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Nový školský rok, tak ako na každej škole, sa i na našej začal 2. sep-
tembra 2013. Po úvodnej piesni a básni sa k prítomným žiakom, pedagó-
gom, pracovníkom školy a rodičom prihovorila najskôr starostka obce 
Mgr. Eva Směřičková a potom riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáboro-
vá. Starostka obce vo svojom krátkom vstupe ocenila vymaľovaný interiér 
školy ako aj fakt, že škola získala dotáciu na opravu strechy. Údaj o dotácii 
z ministerstva školstva pripomenula tiež riaditeľka školy, ktorá srdečne 
privítala prítomných a oboznámila ich o súčasnom personálnom zabezpe-
čení školy, osobitne o počte žiakov v triedach a triednych učiteľoch. 
Zvláštnu pozornosť venovala prvému ako i posledného ročníku školy. 
Poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri vymaľovaní tried a ostatných 
priestorov školy a zaželala úspešný školský rok 2013/14. Po príhovore 
riaditeľky školy, ktorá začína druhé funkčné obdobie, pokračoval sláv-
nostný program prijatím prváčikov do školských lavíc a to lyžičkou medu, 
malým spomienkovým darčekom a veselým záverečným tancom. Privíta-
nie, pod vedením učiteľov, pripravili žiaci posledného ročníka školy, 
deviataci. Slávnostné otvorenie školského roku sa na Základnej škole 
s materskou školou Jána Hollého Pobedim skončilo školskou hymnou. 

Po prvej slávnosti konanej v základnej škole čakalo prváčikov ďalšie 
prekvapenie v obradnej sieni. Slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka, 
za prítomnosti rodičov, riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej, 
triednej učiteľky Mgr. Ľuby Gálovej a Mgr. Jarmily Pastulovej, sa začalo 
slovami básnika v podaní Vladimíry Žitňanskej. Potom sa starostka obce 
Mgr. Eva Směřičková prihovorila žiakom prvého ročníka milým slovom 
a popriala veľa šťastia pri získavaní vedomostí. Malí školáci dostali dar-
ček - knihu od obce, ako spomienku na ich prvý veľký deň v škole a nechý-
bala ani sladká čokoláda. 

Pri neformálnom stretnutí na pôde školy predseda komisie pre kultúru 
a školstvo Mgr. I. Pastorek vyjadril presvedčenie , že v podobnom duchu 
otvoríme i nasledujúci školský rok a škola bude ďalej existovať ako plno-
hodnotná škola ku prospechu žiakov ako aj celej obce. 

Redakcia

Škola je živý organizmus, ktorý si vyžaduje cieľavedomé, sústavné 
a náročné vedenie a riadenie všetkých procesov, ktoré jej činnosť zabezpečujú a 
realizujú. V školskom roku 2013/2014 aj nás v Pobedime čakajú určité zmeny. 

Školstvo a logicky teda aj škola v Pobedime prechádza za posledné roky 
reformou. Legislatívne zmeny priniesli financovanie škôl podľa počtu žiakov. 
Je veľmi pravdepodobné, že od 1.1.2015 budú školy financované aj podľa 
naplnenosti tried. Ak chce škola „rodinného typu", teda taká, ako je naša 
prosperovať a nielen prežívať, potrebuje mať kvalitný Školský vzdelávací 
plán, kvalitných pedagógov a tiež musí byť „iná", výnimočná. Iba takto dokáže 
pritiahnuť žiakov z okolitých obcí. Počas päťročného pôsobenia v Pobedime 
som sa snažila spolu s celým kolektívom kvalitnou prácou presvedčiť rodičov, 
aby svoje deti nechali vzdelávať sa práve v "našej" škole. Podmienkou prospe-
rity a prežitia školy sa totiž stáva atraktívnosť školy a kvalitná pedagogická 
práca. 

Základnú školu s materskou školou Jána Hollého v Pobedime navštevujú 
žiaci z viacerých obcí. Ako jeden z pozitívnych krokov považujem zriadenie 
nových školských obvodov s obcami Ostrov a Veľké Orvište. V školskom roku 
2013/2014 budú ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime navštevovať žiaci z ôsmich 
obcí - Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište, Podolie, Horná Streda a Častkovce. 
V budúcnosti plánujeme zriadiť ešte jeden nový školský obvod s obcou Očkov. 
V novom školskom roku, chceme naďalej pokračovať v reformných krokoch, 
ktoré sme začali v roku 2008. To aká má byť naša škola a aký má byť žiak našej 
školy sme si spoločne určili v našom Školskom vzdelávacom pláne, ktorý 
každým rokom zdokonaľujeme. Aj v tomto roku pripravujeme menšie zmeny v 
rámcovom učebnom pláne. Pribudnú predmety výchovného charakteru. Jed-
ným z cieľov, ktorý chceme realizovať a cez obsah učiva utvrdzovať v žiakoch 
našej školy je návrat k tradičným hodnotám- k dodržiavaniu pravidiel morálky. 
Taktiež sa budeme snažiť zlepšiť spoluprácu školy a rodiny, aby aj rodič bol 
spolutvorcom hodnotového rebríčka dieťaťa. V záujme všetkých je, aby nasta-
la vzájomná symbióza medzi rodinou, školou, zriaďovateľom a spoločnosťou. 

Uvedomujeme si, že oveľa väčšie možnosti v pedagogickej práci dáva 
možnosť spojenia základnej školy s materskou školou do jedného celku. Máme 
to šťastie, že pred dvoma rokmi sme dokázali presťahovať materskú školu do 
budovy základnej školy. Napriek nedostatku finančných prostriedkov v obec-
nej kase, sme dokázali udržať fungovanie materskej školy v dvoch oddele-
niach, jedno s celodennou a jedno s poldennou prevádzkou. 

Je mojím želaním, aby v novom školskom roku výchovno-vzdelávacia 
činnosť v našej škole (školská i mimoškolská) bola na vysokej odbornej úrovni, 
aby bola príťažlivá pre žiakov (no aj pre rodičov) a to tak svojou kvalitou, 
pestrosťou a prístupnosťou. 

Ja osobne som optimistka, verím v šťastné začiatky a tiež v šťastné konce. 
Verím, že zmeny, ktoré budeme spoločne realizovať prinesú sladké ovocie 
v podobe krajšej, vzdelanejšej budúcnosti.

PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy

Bohatý program sa pripravuje na Pobedimské hody 2013. Jeho 
súčasťou budú duchovné, kultúrne, spoločenské a športové akcie. 
Patróna našej farnosti si pripomenieme na slávnostnej sv. omši a pri 
odhaľovaní sochy sv. Michala, ktorý je v obecnom erbe. Autorom 
plastiky je ľudový rezbár Jozef Chromek z Podolia.

Vo svadobke bude prístupná verejnosti výstava Spoločné záujmy 
spájajú, ktorá má za cieľ priblížiť činnosť spoločenských a záujmo-
vých organizácií v obci. Ďalšia výstava je k dispozícii v Roľníckom 
dome. Tu sa so svojimi výtvormi z ovocia a zeleniny budú prezento-
vať žiaci našej školy. V areáli Roľníckeho domu vystúpi skupina 
E-BAND z Českej republiky a pre deti bude možnosť povoziť sa na 
koníkoch. Táto akcia sa uskutoční i v čase futbalu, majstrovského 
zápasu medzi Pobedimom a Čachticami. Nebude chýbať ani futbal 
žiakov /Pobedim - Častkovce/, zápas v našej kolkárni a futbalové 
stretnutie medzi starými pánmi Pobedima a Topoľčian. Naši hasiči sa 
podujali zorganizovať 1. ročník súťaže s historickou hasičskou tech-
nikou. Súčasťou programu hodov sú hodové diskotéky a to v Gacons 
Pube a v novom kultúrnom dome. Typické hodové atrakcie, kolotoče 
a iné, budú k dispozícii na zvyčajnom mieste, teda pred supermarke-
tom Jednota a svadobkou. 

Organizátori podujatí pobedimských hodov srdečne pozývajú 
všetkých občanov našej obce a samozrejme i hostí na tieto podujatia. 
Dúfajú, že akcie sa uskutočnia tak ako sú plánované a počasie sa 
vydarí rovnako ako v minulých rokoch. 

Podrobný program s termínmi je zverejnený na propagačnom 
plagáte. 

Žiakov čakali vymaľované triedy

Plány zmien v novom školskom roku 

   l Prijatie prváčikov starostkou obce Mgr. E. Směřičkovou
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Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je veľká 
rodina, v ktorej fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim 
právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Čaká na vás svet objavovania písmen, číslic, prírody, pochopenia zázrakov 
techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu mate-
rinského jazyka .

Milí rodičia, aj vy môžete urobiť veľa pre to, aby vaše dieťa zvládlo svoj 
prvý veľký deň a štart do školských povinností čo najlepšie. Ak si dieťa ide 
prvýkrát sadnúť do školskej lavice, je motivované na učenie, pretože sa teší na 
pani učiteľku aj na nových kamarátov. Problém býva niekedy len v tom, že si 
príliš neuvedomuje, čo škola skutočne je. Sú to predovšetkým školské povin-
nosti, ktoré sa nedajú len tak odložiť a pomaly končí obdobie bezstarostného 
detstva.

Je aj na vás, ako dokážete čo najlepšie prispôsobiť svoje požiadavky die-
ťaťu, aby ich bolo schopné zvládnuť a zároveň naplniť aj vaše očakávania. 
Prispôsobiť rodinné aktivity, pripravovať sa na vyučovanie spolu a predchá-
dzať tak výučbovým ťažkostiam. Treba, aby ste deťom pomáhali zbaviť sa 
negatívnych myšlienok, že niečo nedokážu, aby ste podporovali ich sebadôve-
ru, naučili ich odpočívať a relaxovať. 

Najlepším pomocníkom v boji proti stresu sú pohyb, šport, postoj, pri 
ktorom budeme brať udalosti s nadhľadom, odľahčením a humorom. Dajte 
svojmu dieťaťu najavo, že sa na vás môže s čímkoľvek obrátiť. Niekedy pomô-
že už len vedomie, že nám má kto poradiť a pomôcť, keď to potrebujeme. 

Držím vám palce, aby toto všetko bolo pre vás a vaše dieťa hračkou. Pani 
triednej učiteľke prajem veľa tvorivých síl, lásky a porozumenia k našim prvá-
čikom. Veď nepoviem žiadnu novinku, že škola bude pre vaše dieťa druhým 
domovom a pani učiteľka akoby druhou mamou. Láska, slušnosť, pochopenie 
a trpezlivosť nech nie sú len slová, ktoré poznáme zo slovníka, ale nech sú 
predovšetkým tým, čo denne žijeme.

Tohtoročný farský letný tábor sa niesol v Jánošíkovom duchu. Nebolo 
tak náhodou. Hlavnou inšpiráciou sa pre nás stala práve Terchová, ktorá sa 
stala centrom diania. Bolo nás tento rok o niečo viac. Spojili sme sa totiž 
s farnosťou Boleráz, v ktorej je momentálne správcom farnosti náš bývalý 
pán farár Vivodík.

A čo sme vlastne všetko zažili? Prostredníctvom kvízu sme sa dozve-
deli veľa právd i neprávd o Jánošíkovi. Tohto zbojníka sme si prezreli aj 
zblízka - žiaľ alebo našťastie len v plechovej podobe. Putovali sme moder-
nou krížovou cestou, v ktorej závere sme sa zúčastnili sv. omše priamo 
v prírode pri západe slnka. Jedno doobedie sme tvorili, vyrábali štipcové 
lietadielka, či zvieratká, srdiečka, korálkové ozdoby, náhrdelníky i deko-
rovali sadrové odliatky. Hľadali sme aj Jánošíkov poklad a počas celého 
tábora zbierali dukáty, za ktoré sme mohli posledný deň nakupovať 
v táborovom obchode. Vo Vrátenej sme sa vyviezli kabínkovou lanovkou, 
potom túrovali na Veľký Kriváň a tí menej unavení aj na Chleb. Olympiáda 
nemala síce Jánošíkov nádych, ale asi by nám ju žiadne dieťa neodpustilo, 
keby sme ju nezaradili do programu. Jánošíkove diery sme taktiež neo-
bišli, bez toho by sme sa snáď hanbili aj vrátiť domov. 

Videli sme a zažili sme naozaj veľa. Sme vďační za krásne počasie, ale 
aj p. farárovi Vivodíkovi, ktorý nás na tento tábor prizval. Ďakujeme 
všetkým animátorom i kuchárom, ktorí len za Pán Boh zaplať venovali 
celý týždeň deťom. VD

Do polovice minulého storočia nevy-
hnutnou osobou, ktorá pomáhala na svet 
Pobedimčanom, boli pôrodné asistentky 
/babice, baby/. Zatiaľ najstarším záznamom 
o existencii babíc je záznam v kanonickej 
vizitácii z 3. septembra 1788. V historickom 
dokumente, ktorý bol kontrolou farnosti, sa 
spomínajú babice /obstetrix/ medzi služob-
níkmi farnosti spolu s rektorom školy, 
kostolníkmi a hrobármi. Uvádza sa tu ako 
vtedajšia pôrodná asistentka 58-ročná 
Barbora Pogranová. Vo svojom remesle bola 
dostatočne poučená, z odborných vedomostí 
bola vyskúšaná správcom farnosti Jánom 
Piačekom ,pred ktorým zložila i prísahu. 
Nemala nárok na pevný plat ani na osobitnú 
miestnosť, kde by svoje povolanie vykonávala. Za každý pôrod mala odmenu 
vo výške 20 denárov a ako konštatuje kontrolór farnosti svoje povinnosti si 
náležite plnila. Pre zaujímavosť uvádzame, že v spomínanom roku 1788 bolo 
v našej obci na dnešnú dobu neuveriteľných 42 pôrodov, treba však pripome-
núť, že detská úmrtnosť v tom čase bola pomerne vysoká.

Bližšie informácie o náležitostiach týkajúcich sa pôrodných asistentiek 
máme z roku 1911, kedy obec vydala Štatút o vydržiavaní babíc. Pôrodná 
asistent mala v tom čase nárok na pevný plat 180 korún. Iné príjmy nemala a ani 
pridelený služobný byt. Bola povinná pre nemajetných rodičov vykonávať 
služby pri pôrode zdarma a okrem pôrodu osem dní po pôrode bez odmeny 
ošetrovať rodičky. Za pôrod mala odmenu od majetných obyvateľov a to cez 
deň 4 koruny a v noci 5 korún. Ošetrovanie bola povinná vykonávať osem dní 
a nad osem dní mala za návštevu cez deň 80 halierov a v noci jednu korunu.

Povinnosť mať v obci pôrodnú asistentku určoval zákon č. 38 z roku 1908, 
v ktorom sa uvádza, že každá obec má mať vyučenú babu, pričom dve obce sa 
môžu spojiť, no vzdialenosť medzi nimi nesmie byť väčšia ako 2 kilometre. 
V našom prípade to boli Bašovce a zrejme aj Horná Streda. Pôrodnú asistentku 
volilo obecné zastupiteľstvo, ktoré určilo jej plat. Chudobným robila zdravot-
nícke služby zdarma, ostatným za odmenu. Nesmela nikdy odoprieť pomoc 
ženám pri pôrode, inak ju stihol trest. Ako sa uvádza v dobovej príručke pre 
starostov „ Baba môže byť len československou štátnou občiankou bezúhonné-
ho života a na babstvo spôsobilá". Vedomosti pre pôrodníctvo sa poskytovali 
v osobitných zdravotníckych kurzoch, ktoré boli v mestách Bratislava, Košice 
a Užhorod. Absolventka kurzu, ak si sama kurz neplatila, bola povinná vykoná-
vať činnosť pôrodnej asistentky v obci po dobu 5 rokov. Takýto kurz zrejme 
absolvovala aj Alžbeta Ščepková, Pobedimčanmi prezývaná aj „Beta baba" 
a Helena Valová, posledná pôrodná asistentka v obci, ktorá absolvovala kurz v 
Bratislave v rokoch 1945 - 1946. Na Notárskom úrade v Pobedime sa v rokoch 
1938 - 1950 viedla osobitná evidencia oznamov pôrodných babíc, v ktorej sa 
uvádzali základné údaje o narodení v Pobedime, Hornej Strede a v Bašovciach, 
pri ktorých boli pôrodné asistentky. Ako si iste spomínajú starší Pobedimčania 
pôrodná asistentka Helena Valová pomáhala rodičkám i v čase, keď sa už rodilo 
v nemocniciach a  to predovšetkým pri základnej opatere novorodenca.

Nech je tento článok skromným poďakovaním za obetavú prácu našich 
pôrodných asistentiek. 

Za preklad dobového dokumentu z roku 1911vďačíme manželom Muziko-
vým z Nových Zámkov a za poskytnutie ďalších dokumentov ďakujeme múzeu 
v Novom Meste nad Váhom, osobitne Mgr. Márii Mizerákovej a riaditeľovi 
PhDr. Jozefovi Karlíkovi. Mgr. Ivan Pastorek 

Dobrá škola je veľká rodina
Z príhovoru starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej
žiakom 1. ročníka základnej školy a ich rodičom 

Pomáhali Pobedimčanom na svet 

l Účastníci tábora 
pod sochou Jánošíka.

l Pôrodná asistentka 
Helena Valová.

l Darček pre žiaka 1. ročníka školy.
Foto: Jana Miklovičová 

Tábor v Jánošíkovom duchu 



V našej obci sa už stalo tradíciou, že sa začiatkom leta koná turnaj o pohár 
starostky obce. Za pekného slnečného počasia sa na futbalovom štadióne zišli 
futbalisti, aby si zmerali sily a divákom predviedli svoje majstrovstvo. V úvode 
turnaja prišiel hráčov a futbalových priaznivcov pozdraviť a povzbudiť pán 
europoslanec MUDr. Miroslav Mikolášik. Po slávnostnom zahájení 11 mužs-
tiev z rôznych kútov nášho regiónu začalo zápolenie v duchu fair play. Veľkou 
motiváciou pre futbalistov bola cena pre najlepšieho hráča - zájazd do Bruselu, 
ktorý venoval pán europoslanec Mikolášik.. Ten si počas návštevy prezrel 
športový areál a rybársku zónu. Pozdravil sa s účastníkmi turnaja, pre každého 
mal milé slovo, prihovoril sa takmer každému. Pán europoslanec bol veľmi 
milo prijatý prítomnými, čo prejavili potleskom po jeho príhovore a záujmom 
o spoločné fotografovanie sa s ním. Veľmi milé bolo stretnutie s duchovným 
otcom vdp. Dušanom Nemcom, správcom našej farnosti. O to bolo milšie, že 
toto stretnutie nebolo ich prvé. Cenu od pána europoslanca vo veľkej konku-
rencii skvelých hráčov vyhral Patrik Mikláš a odovzdal mu ju bývalý futbalový 
reprezentant Dušan Bartovič. Na turnaji nesúťažili len muži, ale aj ženy. Víťaz-
stvo v kopaní jedenástok si odniesla čerstvá maturantka Patrícia Gonová. 
Hráči si vďaka sponzorom odniesli pekné a hodnotné ceny. Z množstva spon-
zorov spomeniem aspoň Antona Šmotláka , ktorý zastupoval spoločnosť EXE Najväčšia vďaka patrí pánovi poslancovi EP MUDr. Miroslavovi Mikolá-
a Mariána Vargu zo spoločnosti PLANTEX Veselé. Turnaja sa zúčastnila so šikovi, že z množstva akcií, ktoré v tento deň absolvoval prišiel aj k nám, 
svojou rodinkou aj pani Ľudka Tollarovičová, ktorú mnohí poznajú zo svieč- podporil náš turnaj a povzbudil športovcov, že sa oplatí bojovať. Víťazná cena 
kovej manifestácie v Bratislave ako „dámu v modrom". Osobnou účasťou náš pre najlepšieho hráča od pána europoslanca - pozvanie do Bruselu bola bezpo-
turnaj podporil aj starosta Chtelnice Peter Radošinský s rodinou. chyby lákavá pre každého účastníka turnaja. Mgr. E. Směřičková

Úspešný zájazd jednoty dôchodcov s cieľom návštevy Nitry a Hlo-
hovca vystriedal tradičný ozdravno - rekreačný zájazd na termálne kúpa-
lisko Podhájska. I keď počasie 25. júna nebolo ideálne a rozhodne horšie 
ako v minulom roku, dobrá nálada ani teraz nechýbala a členovia organi-
zácie dôchodcov ako aj ostatní účastníci zájazdu v plne obsadenom 
autobuse si užili liečivej vody dostatočne. 

Po brigáde v našom miestnom múzeu, v Roľníckom dome, sa už po 
šiestykrát 6. augusta zišli členovia základnej organizácie dôchodcov 
v Pobedime na posedení pri guláši, ktorý spolu so svojimi pomocníčkami 
ako tradične chutne navarila Tonka Klimová. Guláš bol servírovaný 
v pôvodnej hospodárskej časti Roľníckeho domu a potom sa účastníci 
akcie presunuli na vnútorný dvor domu, aby si na čerstvom vzduchu 
posedeli pri pohári vína a spolu so svojimi susedmi podebatovali. Nechý-
bala ani hudba našich členov, ktorá zahrala obľúbené piesne a skladby. 
I keď priestor bol neveľký, našli sa aj tanečníci. Podobne ako v predchá-
dzajúcich ročníkoch i táto akcia dôchodcov sa niesla v príjemnej atmosfé-
re o čo sa vo veľkej miere zaslúžili členky výboru JDS a samozrejme naša 
kuchárka A. Klimová. 

Zopakovanie zájazdu na kúpalisko Podhájská sa uskutočnilo 4. sep-
tembra t.r. Počasie bolo príjemné, škoda však, že účasť bola slabšia.   -IP-

l Účastníci turnaja o pohár starostky obce 
s europoslancom M. Mikolášikom.

l Výstava traktorov, súčasť Dňa 
otvorených dverí PD Pobedim.

Foto: E. Pogranová 

Poľnohospodárske družstvo Pobedim otvorilo svoj areál širokej verejnos-
ti. Akcia pod názvom „Deň otvorených dverí" sa konala 10. augusta 2013. 
Nielen členovia a zamestnanci PD, ale i občania obce a okolia tak mali jedineč-
nú možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti. 

Záujem zo strany návštevníkov bol veľmi veľký, o čom svedčí aj registrač-
ná listina s 297 menami. Odhadnúť, koľko nezaregistrovaných prešlo bránou 
areálu, bolo nemožné. 

Účastníkov všetkých vekových kategórií vítal pri vstupe predseda druž-
stva Ing. Juraj Lednický. Moderátor, Marek Kadlec, v tradičnom mužskom 
„pobieckom" kroji informoval o sprievodných akciách a vysvetlil, čo je možné 
si v areáli pozrieť. Svojím rozprávaním preniesol prítomných aj do minulosti, 
pričom hovoril o vzniku i o histórii družstva. Neobišiel ani súčasnosť. Venoval 
sa aj trom slovenským minipivovarom a to Sessler Trnava, Patrónsky pivovar 
Bratislava a Stupavár Stupava, ktorých pivo mohli návštevníci ochutnať. 
Hudobný doprovod bol v réžii DJ Ivana Pätnického.

K sprievodnému programu patrila výstava historických i nových traktorov 
a iných poľnohospodárskych strojov. Historické traktory, ktoré sú v súkrom-
nom majetku, boli prezentované svojimi hrdými majiteľmi. Všetky stroje sa 
tešili nesmiernemu záujmu najmä detí, ktorých zvedavosť všetko vedieť 
a chuť chytiť každú časť bola nekonečná. Otvorené maštale ponúkali možnosť 
vidieť dojnice, teliatka a býkov, v oplotenom priestranstve boli odpočívajúce 
ovečky. Každý návštevník mohol prejsť celým areálom družstva a vidieť, ako 
sa uskladňuje slama, senáž, vojsť do prestavovanej maštale, pozrieť si v súčas-
nosti nepoužívané budovy a mnoho iných zaujímavých vecí.  

Pripravené posedenie v krytej hale lákalo ochutnať zabíjačkové špeciality, 
poľovnícky guláš navarený členmi poľovného združenia, cigánsku, ktorú 
pomáhali pripraviť futbalisti, a nakoniec všetko zapiť dobrými nápojmi -
čapovaným pivom, vínom i nealkom. Najmladší návštevníci boli obdarovaní 
pexesom, lízankami a keksíkmi. 

Posledným programom bola tombola, do ktorej bol zaradený každý zare-
gistrovaný návštevník.

„Deň otvorených dverí" sa poľnohospodárskemu družstvu naozaj vydaril 
a veríme, že podobné akcie sa stanú tradíciou.   Eva Pogranová

kronikárka obce 

Deň otvorených dverí v PD Pobedim

Pôvodne plánovaný program 22. zasadnutia obecného zasadnutia, ktoré sa 
konalo dňa 15. júla 2013, sa rozšíril. Po otvorení zasadnutia a kontrole uznese-
ní sa prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Pobedim 
č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a škol-
ských zariadení so sídlom na území obce Pobedim. Školská problematika bola 
obsahom ďalšieho bodu programu, v ktorom sa prerokovali návrhy Minister-
stva školstva, vedy výskumu a športu na racionalizačné opatrenia na úseku 
školstva a vyjadrenie zriaďovateľa k týmto opatreniam. Obecné zastupiteľstvo 
s navrhovanými opatreniami ministerstva nesúhlasilo /jednalo sa o zlúčenie 
dvoch tried na I. stupni a zrušenie tried 2. stupňa/ a schválilo vlastné opatrenia. 
Poslanci tajným hlasovaním odsúhlasili nájom obecného bytu a prijali uznese-
nie k žiadosti Mgr. Dorocáka, konkrétne o uvoľnenie obecného pozemku. 
Dobrovoľný hasičský zbor podal opätovnú žiadosť o 5 % spoluúčasť v projek-
te vyhlásenom Ministerstvom vnútra. 

V ďalšom programe poslanci uložili zakomponovať do príslušného VZN 
otváracie hodiny cintorína, tak ako to bolo odsúhlasené na predchádzajúcom 
zasadnutí. V časti Interpelácie sa, okrem iného, rokovalo o budove materskej 
školy, finančnom zabezpečení futbalového klubu a aktualizácii internetovej 
obecnej stránky v zmysle platnej legislatívy.  I. Pastorek

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
 / 22. zasadnutie /

Akcie v duchu tradícií

Futbalový turnaj o pohár starostky obce Pobedim
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Privítali sme 
24.7.2013 Viktória Lauková, č. 482
16.8.2013       Valéria Vargová, č. 187 

Manželstvo uzavreli
10.8.2013 Mgr. Veronika Sýkorová, č. 175 a Ing. Marek Daniš, 

Boleráz
14.9. 2013 Andrej Bublavý č. 147 a Katarína Kozáková, Šalgovce 

Rozlúčili sme sa
21.8..2013      Nikoleta Desátová, 1 r., č. 26
28.8.2013 Jolana Miklovičová, 85 r., č. 358

V tomto roku, 7. decembra 
2013 uplynie 40 rokov od tragickej 
smrti duchovného Pátra Michala 
Petráša - člena rádu Spoločnosti 
Ježišovej, nášho rodáka. Jeho 
tragická smrť, zahynul pri autone-
hode, nebola doteraz úplne objas-
nená, tak ako sa to píše v jeho 
životopise.

Páter Michal Petráš SJ sa 
narodil v Pobedime 27. septembra 
1917. Študoval na Gymnáziu v No-
vom Meste nad Váhom, v piatej 
triede štúdiá prerušil aby v Ružom-
berku vstúpil do noviciátu a tu 
dokončil stredoškolské štúdiá. Po 
úspešnom absolvovaní strednej 
školy študoval filozofiu v Benešo-
ve pri Prahe a v Záhrebe. Teológiu 
študoval v Banskej Bystrici, v Bra-
tislave, v Ružomberku a štúdiá 
ukončil na Gregoriánskej univerzite v Ríme kde bol 26. júla 1947 vysvätený 
za kňaza. Jeho ďalší osud nebol však taký aký si predstavoval. V 50. rokoch 
bol prenasledovaný a odsúdený na 10 rokov väzenia. Až v období politické-
ho uvoľnenia mohol vykonávať svoje duchovné poslanie. V roku 1968 bol 
predstaveným jezuitského domu v Piešťanoch, no po roku 1971 znova musel 
opustiť verejnú duchovnú činnosti a bol nútený zamestnať sa ako žeriavnik 
v Novom Meste nad Váhom a neskôr v podniku Povodie Váhu v Ružomber-
ku. Tu na ceste od lekára ho zastihla spomínaná tragická nehoda, keď do jeho 
malej Fiatky narazila robustná Tatra 111a on ťažkým zraneniam podľahol.

Na jeho životné rozhodnutie stať sa kňazom spomína MUDr. Vladimír 
Prokop z Piešťan, ktorý sa s Michalom Petrášom stretával v rokoch jeho 
pôsobenia v kúpeľnom meste. Pri rozhovoroch spomenul Páter M. Petráš 
i to, ako došlo k jeho rozhodnutiu stať sa duchovným. Podľa spomienok 
MUDr. V. Prokopa stalo sa to v čase misií v Pobedime v roku 1935, kedy sa 
mladý Michal rozhodoval medzi dráhou duchovného a vojaka. Keďže sa 
nevedel rozhodnúť, k štúdiu na vojenskej akadémii ho inšpirovala návšteva 
istého generála na novomestskom gymnáziu, vzal si na pomoc vyššiu moc. 
Okolo polnoci sa rozhodol, že sa nechá misionárovi vyspovedať a ak bude 
tento ochotný vypočuť jeho spoveď, pôjde študovať za kňaza. Ak nie, dá sa 
na dráhu vojaka. Zaklopal teda na okno fary, kde misionár spal a požiadal ho 
o spoveď. Misionár bol samozrejme prekvapený jeho nezvyklou žiadosťou, 
no napriek pokročilej nočnej dobe vstal a mladého Michala Petráša vyspove-
dal, a tak jeho rozhodnutie stať sa kňazom bolo definitívne potvrdené. O tom, 
že jeho rozhodnutie bolo správne, svedčí jeho duchovná dráha, žiaľ ukonče-
ná tragickou smrťou. 

Podľa knihy Pobedim a spomienok MUDr. Vladimíra Prokopa 
spracoval I. Pastorek 

Ohlasovňa požiarov v Novom Meste nad Váhom, ohlásila 21. júla t.r. 
členovi obecného hasičského zboru / OHZ / Pobedim požiar senníka na Poľno-
hospodárskom družstve Podolie. Na zásah bola vyslaná technika a 5 členovia 
OHZ. Jednalo sa o požiar dvoch senníkov z polovice zachvátených ohňom. 
Členovia hasičského zboru boli nápomocní príslušníkom Hasičského 
a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom a po likvidácii požiaru bolo 
seno vyťahované mechanizmami PD Podolie a ďalej ochladzované a donášané 
na voľné priestranstvo. V blízkosti senníka sa nachádzala stajňa s koňmi. 
Neskôr členovia OHZ Pobedim dohášali ohniská a zahrabávali miesto požia-
ru. Počas hasenia senníka bolo spozorované veľmi husté zadymenie v obci 
Podolie. Zistilo sa, že ide o požiar káblov a odpadu v záhrade rodinného domu. 
Na zlikvidovanie požiaru použili príslušníci hasičského zboru lafetový prúd. 
Pobedimský zbor bol tiež požiadaný o pomoc pri hasení kompostu v Piešťa-
noch - Nový dvor. Na zásah bola vyslaná technika T 146 CAS 32 a traja členo-
via OHZ. Požiar kompostoviska bol úspešne zlikvidovaný a jednotka OHZ 
Pobedim sa presunula k prvému výjazdu do obce Podolie. 

Ďalší požiar bol v obci Podolie dňa 27. júla 2013. Jednalo sa o požiar slamy 
na riadkoch o rozmeroch 40 ha zachvátených plameňom. Jednotka OHZ 
Pobedim sa nahlásila veliteľovi zásahu Hasičského a záchranného zboru 
/HaZZ/ a ten dal pokyn na hasenie pomocou lafetových prúdov a jednodu-
chých hasiacich prostriedkov z vozidla T 148 CAS 32 OHZ Pobedim. Po 
odchode jednotky HaZZ z miesta požiaru na základňu, členovia OHZ s techni-
kou T 148 CAS 32 dohášali ohniská a zalievali miesto požiaru. 

Po likvidácii požiarov boli hasiči aktívni pri technických zásahoch. Naj-
skôr dňa 2. augusta 2013 zasahovali členovia obecného hasičského zboru 
v budove požiarnej zbrojnice, kde prasklo vodovodné potrubie a voda zaliala 
pivničné priestory do výšky 50 cm. Vodu bolo potrebné vyčerpať a priestor 
podľa možnosti vysušiť. V nedeľu 4. augusta sa zase prehnala cez Pobedim 
búrka so silným vetrom, ktorý spôsobil pád tehlového múra p. Ivaniča. Tehlo-
vé murivo padlo na chodník a čiastočne na cestu. Hasiči v nočných hodinách za 
pomoci techniky odstránili spadnutý múr tak, aby bola možnosť prechodu po 
miestnej komunikácii a miesto pádu osvetlili elektrocentrálou. 

Členovia OHZ Pobedim na druhý deň t.j. 5. augusta odstraňovali padnutý 
strom v obci Podolie, na ktorý upozornil Ľ. Melicher. Strom bol spadnutý cez 
cestu a hasiči spolu s Hasičským a záchranným zborom Nové Mesto nad 
Váhom konáre stromu spilovali a očistili miesto pádu. Strom padol počas 
spomenutej nočnej búrky, ktorá sa prehnala cez západné Slovensko a spôsobi-
la viaceré materiálne škody.      Spracované podľa záznamov OHZ Pobedim

V piatok a v sobotu, 6. a 7. septembra 2013 sa uskutočnila 1. Medzi-
národná fiesta teplovzdušných balónov v Piešťanoch. Trocha z tejto 
fiesty sme mali aj v našej obci a to či už v piatok alebo v sobotu ráno. 
Najnižšie lietali nad Pobedimom teplovzdušné balóny v piatok ráno 
a podvečer, kedy niektoré z nich pristáli i v chotári našej obce. Treba 
pripomenúť, že počasie mali letci priam ideálne.  I. Pastorek

Životné rozhodnutie Pátra Michala Petráša SJLikvidovanie požiarov a technické zásahy


