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O

päť tu máme obdobie Vianoc. Čas,
kedy si viac ako inokedy uvedomujeme lásku, úctu, priateľstvo, spolupatričnosť. Isto sa každý z nás poteší a s vďakou
prijme úprimné, láskavé, teplé ľudské
slovo, pohladenie, či prosté prianie zdravia
a šťastia. Chvíle radosti v kruhu svojich
najbližších, či priateľov patria medzi tie
najkrajšie. Čaro Vianoc možno nájsť aj
v tradičných zvykoch, vinšoch, koledách
ale najmä v modlitbách. Majú hlboký
zmysel poznania, životných skúseností
a pochopenia zmyslu života, ktorý nám je
každému vymeraný. Usilujme sa o svornosť v rodinách, buďme pozorní a tolerantní nielen k sebe, ale ešte s väčšou vážnosťou
k tým druhým, k nášmu okoliu.
Buďme plní nádeje, že si nielen počas
sviatkov, ale počas celého nadchádzajúceho roka nájdeme viac príležitostí, aby sme
sa na seba mohli obrátiť láskavým slovom
a nie naopak .
Ak budeme môcť, tak nielen slovom,

ale aj skutkom, a že počet dní, počas ktorých si budeme vzájomne pomáhať,
významne preváži počet tých, v ktorých by
sme sa od seba nešťastne vzďaľovali. Čas
pred nami je „darom i tajomstvom". Je
výzvou dar prijať a pochopiť tajomstvo
jeho plynutia vo všetkých životných situáciách, s očami plnými radosti byť vďačnými, s očami plnými sĺz zostať statočnými,
vedieť oceniť ruky, čo poslúžia, rovnako
ako nebáť sa priložiť svoje ruky k dielu a
nájsť ucho, čo rado vypočuje a ústa, čo
ochotne poradia, rovnako ako neprehliadnuť volanie úbohých okolo seba. Zachovať
si srdce, čo miluje napriek všetkým formám
zloby, ktoré ho napádajú. Nech je naša tvár
obrazom tajomstva hodnoty a dôstojnosti
života, seba samého i každého človeka.
Vítajme ju v každom dieťati, ktoré prichádza na tento svet a odprevádzajme ju
poslednou službou zatlačením očí človeku,
ktorý opúšťa tento svet ...
Vinšujem Vám pokojné, šťastné a požehnané vianočné sviatky. Prajem Vám
radosť z každého prežitého dňa, radosť
a spokojnosť zo svojich správnych rozhodnutí. Nech je naša obec naďalej aspoň takou
peknou ako doteraz a nech v nej majú dobrý
život všetci čo v nej bývajú, ako aj tí, čo do
nej prichádzajú. Nech máme v sebe veľa
optimizmu a odhodlania sa stále niečo nové
podučiť, zdokonaliť, byť o niečo lepší...
K tomu Vám prajem veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania.
Mgr. Eva Směřičková
starostka obce

Ocenenie Folklórnej skupiny Pobedimčan

Foto: Eva Pogranová

T

renčiansky samosprávny kraj
(TSK) pripravil v piatok 25. októbra
2013 slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom, ktorí sa významne pričinili
k rozvoju kultúry v Trenčianskom kraji.
V kongresovej sále sa zišli predstavitelia
a poslanci TSK, starostovia obcí a osobnosti kultúrneho života. Po slávnostnom
otvorení sa prítomným prihovoril a poďakoval predseda samospr ávneho kraja
Pavol Sedláček. Nasledovalo udeľovanie

viac ako 30 ocenení.
Slovami: „Ďalšou ocenenou je Folklórna
skupina Pobedimčan za 65 rokov pôsobenia, účinkovania a uchovávania folklórnych tradícií v obci Pobedim. Folklórna
skupina vznikla v roku 1948. V ich repertoári sú najmä vystúpenia, v ktorých sa
prezentujú typickými ľudovými zvykmi
z obce: Dedinská svadba, Vitie svadobných
perečiek, Pranie na potoku, Vítanie jari...
Svojimi piesňami, zvykmi a malebným
krojom dodá folklórna skupina osobitý
charakter všetkým podujatiam, na ktorých
sa zúčastňuje na Slovensku i v Čechách.“
vyzvala moderátorka večera zástupcu FS
Pobedimčan, aby prišiel prevziať ocenenie
„ĎAKOVNÝ LIST za uchovávanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národa“. Z rúk
predsedu kraja prevzala ocenenie pani
Mária (Jarmila) Bieliková. Súčasťou bola
aj knižná publikácia „Trenčiansky samosprávny kraj (obrázky kraja)“. Na
slávnosti bola prítomná aj pani Cecília
Miklovičová, dlhoročná členka FS Pobedimčan a starostka obce Mgr. Eva Směřičková.
Eva Pogranová

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
/23. zasadnutie/
Program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 7. októbra 2013 bol po schválení poslancami rozšírený
o štyri body. Pôvodne, okrem obvyklých bodov programu, sa mala
prerokovávať úprava rozpočtu na rok 2013 a Dodatok č. 1 k VZN
č. 1/2012 „Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Pobedim“.
Po predložení návrhu na doplnenie programu sa poslanci
zaoberali čerpaním rozpočtu za 1. polrok 2013, žiadosťou futbalového klubu o dofinancovanie prevádzky klubu, riešením nelegálnej skládky odpadu na Zástodolí a dodatkom k zmluve o nájme
bytových priestorov. Plánované predložené dokumenty a to úprava
rozpočtu na rok 2013, ako aj dodatok č. 1 VZN č. 1/2012, rovnako
ako aj čerpanie rozpočtu za I. polrok tohto roku boli bez zásadných
pripomienok schválené. Čiastočne bola schválená žiadosť futbalového klubu o dofinancovanie činnosti klubu. Poslanci ďalej schválili uznesenie, ktorým sa predlžuje realizácia likvidácie nelegálnej
skládky na lokalite Zástodolie. Rovnako odsúhlasili dodatok č. 1
k zmluve o nájme bytových priestorov Mgr. J. Kontušovej a
to vzhľadom k stavebným úpravám v obecnom byte.
V časti Interpelácie bol podaný návrh na preskúmanie statiky
mostu cez Dubovú. Poslanci sa ďalej zaujímali o súčasný stav
a ďalšie perspektívy opravy cesty Pobedim - Horná Streda a prerokovali návrh na riešenie ďalšieho postupu pri využití budovy
bývalej materskej školy. V Rôznom starostka obce, Mgr. Eva
Směřičková, informovala o riešení súčasného stavu neplatičov za
komunálny odpad, o uvoľnení pozemku v majetku obce a to
v súvislosti s oznamom Mgr. Dorocáka, a ako aj o súčasnom stave
výstavby vodovodu. Na základe tejto informácie poslanci žiadali
vodárenskú spoločnosť o písomné vysvetlenie aktuálneho stavu
výstavby vodovodu.
Spracoval: I. Pastorek

O regionálne voľby záujem nebol
Rovnako ako na iných miestach na Slovensku ani v našej obci
nebol záujem voliť predsedu a poslancov Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z 1007 oprávnených osôb prišlo k urnám len
144 voličov (14,29 %), čiže menej ako bol celoštátny priemer.
V našom okrsku získal nad 50 % novozvolený predseda VÚC
Jaroslav Baška a najvyšší počet hlasov získali títo kandidáti za
poslancov samosprávneho kraja Trenčín: Dušan Bublavý, Ján
Bielik, Nomen Ehsan, Dušan Bezák a Jozef Trstenský. Z nich sa
stali poslancami vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom Ján
Bielik, Dušan Bublavý a Jozef Trstenský. Okrem nich zasadnú za
obvod Nové Mesto nad Váhom Anna Halinárová a Kvetoslava
Hejbalová. Teda predovšetkým na nich sa môžeme obracať
v záležitostiach, ktoré sú v kompetencii vyššieho územného celku
/regionálna doprava, komunikácie, zdravotníctvo, sociálne veci,
stredné školstvo a kultúra /.
-red.-

Netradičná nedeľná sv. omša
V nedeľu 27. októbra o 10.45 hod. bola v Kostole sv. Michala Archanjela
netradičná sv. omša. Namiesto zvukov organu sme počuli hrať a spievať Zbor
Dona Bosca, ktorý pôsobí pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Tento
mládežnícky zbor vedie Mgr. Katarína Dibdiaková. Má 25 členov vo veku od
3 do 40 rokov. Ich repertoár tvoria náboženské mládežnícke piesne, ale aj
klasické diela od svetových hudobných majstrov. V našom kostole vystúpili po
prvý raz. Počas sv. omše zazneli známe i menej známe piesne, napr. „V mene
kríža“, „Glória“, „Dnes chcel by som“, „Si mojou skrýšou“ i „Pie Jesu“, ktorú
nádherne zaspievala žiačka druhej triedy základnej školy. Všetkým ďakujeme
za úžasný duchovný zážitok.
Po skončení svätej omše ponúkali knihu „Fatimské posolstvo a Božie
milosrdenstvo“. Jej zakúpením veriaci podporili charitatívne dielo „Dom
pokoja“ v Lúke pri Piešťanoch. Je to projekt na záchranu počatého života
a duchovnú obnovu človeka. Dom bude slúžiť ženám, ktoré čakajú dieťatko a
nie je im umožnené ho donosiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú.
Po ukončení celej slávnosti boli účinkujúci pohostení koláčikmi a zákuskami, ktoré pre nich napiekli farníčky z našej obce. Na záver nemohla chýbať
spoločná fotografia pri soche sv. MichalaArchanjela a rozlúčenie so sľubom, že
toto vystúpenie nebolo v Pobedime posledným.
Eva Pogranová
• Koncert Zboru Dona Bosca
z Piešťan. Foto: Eva Pogranová

Sviatok svätého Vendelína
Sviatok sv. Vendelína si veriaci našej farnosti pripomínajú milou pobožnosťou, ktorá sa koná pred jeho sochou, ktorú máme v našom chotári.
V nedeľu, 20. októbra po Ružencovej poklone sa veriaci zhromaždili pred
kostolom, odkiaľ išli v sprievode k soche sv. Vendelína. Počas sprievodu sa
modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Pred sochou sv. Vendelína pobožnosť viedol vdp. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Pieseň Svätý boží
Vendelín, patrón vrchov a dolín si veriaci zaspievali s úctou a nadšením. Kytica
kvetov vyjadrila úctu a lásku k svätému Vendelínovi. Jeho pamiatku si uctievali už i naši predkovia, preto zostalo i v nás súčasníkoch, že socha je veľmi
obľúbená a miesto, kde je umiestnená je stále udržované. Veľká vďaka patrí
obetavým občanom našej obce, ktorí sa s láskou o sochu sv. Vendelína a jej
okolie starajú.
Anna Melicherová

Ukončenie Trnavskej novény 2013
Vo štvrtok 21. novembra, v deň slávenia liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie, sa veriaci našej farnosti zúčastnili záverečnej svätej omše
Trnavskej novény, ktorá sa ako každoročne konala v dňoch 13. - 21.novembra,
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Tohtoročná Trnavská novéna sa niesla
v znamení troch významných výročí: 350. výročia krvavého potu na milostivom obraze, 305. výročia slzenia milostivého obrazu a 10. výročia návštevy
bl. Jána Pavla II.
Témou tohtoročnej Trnavskej novény boli texty I. Encykliky pápeža
Františka LUMEN FIDEI Svetlo viery. Otcovia biskupi, ktorí vysluhovali
počas deviatich dní sv. omše, vo svojich homíliách rozoberali jednotlivé časti
Encykliky. Záverečnú sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický
pomocný biskup. Témou jeho homílie bola Mária - blahoslavená, ktorá uverila
(LF 58). Po slávnostnom požehnaní, v závere slávnosti bol z hlavného oltára
zložený milostivý obraz Panny Márie a prenesený do mariánskej kaplnky
Baziliky sv. Mikuláša. Veľké množstvo veriacich sa so slzami v očiach lúčilo
s Pannou Máriou, s túžbou a prísľubom znovu sa o rok stretnúť pri jej milostivom, zázračnom obraze.
Anna Melicherová

Deň úcty k starším

• Vystúpenie najmenších v programe
Dňa úcty k starším. Foto: I. Pastorek

V priestoroch základnej školy sa zišli 24. októbra 2013 starí rodičia
na už tradičnom Dni úcty k starším, ktorý pripravila Základná školy
s materskou školou Jána Hollého Pobedim. Starých rodičov i rodičov
vystupujúcich detí privítala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová
a moderátori milej slávnosti. Riaditeľka školy dr. J. Gáborová adresovala
svoj príhovor babičkám a deduškom pripomínajúc si i svojich starých
rodičov v Bašovciach. Po úvodnej piesni nasledoval kultúrny program.
Najskôr vystúpili deti materskej školy s hromadným vystúpením,
v ktorom odzneli básne piesne a nechýbali ani tance. Táto skladba bola
zrejmá i vo vystúpeniach žiakov základnej školy a to od prvého do
posledného ročníka školy. Všetky čísla programu pre starších obyvateľov
našej obce boli výborne pripravené a perfektne predvedené. Účastníkov
slávnosti, pre ktorých bolo pripravené i malé občerstvenie, zaujalo napríklad milé vystúpenie detí materskej školy, sólové spevy starších žiačok,
temperamentný rómsky tanec, ľudové tance v krojoch, rytmické vystúpenie „sokoliek“, zaujímavé scénky a vo veršovanej podobe vyslovené
želania a poďakovania starým rodičom. V závere odznelo poďakovanie
za pripravený program od starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej ako aj od
účastníčky slávnosti.
Za pekne pripravený Deň úcty k starším patrí teda srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho príprave i realizácii podieľali. Pripravili
vskutku príjemný kultúrny podvečer.
I. Pastorek

Literárna spomienka na biskupa Jozefa Feranca
V nedeľu popoludní 27. októbra 2013 bola v Rádiu Lumen odvysielaná
relácia Literárna kaviareň, ktorá sa opäť venovala spomienke na biskupa
Jozefa Feranca pri príležitosti 10. výročia vydania jeho básnickej zbierky.
Prvá časť rozhlasového programu o poézii biskupa J. Feranca odznela minulý
mesiac 22. septembra 2013.
V druhej časti relácie, podobne ako v prvej, si poslucháči rádia Lumen
mohli vypočuť verše z básnickej zbierky otca biskupa Nespokojné je srdce
moje v podaní Idy Rapaičovej a
Juraja Sarvaša, ktorý tiež spomínal
návštevy našej obce a to z príležitosti osláv 200. výročia príchodu Jána
Hollého do Pobedima a potom ako si
uctil pamiatku otca biskupa pri jeho
hrobe na miestnom cintoríne. Našu
obec prezentoval tiež synovec biskupa doc. Ján Feranec, ktorý reláciu
oživil spomienkami na svojho
strýka. Zaujímavé informácie o básnickom diele Jozefa Feranca uviedla
riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice
PhDr. Oľga Lauková. Redaktorom
relácie Poézia Jozefa Feranca bol
Marek Fajnor.
Za odvysielanie relácie poďakovala riaditeľovi Rádia Lumen starostka obce Mgr. Eva Směřičková
a predseda komisie kultúry a vzdelávanie Mgr. Ivan Pastorek.
I. Pastorek

Súťaž s historickou hasičskou technikou
Vernisáž a prehliadka výstavy Spoločné záujmy spájajú
Tohoročné pobedimské hody
otvorila vernisáž výstavy Spoločné
záujmy spájajú, ktorá sa uskutočnila
26. septembra vo svadobke. Úvodom
slávnostného otvorenia tradičnej
hodovej výstavy bolo tanečno spevácke vystúpenie žiakov školy,
po ňom nasledovala poézia v podaní
Evy Pogranovej. Slávnostný príhovor
predniesla starostka obce Mgr. Eva
Směřičková. V ňom ocenila činnosť
spoločenských organizácií v obci
a poďakovala za inštaláciu výstavy,
osobitne gestorovi výstavy Mgr.
I. Pastorekovi. Posledne menovaný
Foto: I. Pastorek
v stručnosti oboznámil prítomných
o obsahu výstavy a vyzval predstaviteľov spoločenských organizácií informovať hostí vernisáže o histórii a súčasnosti na výstave prezentovanej organizácie.
V tomto duchu prehovorili Ing. Matej Palkovič /Dobrovoľný hasičský zbor/,
Ľubomír Melicher /Rybárske združenie Zástodolie/, Jozef Gula /poľovnícke
združenie/ a I. Pastorek za Jednotu dôchodcov na Slovensku. Moderátorkou
vernisáže bola Vladimíra Žitňanská, ktorá v závere pozvala prítomných na
prehliadku výstavy.
Po vernisáži bola výstava Spoločné záujmy spájajú prístupná verejnosti
v dňoch 28. - 30. septembra 2013. Ako zvyčajne najviac návštevníkov obecné
účelové zariadenie zažilo v nedeľu 30. septembra, kedy niektorí z nich napísali
do knihy návštev aj svoje dojmy z kultúrnej akcie. V pondelok 30. septembra
navštívili výstavu žiaci základnej školy a deti materskej školy.
I. Pastorek

Odovzdanie verejnosti a posvätenie sochy sv. Michala
Po ukončení slávnostnej sv. omše vo farskom kostole bola odovzdaná
verejnosti a posvätená socha sv. Michala archanjela. Úvodom akcie predniesla
báseň s tematikou sv. Michala Eva Pogranová, potom nasledovala náboženská
pieseň v podaní členov Folklórnej skupiny Pobedimčan. Príhovor o sv. Michalovi v erbe obce Pobedim predniesol Mgr. Ivan Pastorek a pred posvätením starostka obce Mgr. Eva Směřičková priblížila prítomným genézu vzniku plastiky a
predstavila autora sochy ľudového rezbára Jozefa Chromeka z Podolia. Sochu
posvätil správca farnosti vdp. Dušan Nemec.
Socha sv. Michala archanjela vychádza z podoby svätca na erbe našej obce.
Znak so sv. Michalom bol z podnetu obce Pobedim schválený heraldickou
komisiou v roku 1992. Odborný posudok k návrhu na erb spracoval profesor
Jozef Novák. Vo svojej expertíze vychádzal z pečatí obce z druhej polovice 18. a
v 19. storočí. V strede pečatného poľa bol v tom čase umiestený sv. Michal
archanjel v rúchu s dvoma skríženými pásmi, držiaci v pravej ruke ohnivý meč.
Okrem tejto podoby patróna kostola, farnosti a symbolu obce poznáme
výtvarné stvárnenie svätca vo farskom kostole, kde je plastika sv. Michala
súčasťou hlavného oltára, rovnako je sv. Michal vo výplni okna svätyne a tiež je
namaľovaný na zástave. Najstaršiu sochársku podobu sv. Michala nájdeme na
vrchole pôvodnej kazateľnice. Práve táto plastika bola zrejme inšpiráciou znaku
obce, používaného od roku 1710 do polovice 18. storočia. Na pečati so spomínaným rokom môžeme vidieť sv. Michala s ostrým mečom a váhami ako symbolom spravodlivosti.
Ivan Pastorek

• Spoločná fotografia po odovzdaní a posvätení sochy sv. Michala
Foto: Martin Směřička

Za krásneho slnečného hodového počasia sa konala 28. septembra 2013
netradičná súťaž s hasičskou historickou technikou. Otvorenie vykonal
tajomník DHZ Pobedim Ing. Matej Palkovič a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula, ktorí privítali delegáta DPO SR Antona Urdoviča , viceprezidenta
DPO SR predsedu RKM DPO a bývalého štátneho tajomníka MV SR Maroša
Žilinku.
Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 8 hasičských družstiev. Súťažilo sa na
dva pokusy, kde sa nakoniec počítal lepší čas jedného z pokusov.
Umiestnenie družstiev bolo nasledovné:
Muži: 1. OHZ Pobedim s časom 28,25 s
2. DHZ Pobedim s časom 30,05 s
3. DHZ Golianovo s časom 30,75 s
4. DHZ Bašovce s časom 32,43 s
5. DHZ Rakovice s časom 33,60 s
6. DHZ Opatová s časom 36,68 s
7. DHZ Pobedim Old boys s časom 37,62 s
Ženy: 1. DHZ Pobedim Ladys s časom 39,95 s
Po skončení súťaže boli všetky družstva odmenené pohárom a diplomom .
Poďakovanie patrí usporiadajúcemu zboru a FK 1925 Pobedim za príjemne
strávené popoludnie a výbornú atmosféru.
Martin Piškula - predseda DHZ Pobedim

Folklórna skupina vystúpila na otvorení rozhľadne
Folklórna skupina Pobedimčan bola pozvaná Obecným úradom v Bošáci
na slávnostné otvorenie rozhľadne na Vrchu Hájnica, ktoré sa konalo
22. septembra 2013. Po slávnostných príhovoroch a otvorení rozhľadne
prestrihnutím pásky nasledovali hudobné a spevácke vystúpenia, v rámci
ktorých sa pásmom piesní predstavila aj naša folklórna skupina. Pobedimčania upútali prítomných nielen spevom, ale aj krásnymi krojmi, o čom svedčilo
mnoho otázok ohľadne pôvodu a jednotlivých častí kroja. Pristavovali sa
zvedavci, ktorí si fotili členov folklórnej skupiny, ba dokonca aj detaily
samotných výšiviek.
Turistická rozhľadňa na Vrchu Hájnica bola vybudovaná v roku 2013
združením obcí Mikroregión Bošáčka, aby sa toto nádherné miesto zatraktívnilo nielen pre domácich, ale aj pre turistov a návštevníkov regiónu. Projekt
bol financovaný z Európskej únie - Program cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky, pričom partnerom projektu bola obec
Březová.
Vrch Hájnica ponúka okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice aj pohľad na všetky svetové strany, na Biele Karpaty, Považský Inovec
a obce Bošáckej doliny.
Vystúpenie FS Pobedimčan ocenil starosta obce Bošáca Daniel Juráček,
ktorý všetkých pohostil pravou bošáckou slivovicou. Pri tejto príležitosti
našich folkloristov pozval na hody v auguste 2014, aby svojím spevom dotvorili slávnostnú hodovú atmosféru.
E. Pogranová

Stretnutie jubilantov a starších občanov
V sobotu popoludní 16. novembra 2013 sa stretli jubilanti našej obce vo
svadobke na malej slávnosti. Pre jubilantov, 60. ročných a starších občanov,
ako aj pre obyvateľov našej obce starších ako 75 rokov, bol pripravený program počas ktorého vystúpili žiaci základnej školy a ako prekvapenie členovia speváckej skupiny Jednoty dôchodcov na Slovensku v Chtelnici.
Žiaci základnej školy na pódiu svadobky ukázali svoje tanečné a spevácke umenie a dobre padli i slová vďaky od našej najmladšej generácie. Spevácka skupina z Chtelnice sa predstavila ľudovými piesňami z okolia svoje
rodnej obce ako aj z regiónu Trnavy. Ich kvalitné vystúpenie možno len obdivovať aj z toho dôvodu , že skupina vystupuje len jeden rok. Kontakt nadviazali i organizácie JDS Pobedim a Chtelnica a snáď príde v budúcnosti aj
k užšej spolupráci medzi oboma seniorskými organizáciami. Na slávnosti
nechýbal ani oficiálny program s moderátorkou Vladimírou Žitňanskou,
ktorá otvorila a zakončila oficiálne vystúpenie, predsedom komisie vzdelávania a kultúry Mgr. I. Pastorekom a starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou.
I. Pastorek oboznámil prítomných s menami jubilantov a pozvaných hostí
a starostka obce vo svojom slávnostnom príhovore ocenila prácu našej staršej
generácie, popriali zdravia a všetkého dobrého, tak aby si plnohodnotne
užívali roky zaslúženého odpočinku v kruhu najbližších.
Pre pozvaných bola pripravená večera, občerstvenie a posedenie , ktoré
vhodne doplnila produkcia už populárnej hudobnej skupiny. Jubilanti a starší
občania obce odišli z príjemnej slávnosti s darčekom a kvetom.
I. Pastorek

Pamiatky na rozšírenie kostola
V roku 1923 sa veriaci našej obce so súhlasom a pod vedením správcu
farnosti Vojtecha Žilinčana rozhodli rozšíriť a opraviť kostol sv. Michala
archanjela. Podnetom pomerne rozsiahlej opravy a aj riskantného rozšírenia
bola nedostačujúca kapacita pôvodného chrámu. Práce sa rozbehli v lete roku
1923 a pokračovali do polovice novembra to istého roku. Pracovalo sa podľa
projektov architekta Jindřicha Merganca a staviteľa Otmara Klimeša. Samotnú
stavbu realizovala stavebná piešťanská firma Alexander Pflűgler a spol. v spolupráci a za výdatnej pomoci miestnych murársky a tesárskych majstrov
a samozrejme i pomocou ochotných pobedimských veriacich a to či už prácou
alebo finančnou podporou.
Pamiatkou na historickú prestavbu a rozšírenie kostola sú dobové archívne
materiály, časti projektov a vzácne fotografie zo stavby a staviteľov kostola.
V samotnom chráme o rozšírení a predovšetkým o posvätení kostola svedčia
konsekračné kríže na polstĺpoch a nenápadne umiestená pamätná tabuľa pod
chórom. I keď kostol sv. Michala archanjela bol pôvodne posvätený, po tak
rozsiahlej zmene chrámového priestoru ho bolo potrebné znova posvätiť. Vonkajších znakom posvätenia boli spomínané konsekračné kríže umiestené vo
venci. Je ich celkove 12 a namaľoval ich maliar Jozef Guriš za odmenu 120 Kč.
Pripomíname, že pôvodné svätiace kríže z roku 1678 sa zachovali len dva a sú
umiestnené za sochami sv. Petra a Pavla.
Písomným a zároveň hmotným dokladom posvätenie kostola je mramorová
tabuľa s latinským textom. Pravdepodobne bola zhotovená kamenárskou dielňou V. Rymplera, Piešťany, ktorá dodala aj mramorovú oltárnu platňu. Uvádzame jej preklad:
Tento kostol bol dielom a usilovnosťou najctihodnejšieho pána, pobedimského farára Vojtecha Žilinčana a pod patronátom vysoko urodzeného pána
Fridricha grófa Pongráca novomestského prepošta rozšírený a opravený
a 17. novembra 1923 / a.d. XIV. Kal.Dec.MCMXXIII / bol za prítomnosti nespočetného množstva veriacich zo širokého okolia na slávu najlepšieho a najvyššieho Boha, vysoko urodzeným a najctihodnejším spišským biskupom Jánom
Vojtaššákom najvyššími znakmi posvätený.
Pri 90. výročí opravy a rozšírenia Kostola sv. Michala archanjela v Pobedime treba iste vzdať úctu a poďakovanie všetkým, ktorí sa tejto významnej architektonickej úpravy chrámu, našej najvýznamnejšej pamiatky podieľali.
Ivan Pastorek

Stretnutie Segešovcov
Prvé historické stretnutie potomkov rodu Segeš sa uskutočnilo 5.10.2013
v Pobedime. Pozvanie na stretnutie prijali takmer všetci oslovení potomkovia
z jednotlivých výhonkov - vetiev rodostromu. Stretnutie sa konalo vo veľmi
priateľskom a rodinnom prostredí. Účastníci sa navzájom medzi sebou spoznávali a najmä mladšia generácia, sa dozvedela koľko má príbuzných. Každý
z prítomných mal možnosť nahliadnuť do rodostromu, vyhotoveného od roku
1749 až po tých najmladších potomkov.
Najmladšími potomkami sú Klára a Mária, dvojčatá, ktoré sa narodili v júli
2013, historicky najstarším z generácie Segešovcov je Ján, narodený v roku
1592. Okrem toho boli zverejnené niektoré rodinné dokumenty z rodinných
archívov. Dostupné boli aj dokumenty o J.A. Komenskom, ktorý podľa historikov a Komeniológov, patril do tohto rodu.
Jozef Segeš

Privítali sme
5.10. 2013
9.10.2013
15.10.2013
20.10.2013
22.10.2013

Toráčová Sofia, č.191
Toráčová Karin, č. 303
Volár Ondrej, č. 39
Sapáček Kristián, č. 456
Toráč Juraj, 293

Manželstvo uzavreli
27.7.2013
Alena Bieliková č. 208 a Petr Kořínek, Frídek-Místek
23.11.2013 Zdenko Toráč č. 191 a Emília Biháryová, č. 191
30.11. 2013 Ján Toráč č. 306 a Lucia Toráčová, č. 303
Rozlúčili sme sa
30.9..2013
Klimo Michal, 63 r., č. 168
5.11.2013
Gonová Helena, 72 r., č. 169
25.11.2013 Novotný Ivan, 62 r., č. 311

• Kostol sv. Michala archanjela
pred rozšírením.
Kresba: Alojz Miklovič

Taktické cvičenie hasičov a záchranných zložiek
Krátko po 20. hodine dňa 15. novembra 2013, po zaznení sirény, sa začalo
nočné súčinnostné cvičenie integrovaného záchranného systému, na ktorom sa
zúčastnili Obecný hasičský zbor Pobedim / OHZ /, Hasičský a záchranný zbor
Nové Mesto nad Váhom, HaZZ Piešťany a záchranné zdravotnícke služby
a Policajný zbor SR.
Jednalo sa o taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru opony kultúrneho domu s následnou evakuáciou zranených osôb z ohrozeného objektu.
Prieskumná skupina v zložení dvoch členov OHZ vystrojená dýchacou
technikou odstavila v kultúrnom dome elektrický prúd a prívod plynu. Po
vytvorení útočného prúdu boli v kultúrnom dome nájdené na balkóne 3 zranené
osoby, vzápätí ďalšia prieskumná skupina našla na prvom podlaží vo veľmi
zadymenom priestore ďalších 12 zranených. Na miesto udalosti dorazila jednotka Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad
Váhom a pokračovali v prieskume objektu. Veliteľ obecného hasičského zboru
Pobedim odovzdal velenie veliteľovi zásahu a bol nápomocný pri zdolávaní
požiaru a riadení jednotky obecného zboru v spolupráci s HaZZ.
Na miesto udalosti sa dostavila aj jednotka OR HaZZ Piešťany s technikou
T 815 CAS 32 + 3 príslušníci, ktorú si veliteľ zásahu vyžiadal už počas jazdy
k miestu udalosti, ďalej na miesto dorazila Zdravotná záchranná služba
s dvoma vozidlami a Policajný zbor, ktorý uzatvoril miestnu komunikáciu
v blízkosti objektu.
Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť hasičských jednotiek
a spoluprácu so záchrannou službou a policajným zborom, zároveň kontrolovali prenos informácií, overenie teoretických časov, schopnosti rozhodovania
veliteľov riadenie zásahu a zdolávanie požiaru.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí pomohli zorganizovať taktické
cvičenie: Obci Pobedim, Príslušníkom Krajského riaditeľstva PZ Trenčín,
Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Krajskému
riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru Trnava, príslušníkom OR HaZZ
Nové Mesto nad Váhom a Piešťan, príslušníkom OR PZ Nové Mesto nad
Váhom, členom záchrannej zdravotnej služby, členom Obecného hasičského
zboru Pobedim, figurantom a neposlednom rade Rasťovi Čopovi nášmu sponzorovi.
Martin Piškula, Obecný hasičský zbor Pobedim

( 2 % daň z príjmu za roky 2011 a 2012 )
Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a obnovu
kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane: v roku 2012
za rok 2011 sumu 717,36 Ä (21 611,19 Sk) a v roku 2013 za rok 2012 sumu
617,51 Ä (18 603,11 Sk). Združenie tieto sumy po odpočítaní bankových a
notárskych poplatkov kumulovalo a v mesiaci 11/2013 poukázalo na účet
Farnosti Pobedim sumu 1150,00 Ä na opravu strešnej krytiny na juhozápadnej
bašte opevnenia farského kostola.
Združenie doteraz poskytlo na obnovu kultúrnych pamiatok Kostola sv.
Michala a Rímskokatolíckej fary celkovú sumu 69 272,94 Ä (2 086 916,59 Sk).
Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať finančné príspevky na účet Združenia na obnovu oboch kultúrnych pamiatok.
Ing. Peter Kotleba, predseda združenia
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