvore a proti výstavbe bytovky v školskom dvore. Na túto správu nadväzoval 
ďalší bod programu a to rokovanie o vecnej stránke petície. Prítomní členovia 
petičného výboru zopakovali svoje argumenty proti stavbe bytového domu 
a poslanci po krátkej diskusii väčšinou hlasov zrušili uznesenie o stavbe 
bytového domu a uložili obecnému úradu predložiť nový návrh na stavbu 
nájomných bytov vo februári 2013. S čerpaním rozpočtu za I. polrok 2012 ako 
aj s úpravou rozpočtu na rok 2012 oboznámila prítomných ekonómka obecné-
ho úradu M. Jankechová. Oba dokumenty poslanci schválili bez zmien. 
Starostka obce Mgr. E. Směřičková v zastúpení kontrolórky obce prečítala 
Správa o výsledku finančnej kontroly za I. polrok 2012 a po nej boli preroko-
vané doplnené body a to dodatok ku kúpnej zmluve medzi Obcou Pobedim 
a poľnohospodárskym družstvom /kultúrny dom/ a žiadosť Jozefa Žitnanské-
ho o predĺžení nájmu obecného bytu. V interpeláciách sa okrem iného poslan-
ci zaujímali o súčasnom stave výstavby vodovodu, ďalšom využití budovy 
bývalej materskej školy o kultúrnom programe na pobedimske hody. -I.P.-

Za pekného počasia dňa 15.septembra 2012 usporiadal Obecný hasičský 
zbor Pobedim v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pobedim, FK 
1925 Pobedim - Futbalový oddiel a Obcou Pobedim po prvýkrát súťaž 
„Železný hasič". 

Súťažilo sa v preteku jednotlivca, ktorý sa skladal zo siedmych dráh:    
Prekonanie bariéry 2m, Zapojenie a rozťahovanie hadíc 2 x 2 ks B + prúd-

nice, Presunutie 80 kg figuríny 10 m a položenie na nosidlá, Plazenie cez 
tunel, Motanie hadíc 2 x B a uloženie do debne , Hammer box: muži 60 úderov, 
ženy 30 úderov a Zapojenie a rozťahovanie hadice 2x C 10 m na rozdeľovač 
a prúdnice 

Na preteku jednotlivca boli zastúpení členovia OHZ alebo DHZ z hasič-
ských zborov Pobedim, Bašovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, 
Trenčianska Teplá, Bytčica, Dubovany. 

Víťazi v kategóriách: Muži 1. Andrej Dobias DHZ Trenčianska Teplá, 
2. Martin Klimo OHZ Pobedim, 3. Martin Kováčik OHZ Pobedim. Ženy : 
1. Júlia Lančaričová-DHZ Dolné Dubové 2. Danka Grambličková - DHZ 
Bytčica, 3. Petra Širgeľová - DHZ Pobedim. 

Z hostí na súťaži privítali Jána Parčiša - vedúceho sekretariátu 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Ivana Krúpu - veliteľa okresného výboru 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre okres Nové Mesto nad Váhom. Hlavnými 
rozhodcami a časomeračmi boli Silvester Palkovič a Ladislav Melicher. 

Pobedimskí hasiči ďakujú za sponzorské dary a krásnu reprezentáciu OHZ 
a Obce Pobedim. Martin Piškula , predseda DHZ Pobedim

Ocenenie vzornej reprezentácie obce 

Mladí hasiči súťažili v Toužimi (ČR)

Ako nováčik vyššej súťaže opäť prekvapujeme futbalovú verejnosť. Po 
7. kole súťaže I. triedy v ročníku 2012-2013 Pobedimu patrila prvá priečka. 

Veľkú zásluhu má na tom zopár vecí, ktoré neodmysliteľne patria k futba-
lu. V prvom rade futbalový areál, ktorý stále zdokonaľujeme a modernizujeme 
a tým dokážeme pritiahnuť do nášho klubu kvalitných hráčov. A samozrejme 
samotní fanúšikovia. Za povšimnutie stojí aj fakt že, do Pobedima prichádzajú 
ľudia na futbal už aj zo susedných dedín a aj z Piešťan. Tu by sme chceli poďa-
kovať tým, ktorí chodia aj na zápasy, ktoré sa hrajú vonku. V tejto súťaži už 
cestujeme do väčších vzdialeností a na zápasoch sa zúčastňuje v porovnaní 
s niektorými klubmi veľký počet fanúšikov. Napr. v Dubodieli nás bolo 
cca 60, v Hornej Súči už cca 80 a v susednom Očkove viac ako 100 fanúšikov. 
Veľkým povzbudzovaním vytvorili našim hráčom doslova domáce prostredie 
a súperi nám len potichu závideli a zároveň skladali poklonu, ako sa bavíme 
futbalom. Aj naša nová posila Filip Andy, ktorý hrával slovenskú najvyššiu 
súťaž za Tatran Prešov a Spartak Trnava bol milo prekvapený, ako vieme 
vyburcovať samotných hráčov k ešte lepšiemu výkonu. Našich fanúšikov 
nikto nemôže prehliadnuť. Futbalový klub si dal vyrobiť tričká v klubových 
farbách s nápisom FK 1925 Pobedim a bolo možné ich zakúpiť. Teraz, keď 
hráme vonku, môžete vidieť zaujímavý obraz, červené more pobedimských 
fanúšikov, ktorým patrí úprimné poďakovanie. 

Miloš Miklovič, tajomník FK 1925

Prekvapujeme futbalovú verejnosť

Súťaž Železný hasič prvýkrát v Pobedime 



Liga proti rakovine usporadúva každý rok Holubec a Oliver Miklovič. Spolu všetky tri 
v apríli zbierku pre onkologicky chorých skupiny vybrali 655,85 Ä. Veľká vďaka patrí 
pacientov pod krásnym kvietkom, narcis. všetkým občanom Pobedima, ktorí pod-
V Pobedime sa robila zb ierka už po  porujú finančnú zbierku. Nemusíme chodiť 
šiestykrát. Päťkrát cez LPR Piešťany a v roku po domoch. Kto chce, príde dobrovoľne 
2012 bol zriaďova teľom Obecný úrad podporiť na určené miesto. Nik nevie , či túto 
Pobedim. V Pobedime máme veľa ochot- pomoc nebude potrebovať práve on. Dostali 
ných aktivistov. Sami od seba sa hlásia. Je to sme i poďakovanie „Obec Pobedim a 
vyčerpávajúca aktivita od skorého rána po aktivisti" za finančnú zbierku od prezidentky 
celý deň, za každého počasia. V r. 2012 sa Ligy proti rakovine a výkonnej riaditeľky 
zúčastnili členky SČK Janka Žitňanská, LPR SR, MUDr. Evy Sirackej. Čistý výnos 
Mária Miklovičová, Marta Vakošová, Emília zbierky v rámci celého Slovenska predstavu-
Macová, Anna Miklovičová, Monika je 975 159,66 Ä . 
Gúčiková a Mária Košútová. Zo ZŠ Pobedim Ešte raz všetkým veľká vďaka .
pomohli Barborka Košútová, Martin             Mária Košútová 
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Privítali sme 
25.1.2012 Patrick Budai č. 114
13.7.2012 Miriam Heráková, č. 310
25.7.2012 Nikoleta Desátová, č. 26  

Manželstvo uzavreli
15.9.2012 Dominika Augustínová /Očkov/ a Michal Vavro /246/

Rozlúčili sme sa 
25.7.2012 Rudolf Herák , 51 r., č. 228
17.9. 2012 Anna Kucharová , 97 r. č. 102 

Vrátili sa plné zážitkov 

V sobotňajšie popo-
ludnie, 11. augusta 
2012, sa v areáli Poľno-
hospodárskeho družstva 
Pobedim so sídlom 
v Pobedime uskutočnil 
„Deň otvorených dverí" 
. Členovia, zamestnanci 
PD Pobedim, ale i obča-
nia obce mali možnosť 
prehliadky areálu druž-
stva. Hneď pri vstupe do 
areálu družstva návštev-
níci mali možnosť vidieť 
novú vrátnicu, pri ktorej 
okrem vrátnikov účast-
níkov vítal pán Lukáčik, ktorý je odborní- pozdravil predseda, Ing. Juraj Lednický. 
kom v oblasti rastlinnej výroby. V areáli Okrem pripraveného chutného občerstvenia 
družstva bolo možné prezrieť si množstvo sa v jedálni dokonca konala aj ochutnávka 
zaujímavých strojov, ktoré výrazne napo- kvalitného vína Radošina. „Deň otvorených 
máhajú pri práci našich družstevníkov. dverí" bol vydarenou akciou, ktorá v obci 
Hlavne deti sa tešili, keď mali možnosť začína mať dobrú tradíciu.
nasadnúť do traktora alebo pohladkať malé   Mgr. Eva Směřičková, 
teliatka. V jedálni PD Pobedim účastníkov starostka obce Pobedim

Podľa stanov Združenia pre ochranu a písomnú žiadosť do 31. 10. 2012 na adresu 
obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim združenia: Združenie pre ochranu a obnovu 
sa dňa 31. 12. 2012 končí trojročné funkčné kostola sv. Michala v obci Pobedim, Obecný 
obdobie orgánov združenia - 6 člennej úrad v Pobedime, 916 23 Pobedim č. 435. 
správnej rady a revízora a ďalšie bude od Na tejto adrese poskytne bližšie informácie 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Občania obce, p. Marta Jankechová. Činnosť v združení je 
ktorí majú záujem pracovať v združení dobrovoľná a bezplatná.
a chcú byť kandidátmi na voľbu nových   Ing. Peter Kotleba, 
orgánov združenia, môžu podať svoju predseda združenia

Ukončenie funkčného obdobia združenia

Vďaka ochotným prispievateľom i aktivistom 

PD Pobedim otvoril dvere pre návštevníkov 

V októbri 1981 pod Telovýchovnou jednotou Pobedim, 
vznikol oddiel ZRTV- základnej rekreačnej telesnej výchovy, 
ktorého členkami sa stali ženy a dievčatá z Pobedima a neskôr 
aj z okolitých obcí, či miest. Každý štvrtok večer sa stretali 
v sále KSSZ Pobedim, kde sa pod vedením MUDr. Veroniky 
Šišovskej venovali zdravotnému telocviku, ku ktorému pri-
budli rôzne odborné prednášky so zdravotnou tematikou. 
Ďalej sa v rámci cvičenia venovali ručným prácam a dodnes 
doma opatrujú vlastnoručne vyrobené makramé, tašky, ruční-
ky a svetre, či maľované kraslice, alebo domáce oblečenie. 
A nechýbali ani rôzne kultúrne aktivity ako sú: jubileá cviče-
niek, posedenia s Mikulášom, spoločné oslavy MDŽ so 
Zväzom žien. Po troch rokoch cvičenia MUDr. V. Šišovská 
prišla s návrhom, čo tak skúsiť Spartakiádu. A cvičenky, 
nevediac do čoho idú - že prečo nie? V Prahe ešte neboli, 
v televízii tiež nie a dostať sa na Strahov a vziať si odtiaľ za 
hrsť piesku na pamiatku, to bol sen mnohých. Tak sa začala 
tvrdá príprava, na ktorej pani doktorka cvičenkám nič nezľavi-
la. Nácviky a zcvičovania, ale tiež nakrúcanie televízneho 
šotu, kedy sa cvičenky prvýkrát objavili v televízii. Nakoniec 
nasledovalo samotné strahovské vystúpenie. Z Prahy sa vrátili 
plné dojmov a spomienok, ktoré si často pripomínajú. To bola 
Spatakiáda v roku 1985. Od toho roku sme sa zúčastnili viace-
ro akcií. Či už išlo o Telovýchovné slávnosti, Gymnaestrádu, 
Sokolské zlety na Slovensku - naposledy pred dvoma rokmi 
v Trenčíne, či zlety v zahraničí. 

V tomto roku sme sa v dňoch 5. a 6. júla zúčastnili 
XV. Všesokolského zletu v Prahe. Opäť nás čakal tvrdý nác-
vik, tentoraz pod vedením Jarmily Mašánovej, zocvičovania, 
či samotné vystúpenie. Tak ako pred mnohými rokmi, aj teraz 
sme sa vrátili z Prahy plné nových zážitkov. Nie však zo 
Spartakiády, ale zo Všesokolského zletu. Necvičili sme na 
Strahove, ale v Sinot tip aréne - Slávia Eden. Opäť sme boli aj 
v televízii, ale môžete si nás tiež pozrieť aj na internete. Z tých 
čo prešli v roku 1985 strahovskou Bránou borcov, aj v tomto 
roku v Sinot tip aréne cvičilo niekoľko. A čo nás najviac teší, 
že sme dokázali pre túto vec nadchnúť aj mladšie cvičenky 
a vychovať si z nich nasledovníčky. 

Môžu vám potvrdiť, že je to drina, námaha a únava, záro-
veň však aj spomienky na celý život. Veríme, že na ďalšom 
sokolskom zlete, ktorý sa bude konať na Slovensku o štyri 
roky, opäť posilnia naše rady. 

Mgr. Lenka Mitošinková, starostka TJ Sokol ženy 

priame zastúpenie spoloènosti
15. rok pôsobenia v Trnave


