Pobedim v Bruseli
Naša obec sa úspešne prezentuje i v Bruseli,
konkrétne v sídle Zastúpenia Trenčianskeho
samosprávneho kraja /TSK/ v Dome slovenských
regiónov Brusel. Propagačné a iné dokumentačné
materiály z Pobedima boli najskôr časťou výstavy
Križovatky Európy, ktorá bola súčasťou osláv
5. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Pred touto
akciou dňa 9. mája t.r. v Bruseli, prezentovalo
55 regiónov zo 14. európskych krajín svoje tradície, regionálne špeciality, históriu a súčasnosť. Na
tomto podujatí bol prezentovaný aj Pobedim ako
súčasť predstavenia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osobitne jeho histórie v období Veľkej
Moravy. Spomínanú výstavu Križovatky Európy
inicioval Zlínsky a Olomoucký kraj a bola inštalovaná v spolupráci s Trenčianskym a Nitrianskym
samosprávnym krajom.

Expozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja
pripravil odbor kultúry TSK v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne, Vlastivedným
múzeom v Považskej Bystrici, Hornonitrianskym
múzeom v Prievidzi a našou obcou Pobedim.
V stánku kraja prezentovala históriu a kultúrne
zaujímavosti zástupkyňa TSK v Bruseli Beata
Balková, ktorá odovzdala pamätnú medailu
Pobedima, vydanú pri príležitosti 600. výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci, pani Irene
Nenicken z belgického mestečka Raenen, ktorú
výstava veľmi zaujala. /viď foto/
Spracované podľa: Deň otvorených dverí vo
Výbore regiónov, www.tsk.sk. a informácií Beaty
Balkovej.
I. Pastorek

Dňa 18. mája t.r. minister vnútra SR Róbert Kaliňák slávnostne
odovzdal modernú hasičskú techniku obci Pobedim a Dobrovoľnému hasičskému zboru Pobedim. Článok o slávnostnom odovzdaní techniky je uverejnený na 3. strane.
Foto: I. Pastorek

Deň detí
Tohoročný Veľký deň detí bol síce daždivý, no napriek tomu sa uskutočnila podstatná časť avizovaného programu. Kynológovia sa predstavili
so svojimi zverencami, kto mal záujem, mal k dispozícii kolkáreň. Na
blízkom Zástodolí sa pod dozorom dospelých chytali ryby a na vodnej
hladine sa mohli deti previesť na člne. Súťažilo sa v hode loptičkou, chytali sa rybičky, starší si mohli zastrieľať a menšie i väčšie deti sa pretekali
v skákaní vo vreci a s vajíčkom na lyžičke. Kreslilo sa na tvár i na výkresy.
Účastníci súťaží si odniesli zaslúžené odmeny a mali zdarma občerstvenie. Lákali štvorkolky a predstavili sa i hasiči, a to tak dospelí, ako ich
budúci nasledovníci. Hasiči, členovia Dobrovoľného hasičského zboru,
najskôr hasili auto a potom za pomoci techniky vozidlo rozrezali.
K dispozícii bol tiež stolnotenisový stôl s raketami a pre najmenších
šmykľavky a tunel. V závere Dňa detí vystúpili najmenšie cvičenky. Pre
nepriaznivé počasie z programu museli byť vynechané atrakcie ako nafukovací hrad, trampolína, jazda na koni a nehral sa ani futbal.
Organizátormi podujatia pre deti bola Obec Pobedim a TJ Pobedim
v spolupráci s miestnymi organizáciami. Moderátorom dňa detí bol Ivan
Pätnický, ktorý sa postaral i o hudbu. Veľký deň podporili viacerí sponzori, za čo im patrí poďakovanie, rovnako ako všetkým, ktorí pri organizovaní a zabezpečovaní Veľkého dňa detí pomáhali.
I.P.

Čestná občianka obce PhDr. Darina Bialeková CSc. jubiluje
Pred 50. rokmi prišla do našej obce mladá absolventka odboru archeológie na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a pracovníčka Archeologického
ústavu SAV v Nitre Darina Bialeková. Mala za sebou prvé archeologické výskumy,
no vtedy ešte netušila, že práve Pobedim bude jej najdlhším a najvýznamnejším
pracoviskom. Na jeseň roku 1959 sa totiž začal archeologický výskum, ktorý
s niekoľkými prestávkami pod jej vedením trval až do roku 1975. Výsledky výskumu pobedimského slovanského hradiska a doklady osídlenia v dobe veľkomoravskej vedecky spracovávala a publikovala v rôznych odborných časopisoch
a publikáciách. Pobedim sa takto dostal medzi najvýznamnejšie archeologické
lokality Slovenska a má nezastupiteľné miesto, tak v odbornej literatúre, ako aj
v publikáciách populárno - náučného charakteru. Exponáty z Pobedima majú
čestné miesto v archeologických expozíciách a obec je popularizovaná nielen
doma ,ale aj v zahraničí. Naposledy bol slovanský Pobedim prezentovaný aj v sídle
Európskej únie v Bruseli.
Naša jubilantka, narodila sa v Štrbe 6.júla 1934, je v súčasnosti na zaslúženom
odpočinku. No i napriek určitým zdravotným ťažkostiam stále pracuje na odbornom spracovaní výsledkov výskumu v Pobedime a živo sa zaujíma o dianie v jej
čestnom domove.
Pri príležitosti životného jubilea želáme našej čestnej občianke PhDr. Darine
Bialekovej CSc. veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu.
Martin Lednický, starosta obce
Ku gratulantom sa pripája i redakcia novín Pobedimčan

Plnenie obecného rozpočtu za rok 2008
Obecné zastupiteľstvo schválilo na
23. zasadnutí plnenie rozpočtu za rok
2008. Celkové príjmy minuloročného
rozpočtu činili 16. 245 000.- Sk a
výdavky boli vo výške 16 848 000.- Sk.
Podľa jednotlivých položiek boli
výdavky nasledovné:
Výdavky verejnej správy 4 095 000.-Sk,
Fi na nč ná a ro zp oč to vá ob la sť
13 000.- Sk, Matrika 52 000.- Sk,
Ochrana pred požiarmi 287 000.-Sk,
Územný plán 68 000.-Sk, Ochrana
životn ého prostr edia 725 000.-S k,
Spoločný úrad - príspevok 9 000.-Sk,
Rozvoj obce - verejná zeleň 195 000.Sk, Verejné osvetlenie 218 000.-Sk,
Zdravotné stredisko 302 000.-Sk,
Rekreačné a športové služby 235 000.Sk, Knižnica 90 000.-Sk, Ostatné
kultúrne služby 550 000.-Sk, Vysielacie

a vydavateľské služby 45 000.- Sk,
Náboženské a spol. služby a cintorín
194 000.-Sk, Semináre a šk olenia
83 000.- Sk, Dotácia pre deti v hmotnej
núdzi 10 000.- Sk, Opatr ovate ľská
služba - Spoločný úrad 250 000.- Sk,
Vzdelávanie MŠ, školská jedáleň
družina 2 168 000.-Sk, Základná škola prenesené kompetencie 6 435 000.-Sk,
Kapitálové príjmy
180 000.- Sk,
Kapitálové výdavky
824 000.- Sk,
Príjmové finanč. operácie 785 000.- Sk.
Zvýšené výdavky boli hradené z položky príjmov é finančn é operáci eprevody z rezervného fondu obce.
Marta Jankechová
účtovníčka obecného úradu

V úvode bol vyzvaný na objasnenie bodov opatrení a potom starosta
obce uviedol reakciu vedenia obce na tieto opatrenia. Ako príklad
neefektívneho čerpania finančných prostriedkov v oblasti kultúry
uviedol predkladateľ materiálu finančné prostriedky na nákup darčekov pre
jubilujúcich dôchodcov a na občerstvenie pri kultúrnych akciách. Na jeho
pripomienky reagoval predseda komisie vzdelávania a kultúry Mgr. I. Pastorek. Po ukončení diskusie sa zastupiteľstvo uznieslo, aby vedenie obce
zabezpečilo maximálne hospodárenie s finančnými prostriedkami. Rozbor
formy a obsahu článkov v obecných novinách Pobedimčan bolo predmetom
ďalšieho bodu rokovania zastupiteľstva. Tento bod programu navrhol a
pripomienky vzniesol poslanec Martin Směřička, ktorý mal výhrady k tomu,
že v novinách neboli uverejnené jeho pripomienky z výjazdového zasadnutia
zastupiteľstva. V tomto bode programu pripomienkoval tiež písanie zápisnice z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva. K tejto problematike sa rozvinula širšia diskusia, ktorá však nemala priamy vzťah k prejednávanému bodu
programu. V súvislosti s novinami reagoval na pripomienky výkonný redaktor novín I. Pastorek. V závere prerokovania tohto bodu programu predkladateľ poslanec M. Směřička navrhol uverejňovať v obecných novinách
fakty.
Obsahom predposledného bodu programu boli interpelácie poslancov
Mgr. L. Mitošinková sa zaujímala o organizáciu akcie športového dňa detí,
Ľ. Melicher žiadal o vysvetlenie prečo nefunguje časť webovej stránky obce
- Otázky občanov a zaujímal sa tiež o list vlastníctva na Zástodolie. Treťou
interpeláciou poslanca Ľ. Melichera bola aktuálnosť vybudovania detského
ihriska. Na interpelácie odpovedal starosta obce Martin Lednický. V bode
Rôzne sa poslanci zaujímali o výsledky pátrania po páchateľoch krádeže na
obecnom úrade, vydania výmeru na umiestnenie kolotočov počas hodov
/Ing. Kotleba/, o šrotovné na kotly /E. Žitňanská/ a o zverejnení oznamu
alebo inzerátu o predaji budovy prípadne prenájmu priestorov budovy bývalej predajne potravín Centrum /L. Mitošinková/. Informácie k týmto otázkam podal starosta obce, ktorý v ďalšom oboznámil poslancov o výsledku
podaných projektov z fondov Európskej únie. Podľa informácii starostu
obce zatiaľ neboli úspešné projekty na kúpu traktora, modernizáciu a rozšírenie hasičskej zbrojnice a projekt Moderná škola. Projekty Otvorená škola
a modernizácia verejného osvetlenia sú v štádiu posudzovania. Starosta obce
M. Lednický informoval tiež o úmysle predať staršie hasičské auto Avia,
o návrhu na prenájom pozemku oproti bývalej sušičky, o prezentovaní obce
v Bruseli, vystúpení rómskeho súboru Kelen Romale v Bratislave a o pripravovanom divadelnom predstavení základnej školy. Poslednou informáciou
bolo oznámenie o ukončení ordinovania MUDr. E. Čupku v našej obci
k 30.7.2009.
Spracoval: I. Pastorek

Zo zasadania obecného zastupiteľstva
V poradí 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 4. júna t.r.
V programe bolo celkove 14 bodov a k najdôležitejším patrilo prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2008.
Po otvorení zasadania a kontrole plnenia uznesení sa prednostne prerokovala žiadosť spoločnosti DARGO s.r.o., ktorá predložila rozpočet rekonštrukcie pôvodnej pivárne a vybudovanie prestrešenia priestoru nad ňou.
V súvislosti s touto žiadosťou poslanci poverili Obec Pobedim vypracovať
dodatok k existujúcej zmluve, v ktorej sa zmenia údaje o prenajímateľovi
časti budovy. Obecné zastupiteľstvo v ďalšom uznesení schválilo odpustenie
nájmu spoločnosti DARGO s.r.o. za roky 2010-2011 za podmienky vloženia
investícií do rekonštrukcie časti budovy kultúrneho domu.
Ako už bolo uvedené, najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva
bolo schválenie záverečného účtu obce Pobedim za rok 2008. K záverečnému účtu vypracovala hodnotenie obecná kontrolórka Ľ. Pätnická a účet bol
prerokovaný finančnou komisiou zastupiteľstva, ktorá odporučila záverečný
účet obce schváliť, čo aj zastupiteľstvo realizovalo. Na svojom poslednom
zasadnutí finančná komisia navrhla pohľadávky na poplatkoch za vývoz
komunálneho odpadu, ktoré vznikli do konca roku 2004, odpísať ako nevymožiteľné. Pohľadávky po 1.januári 2005 vymáhať zákonným spôsobom.
Návrh finančnej komisie obecné zastupiteľstvo schválilo.
Pred zasadnutím zastupiteľstva obdržali poslanci správu o výsledkoch
kontroly Najvyšším kontrolným úradom SR. O výsledkoch kontroly a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov informoval starosta
obce Martin Lednický. Poslanci zobrali na vedomie správu o vykonanej
kontrole a schválili prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Obecnému zastupiteľstvu v 5. bode rokovania predložila kontrolórka obce Ľ.
Pätnická rozvrh kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2009. Po určitých úpravách bol rozvrh činnosti na oba polroky tohto roku poslancami schválený.
V ďalších bodoch rokovania zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o odpredaj obecných pozemkov s konštatovaním, že predmetné pozemky nemajú
usporiadané vlastnícke vzťahy. Poslanci taktiež neschválili žiadosť o finančný príspevok na akciu Čipkárska cesta a to vzhľadom k tomu, že žiadosť
nebola podaná včas a bola nekompletná. Bez uznesenia sa skončilo prejednanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru o príspevok na dopravu
a poistenie pre mladých hasičov na súťaže v Českej republike a v Maďarsku,
ako aj na doplnenie hasičskej výstroje a výzbroje.
Na súčasnú finančnú krízu reagoval poslanec Ľubomír Melicher, ktorý
predložil materiál obsahujúci konkrétne reštrikčné protikrízové opatrenia.

Deň matiek
Už tretí rok za sebou sa uskutočnilo 30. apríla Stavanie mája.
Samotný máj postavili na zvyčajnom mieste, pred svadobkou, pobedimskí hasiči a aktívne pomáhal i starosta obce M. Lednický. Tento po úspešnom postavení mája privítal prítomných občanov a požiadal folklórnu
skupinu Pobedimčan o kultúrny program.
Členovia folklórne skupiny zaspievali tradičné piesne a program
obohatila harmonika a vystúpenie drotára. Účastníci kultúrnej akcie
strávili príjemný podvečer, k čomu prispelo i malé občerstvenie pohárom vína. Za účasť Pobedimčanov a za program folkloristov v závere
poďakoval starosta obce Martin Lednický.
I.P.

l Stavanie mája - vystúpenie folklórnej skupiny.
Foto: I. Pastorek

l Z programu venovanom matkám.
Foto: Ladislav Novák

Oslava Dňa matiek sa uskutočnila dňa 17. mája t.r., teda o týždeň neskôr
ako bol oficiálne sviatok. V úvode milej slávnosti, tradične bohato navštevovanej rodičmi a prarodičmi detí materskej školy a žiakov, odznela príležitostná báseň a potom sa k matkám a starým mamičkám prihovoril starosta obce
Martin Lednický. Vo svojom príhovore ocenil úlohu matky a ich nezastupiteľnú funkciu v rodine a v spoločnosti. Program osláv Dňa matiek pokračoval vystúpením najmenších, detí materskej školy, ktoré mali veľký úspech
u obecenstva. Podobne zaslúžený potlesk si vyslúžili i žiaci základnej školy,
recitátori, speváci a tanečníci. Nechýbala ani scénka s tematikou májamesiaca lásky. Záver patril všetkým účinkujúcim, rovnako tiež pedagógom,
ktorým poďakovala riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová .

Pobedimskí hasiči
Slávnostné odovzdanie modernej hasičskej požiarnej techniky
Obec Pobedim získala nový hodnotný prírastok do
svojho majetku. Ide o m oderné hasičské vozid lo
Mercedes Vario, ktoré slávnostne odovzdal minister
vnútra SR Róbert Kaliňák. Stalo sa tak 18. mája t.r. pred
budovou požiarnej zbrojnice za prítomnosti početných
obyvateľov obce a pozvaných hostí.
Ministra a predstaviteľov hasičských a záchranných
zborov, na čele s viceprezidentom Hasičského a záchranného zboru SR podplukovníkom Róbertom Károlyim,
privítal starosta obce Martin Lednický, ktorý zdôraznil,
že účinná a rýchla pomoc pri ochrane života majetku je

Foto: I. Pastorek

nemožná bez modernej techniky. Samotné odovzdanie
vozidla uskutočnil minister vnútra SR Róbert Kaliňák.
Vo svojom príhovore ocenil doterajšiu činnosť pobedimských hasičov a ako povedal, je to aj ich zásluha, ako aj
vedenia obce, že práve do Pobedima sa dostáva moderná
hasičská technika. Po ministrovi vnútra prehovorili riaditeľ Krajského hasičského a záchranného zboru v Trenčíne plukovník Michal Jurdík a riaditeľka Okresného
výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Novom Meste
nad Váhom Jana Bušová. Obaja vyjadrili presvedčenie,
že hasičské vozidlo spolu s technikou, ktorá spĺňa súčasné
parametre, bude v dobrých a zodpovedných rukách. Požiarne a záchranné vozidlo posvätil správca farnosti
vdp. Marián Vivodík. Po príhovoroch a posvätení vozidla poďakoval
za odovzdanie vozidla a zdôraznil, že
naši hasiči majú nielen bohatú viac
ako storočnú históriu, ale aj úspešné
zásahy v našej obci , ako aj v blízkom
či vzdialenejšom okolí. Úvod a záver
milej slávnosti patril folklórnej
skupine Pobedimčan.
Po slávnostnom akte si hostia
prezreli interiér hasičskej zbrojnice
a zapísali sa do pamätných kníh obce
l Spoločná fotografia
a dobrovoľného hasičského zboru.
s ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom.
Ivan Pastorek

Taktické cvičenie
Dňa 23. mája 2009 sa v našej obci uskutočnilo Taktické
cvičenie hasičov a záchranárov. Išlo o cvičenie zamerané na
likvidáciu požiaru bytu a strechy obytného domu /súp.číslo
456/ s následnou evakuáciou zranených osôb z ohrozeného
bytu. Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť zasahujúcich jednotiek Hasičského a Záchranného zboru,
Záchrannej služby a Obecného hasičského zboru. Na taktickom cvičení zasahovali jednotky: Hasičský a záchranný zbor
Nové Mesto nad Váhom, Záchranná služba Piešťany a Obecný
hasičský zbor Pobedim
Obecný hasičský zbor Pobedim dorazil na miesto udalosti ako prvý s technikou Mercedes Vario 815 /nedávno získané vozidlo/ a s technikou Tatra
148/CAS 32. Po vytvorení útočného prúdu boli v byte nájdené 2 zranené osoby.
Vzápätí na miesto udalosti dorazila jednotka Hasičského a Záchranného zboru
/HaZZ/ Nové Mesto nad Váhom s technikou Iveco Magirus s príslušníkmi,
ktorí vytvorili z vozidla Iveco ďalší útočný prúd. Na miesto udalosti sa dostavila aj Záchranná služba Piešťany, ktorá ošetrila zranené osoby.
Hasiči si najskôr precvičili požiar bytu a keďže oheň sa rozšíril aj na strechu
budovy tak sa musela hasiť aj strecha pomocou vysokozdvižnej plošiny Iveco
Magirus. Cvičenie hasičov a záchranárov si so záujmom pozreli mnohí obyvatelia našej obce.
Martin Piškula, Obecný hasičský zbor Pobedim

Prezentácia techniky i zásah
Pobedimskí hasiči, členovia jednotky Obecného hasičského zboru, prezentovali hasičskú techniku a protipožiarne zásahy deťom v Bašovciach a na
letisku v Trenčíne. Deti v Bašovciach a v Trenčíne si pozreli ukážky hasenia
požiaru a bližšie sa zoznámili s modernou hasičskou technikou. Na trenčianskej prezentácii sa zúčastnil i minister vnútra SR Róbert Kaliňák, ktorý nedávno slávnostne odovzdal obci Pobedim a pobedimským hasičom vozidlo
Mercedes Vario .
Po prezentácii ukážok na letisku v Trenčíne spozorovala jednotka hasičského zboru dopravnú nehodu v smere Trenčín - Piešťany. Nehodu malo osobné
vozidlo nachádzajúce sa mimo vozovky v poli cca 30 m. Vo vozidle boli
4 osoby a členovia pobedimskí hasiči poskytli 3 raneným osobám predlekársku
prvú pomoc a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Udalosť bola ohlásená na tiesňovú linku 112, odkiaľ boli povolané záchranárske zložky a to
záchranná služba, hasičská záchranná služba a polícia. Po takto úspešnej
prezentácii si hasiči mohli vyskúšať svoje schopnosti i ako záchranári. -R-

l Taktické cvičenie - transport raneného. Foto: Martin Lednický

Uctenie patróna
pred požiarmi
Dňa 3. mája, deň pred sviatkom
sv. Floriána, vzdali pobedimskí
hasiči hold a uctili si svojho patróna
a patróna pred požiarmi. Začiatkom
akcie bola omša v miestnom kostole
sv. Michala archanjela, ktorá bola
odslúžená ako poďakovanie za
ochranu pred požiarmi a živelnými
pohromami. Omšu celebroval
vdp. Jozef Lednický a hasiči sa na
nej zúčastnili s historickou hasičskou
zástavou. Po skončení omše sa hasiči
odobrali k soche sv. Floriána, kde
o patrónovi hasičov prehovoril člen
výboru DHZ Ing. Ladislav Melicher.
Súčasťou tradičnej akcie, na
ktorej sa zúčastnil tiež starosta obce
Martin Lednický, bolo i položenie
kytice kvetov k soche sv. Floriána.
Treba pripomenúť, že deň pred touto
akciou, v sobotu 2. mája, zasahovali
naši hasiči pri likvidovaní požiaru
v Rakoviciach.
I.P.

Druhé miesto v súťaži mladých hasičov
V príjemnom prostredí Zemianskeho Podhradia sa 6. júna t.r.
uskutočnilo okresné kolo súťaže
mladých hasičov. Z našej obce
súťažili dve družstvá a to Pobedim 1
a Pobedim 2. Družstvo Pobedim 1 sa
umiestnilo z 10 družstiev na výbornom 2. mieste a Pobedim 2 obsadil
7. miesto. Súťaž zabezpečoval
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto nad Váhom
Foto: archív DHZ Pobedim
v spolupráci s obcou a hasičským
zborom Zemianske Podhradie. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 10 družstiev
a to Zemianske Podhradie, Bošáca 1,Bošáca 2, Beckov, Stará Turá, Čachtice,
Pobedim 1, Pobedim 2, Nová Bošáca. Súťažilo sa v disciplínach: Útok CTIF,
Štafeta 400 metrov a útok s vodou. Súťaž sa konala na cvičisku a skončila
v takomto poradí: 1. miesto - Bošáca 1, 2. miesto - Pobedim 1, 3. miesto - Nová
Bošáca 1, 4. miesto - Bošáca 2, 5. miesto - Zemianske Podhradie, 6. miesto Nová Bošáca 2, 7. miesto - Pobedim 2, 8. miesto - Čachtice, 9. miesto - Stará
Turá, 10. miesto - Beckov.
Po skončení súťaže a pred vyhlásením výsledkov Dobrovoľný hasičský
zbor Pobedim prezentoval ukážku hasenia pevných látok s moderným hasičským vozidlom Mercedes Vario a vozidlo si deti mohli detailnejšie pozrieť.
Martin Piškula, predseda Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

Jubilant Mgr. Ivan Pastorek

V obci len nedávno vznikol folklórny rómsky súbor Kelen Romale,
ktorého vedúcou je Mária Mizeráková. Nacvičil rómske piesne a tance
a s nimi vystúpil na IV. Medzinárodnom festivale detských folklórnych
súborov vo Veľkých Levároch a v Bratislave. Členov súboru, jeho vedúcu M. Mizeráková a starostu obce Martina Lednického prijal, spolu
s ďalšími predstaviteľmi súborov, primátor hlavného mesta Bratislavy
Andrej Ďurkovský.

Pobedimčania prejavili malý záujem
o voľby do Európskeho
parlamentu. Podľa zápisnice volebnej komisie bola účasť nižšia ako
celoslovenský priemer, konkrétne 16.58%.
Podľa výsledku volieb
najviac hlasov získali
kandidáti strany Smer
/57/, druhé sa umiestnilo KDH /30/, treťou
úspešnou stranou bola
SDKÚ /23/ a štvrté bolo
HZDS /21/.

V dňoch 20 a 21. júna t.r. sa L. Dudíková so svojou vnučkou
Martinkou Dudíkovou a M. Mizeráková zúčastnili podujatia MYJAVA
2009 - jubilejný 50. Medzinárodný folklórny festival tradičnej kultúry
a 5. Festival európskej tradičnej kultúry, na ktorom sa predstavili
a návštevníkom pripravili špeciality pobedimskej kuchyne ako pšenové
opatance na slano a na sladko a zázvorníky.
Mgr. Mária Mizeráková

Dňa 31. mája t.r. sa Mgr. Ivan Pastorek dožil pekného životného jubilea a
ja využívam túto príležitosť, aby som poukázala na jeho prínos v oblasti
archeologického a historicko-archeologického výskumu, ktorý nemusí byť
v obci známy.
Presne pred polstoročím som spoznala Ivana Pastorka ako stredoškoláka,
ktorý chodil za svojím „dzedenkom" Leonardom Pastorkom na Hradištia na
„vykopávky", ako sa tomu v obci hovorilo. Už vtedy som si všimla jeho
záujem o všetko, čo sa na výskume dialo. Ivana archeológia zaujala natoľko,
že po maturite bol by ju rád študoval na FF UK v Bratislave, ale práve vtedy
nebol otvorený ročník, a tak sa rozhodol pre štúdium archívnictva.
Absolvoval ho v rokoch 1961-1966. No počas vysokoškolského štúdia
každú povinnú letnú prax odpracoval na výskume u mňa (1961, 1962, 1964),
alebo u dr. V. Vendtovej (1963, 1965). I. Pastorek vysokoškolské štúdium
úspešne ukončil diplomovou prácou „Korešpondencia Františka Révayho
v rokoch 1528-1548" a po promócii nastúpil do Okresného archívu v Žiline
ako odborný pracovník, čoskoro ako vedúci archívu (1966-1969).
V r. 1969 I. Pastorek uzavrel manželstvo s Máriou Melicherovou a vtedy
z bytových dôvodov musel zmeniť pracovisko, nachádzajúce sa bližšie
k domovu. Novým pôsobiskom sa mu stalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci,
v r. 1970 premenované na Okresné múzeum v Trnave so sídlom v Hlohovci,
neskôr opäť pomenované na Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Tu sa etabloval najprv ako odborný pracovník, potom ako vedúci oddelenia spoločenských vied a v rokoch 1990-2005 ako jeho riaditeľ. Mesto s bohatou históriou od praveku až do novoveku sa stalo pôsobiskom Mgr. I. Pastorka až do
jeho odchodu do dôchodku.
Mgr. I. Pastorek, vždy veľmi skromný, dôsledný, nesmierne pracovitý,
svoje intelektuálne schopnosti uplatnil ako v odbornej oblasti, tak aj v organizačných záležitostiach. Napriek tomu, že vyštudoval archívnictvo, prácu
múzejníka robil od začiatku so zanietením a s veľkým rozhľadom. Zvláštny
cit pre vystihnutie toho, čo je dôležité prioritne urobiť a ako pristúpiť k danému problému , ho predurčoval k úspechu. Bol iniciátorom a realizátorom
prvej archeologickej expozície v múzeu v Hlohovci, v tom čase umiestnenej
v bývalom františkánskom kláštore. Pri jednej návšteve múzea som žasla
nad tým, ako sa mu podarilo v pomerne krátkom čase jeho pôsobenia v múzeu rozšíriť nálezové fondy z oblasti ľudového sakrálneho umenia, ľudovej
aj meštianskej kultúry - v tom čase rapídne zanikajúcich. A čo je dôležité poznatky získané na archeologických výskumoch v rodnej obci, dokázal
zúročiť pri mnohých záchranných, zisťovacích, dokonca aj systematických
historicko-archeologických výskumoch v Hlohovci, aj na iných lokalitách,
využívajúc pritom jednak svoje profesijné vzdelanie, ale aj široký rozhľad
v oblasti histórie, archeológie, sakrálnej architektúry a dejín umenia. S dôslednosťou jemu vlastnou výskumy robil na takej odbornej úrovni, že boli
podporené a akceptované Archeologickým ústavom SAV aj Pamiatkovým
ústavom. Vyzdvihnúť treba najmä výskum v areáli františkanského kláštora
a k nemu patriaceho kostola Všechsvätých, výskum kostolíka sv. Ducha
a Špitálika, či výskumy pamiatkových objektov na hlohovskom Zámku,
alebo kaplnky Panny Márie na cintoríne v Hlohovci. Nemôžem nespomenúť
jeho výskumné aktivity v rodnom Pobedime v 70- a 80- tých rokoch minulého storočia. Boli to záchranné výskumy a prieskumy pri zemných prácach
v intraviláne a extraviláne obce. Teraz, v posledných rokoch, jeho spoluúčasť
na výskume Kostola sv. Michala archanjela (2004) a pamätnej fary (2008).
Je dôležité, že Mgr. I. Pastorek výsledky svojej práce vždy promptne
publikoval najmä v periodiku Archeologického ústavu SAV Archeologické
výskumy a nálezy na Slovensku (Nitra), v Archeologických rozhledoch
(Praha), tiež v iných odborných alebo miestnych časopisoch (Život v Hlohovci, Vlastivedný metodický spravodaj okresu Trnava, Pobedimčan,
Farské zvesti a ď.). Jeho publikačná aktivita obsahuje desiatky odborných
príspevkov a štúdií, tiež vedecko-populárnych článkov. Mgr. I. Pastorek je
dodnes členom Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.
Založenie lokálnych médií a to v r. 2000 - Pobedimčana vtedajšou starostkou obce M. Vavrovou, a Farských zvestí v r. 2007 Mgr. M. Vivodíkom,
správcom farnosti sv. Michala, boli veľkým počinom v dejinách obce.
Svojim obsahom a vysokou úrovňou sú zároveň prejavom kultúrnosti pobedimských občanov, pre ktorých sú určené. Okrem redakčnej práce v týchto
médiách Mgr. I. Pastorek pravidelne prispieva do nich poučnými aj objavnými článkami o dejinách obce, jej umeleckých pamiatkach, o farnosti a významných osobnostiach. Dúfam, že autor z nich časom zostaví monografiu
o Pobedime. Prajem mu k tomu dobré zdravie, pohodu a uchovanie si preňho
príznačného tvorivého pracovného elánu.
Ad multos annos!
PhDr. Darina Bialeková, CSc.

Základná škola s materskou školou Jána Hollého v Pobedime
Olympiáda hviezdičiek
Dňa 13. júna 2009 sa konal Olympijský
festival detí a mládeže Slovenska /OFDMS/ na
štadióne TJ Považany pre 5 ročné deti materských škôl. Festivalu sa zúčastnili deti s rodičmi
nášho regiónu - MŠ Považany, MŠ Potvorice,
MŠ Horná Streda a MŠ Pobedim.
Súťaže prebiehali v behu na 100m, v šprinte na 20m, v hode tenisovou
loptičkou do diaľky, v skoku do diaľky z miesta. Slávnostný ceremoniál začal
otvorením festivalu vztyčovaním vlajky OFDMS a zapálením festivalového
ohňa. Deti súťažili v športovom duchu s heslom : „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve."
Víťazi súťaží, ale i ostatné deti získali medaily, diplomy Olympijského
festivalu detí a mládeže Slovenska. Na materiálnom a finančnom zabezpečení
sa podieľali zúčastnené obce, škola a Slovenský olympijský výbor.
Katarína Knappová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Kráska a zviera
Kto by nepoznal neodolateľný príbeh klasickej slovenskej rozprávky
o odvahe a čistej, úprimnej láske, ktorá dokáže prekonať všetky nástrahy zla,
čarov a kúziel - rozprávku Kráska a zviera. Divadelné spracovanie tejto
rozprávky si nacvičili v tomto školskom roku členovia divadelného krúžku,
ktorý pracoval pod vedením Mgr. J. Škanderovej.
V hlavných postavách sa predstavili žiaci: Kráska - Jankechová K. (3.
roč.), Zviera - Holubec M. (6. roč.), Malvínka - Žitňanská L. (4. roč.),
Gábinka - Košútová B. (4. roč.), Kupec - Miklovičová A. (6. roč.), Filipán Dudíková K. (7. roč.), Filipec - Džikič D. (7. roč.)
Vo vedľajších úlohách svoje herecké nadanie predstavili žiaci: Miklovič
O. (5. roč.) - starý mešťan, Čechvalová Ž. (4. roč.) - stará meštianka,
Nováková A. (3. roč.), Slabá V. (3. roč.), Slabá S. (1. roč.), Svetlíková L.
(3. roč.), Kadlecová P. (1. roč.) a Čopová T. (1. roč.) - slúžky.
Divadelná rozprávka spríjemnila žiakom školy ich sviatočný deň - MDD.
Svoje herecké umenie prezentovali mladí divadelníci aj obyvateľom našej
obce a žiakom susednej školy Podolie.
Ako odmenu za svoju usilovnú a svedomitú prácu pri nácviku rozprávky,
žiaci navštívili divadelné predstavenie Mrázik na Novej scéne v Bratislave,
kde mali možnosť sledovať okrem nádherného príbehu i prácu profesionálnych hercov.
Na tento krásny umelecký zážitok budú deti spomínať i vďaka starostovi
obce, ktorý z rozpočtu obce zakúpil deťom vstupenky, p. Zvončekovi
a p. Vavrovej, ktorí sponzorsky prispeli na cestovné, a aj vďaka vám všetkým,
ktorí ste svojím dobrovoľným vstupným pomohli uhradiť cestovné náklady
na autobus.
Naše poďakovanie patrí i J. Škanderovi, ktorý je už pravidelne autorom
kulís a scény, T. Miklovičovi, ktorý ochotne prepožičiava priestory kultúrneho domu na skúšky i prezentáciu divadielka, p. Psotnému z MsKS v Novom
Meste nad Váhom za prepožičanie kostýmov pre našich hercov a Martinovi
Piškulovi, ktorý zabezpečoval odvoz kulís do Podolia.
Veríme, že aj v budúcnosti zostanete vernými divákmi našich divadelných
predstavení, ktoré členovia krúžku radi a s chuťou poctivo nacvičujú a netrpezlivo vždy čakajú na váš potlesk, pochvalu a ocenenie.
Mgr. Janka Škanderová

l Malí olympionici so svojim učiteľkami a starostom obce.

Škola v prírode Patrovec
Dňa 20. apríla 2009 si obyvatelia Pobedima mohli všimnúť na parkovisku
pred poštou väčšie množstvo detí a rodičov, než býva zvykom. Bolo to preto,
lebo práve v tento deň boli rodičia odprevadiť svoje deti (žiakov 1. - 5. ročníka) k autobusu, za volantom ktorého sedel Vojtech Mitošinka. A kam nás
viezol? Do školy v prírode na Patrovci. Všetky deti sa na túto zmenu vo vyučovaní tešili veľmi dlho. So svojimi učiteľkami strávili v nádhernom prostredí takmer 5 dní, počas ktorých bol pre ne pripravený zaujímavý program.
Každý deň sme začali rozcvičkou, výdatnými raňajkami, nasledovalo vyučovanie, po ňom výborný obed a oddych. Popoludňajšie hodiny sme trávili na
peších turistických výletoch - v Dubodieli sme si prezreli kostol, počas cesty
k prameňu minerálnej vody nás síce vyľakal had, ale vodička nás príjemne
osviežila. Súťaže, hry, vedomostný kvíz - to bol ďalší program po návrate
z turistiky. Nesmieme zabudnúť ani na opekačku a celodenný výlet, na ktorom sme navštívili Manínsku tiesňavu, Rajeckú Lesnú a Čičmany. Posledná
noc strávená na Patrovci bola troška iná než predchádzajúce. Odvážni pátrači
totiž počas nočnej hry, v ktorej zohral dôležitú úlohu i pán starosta s manželkou, hľadali v prostredí plnom nástrah ukrytý poklad.
A aby som nezabudla, deťom patrí veľká pochvala za to, že sa v Škole
v prírode správali slušne, pomáhali v jedálni, pomáhali si navzájom, ak mal
kamarát nejaký problém, upratovali si izby, hrali sa spolu... skrátka sú to super
deti z Pobedima a Bašoviec.
Mgr. Ľuba Gálová
P.S. Z tohto miesta by som sa chcela srdečne poďakovať v mene svojom
(ako rodič, ktorý tam mal svoje dieťa), ale určite aj v mene ostatných rodičov, všetkým pani učiteľkám za starostlivosť a bohatý program, ktorý pre
naše deti počas pobytu na Patrovci pripravili. Dúfame, že aj v budúcom
školskom roku sa podarí niečo podobné pre deti zorganizovať.
J. K.

Deň detí na škole
1. jún je sviatkom všetkých našich detí. Stalo
sa už tradíciou, že každoročne pre deti našej školy
organizujeme športové dopoludnie spojené s opekačkou. nebolo tomu inak ani tento rok. Program
bol naozaj bohatý. Najskôr si žiaci pozreli divadelné predstavenie Kráska a zviera v podaní
žiakov našej školy. Po peknom kultúrnom zážitku
sme sa presunuli do budovy školy, kde už boli
z dôvodu nepriaznivého počasia pripravené
jednotlivé súťažné stanoviská po triedach a
v obidvoch telocvičniach. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach : zhadzovanie kuželiek, triafanie ceruzky do fľaše, prenášanie loptičky na
pingpongovej rakete, hádzanie kruhov, skákanie

cez švihadlo, triafanie
CD do kruhu, skákanie vo vreci, streľba na
br án ku . Za ka žd ú
l V škole v prírode vládol úsmev a pohoda /v pozadí pedagógovia
disciplínu deti získaa starosta obce M. Lednický/.
vali body, za ktoré si
mohli v našom obchodíku vybrať pekné ceny. Tu za čo im patrí srdečná vďaka , ako aj pani Slabej
sa chcem poďakovať všetkým rodičom a sponzo- a dvom praktikantkám na našej škole, ktoré
pomohli pri občerstvení.
rom, ktorí nám prispeli finančne alebo peknými
I keď tohtoročný Deň detí bol upršaný, počasie
cenami. Zároveň chcem dodať, že na zakúpenie
cien do obchodíku i občerstvenie boli použité určite nepokazilo deťom dobrú náladu, s ktorou sa
finančné prostriedky získané z vianočných trhov. vracali domov po príjemne strávenom dni v škole.
Keďže vonku sa opekať nedalo, preto nám špeMgr. Jela Košútová
kačky pripravili pani kuchárky v školskej jedálni,

Jednota dôchodcov navštívila susedov
Členovia základnej organizácie jednoty dôchodcov sa po členskej schôdzi, o ktorej sme informovali v minulom čísle obecných novín, zúčastnili na
niekoľkých zaujímavých akciách.
V týždni po veľkonočných sviatkoch navštívili divadelné predstavenie
Tajomstvo Gréty Garbo v Divadle Jána Palárika v Trnave. Predstavenie sa
účastníkom páčilo a ocenili predovšetkým výkon známeho slovenského
herca, člena činohry Slovenského národného divadla, Dušana Jamricha. Ku
kultúrnym akciám môžeme započítať i brigádu v Roľníckom dome, v ktorom sa urobilo dôkladné jarné upratovanie.
Už v minulom roku organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku plánovala výlet ako pešiu turistiku na trase Pobedim - Podolie - Čachtice. Bola to
zrejme nereálna trasa a tak aj skončila, čiže sa neuskutočnila. V tomto roku
sa naplánovala menej náročná cesta a do Podolia s návštevou Parku miniatúr.
Tam sa šlo autobusom / viezol sponzorsky Alojz Feranec / a trasa Podolie Pobedim bola pešou túrou. Keďže počasie nebolo úplne ideálne zišlo sa
pomerne málo účastníkov, avšak tí čo šli neobanovali. Prezreli si zaujímavé
modely známych i menej známych slovenských hradov, drevené kostolíky a
iné zaujímavosti Parku miniatúr Matúšovoho kráľovstva. Mohli poznať
históriu a stavebný vývoj našich pamiatok. Bolo by iste zaujímavé, ako
navrhli účastníci výletu, keby sa do tohto parku mohla umiestniť i miniatúra
rekonštrukcie pobedimského slovanského hradiska alebo pôvodná podoba
nášho pôvodného kostola so zaujímavým opevnením.
Už vzdialenejším susedom, ktorého organizácia JDS navštívila, bola
blízka Morava. Naplánoval sa výlet do moravských lokalít Velehrad, Modrá,
Buchlovice a Uherské Hradište. Výbor JDS potešil záujem členov o návštevu tejto zaujímavej časti Moravy, ba dokonca záujemcov bolo viac ako
kapacita autobusu. Prvou zastávkou úspešného zájazdu, bolo pútnické
miesto Velehrad. Tu si účastníci prezreli baziliku a vypočuli si aj stručnú
informáciu o histórii a vybavení nádherného kostola. Z výkladu najviac
zaujal údaj o laviciach pred presbytériom, za ktoré v minulom storočí ponúkali Američania toľko zlata, koľko samotné lavice vážili. Keď ich naši výletníci videli ani sa nečudovali. Mali totiž nádhernú výzdobu a krásne a iste
veľmi cenné plastiky z lipového dreva. Zaujímavá bola i prehliadka lapidária, kde sú umiestnené kamenné časti pôvodného kláštora a nachádzajú sa tu
i krypty.
V blízkosti známej velehradskej baziliky sa nachádza zaujímavá lokalita
a to Archeoskanzen Modrá s ukážkami slovanského opevneného hradiska.
Účelom prehliadky tohto skanzenu bolo i to, že je tu určitá podobnosť
s naším slovanským hradiskom na Hradištiach. A tak si mohli návštevníci
predstaviť, ako to asi vyzeralo na našich Hradištiach v prvej tretine 9. storočia. Zaujímavé boli rekonštrukcie výrobných objektov ako napríklad hrnčiarska dielňa, dielňa kováča alebo expozičná časť skanzenu so známym
výjavom Svätoplukove prúty. Skanzen si členovia JDS prezreli za ideálneho
počasia a milo na nich pôsobilo i voľné pobehovanie hospodárskych zvierat.
Treťou zastávkou zájazdu bol zámok Buchlovice s rozsiahlym parkom.
Zámok má zaujímavú expozíciu, ktorá približuje bohaté a vzácne vybavenie
buchlovického zámku v minulosti. Najviac bola obdivovaná hudobná sála
s nástennými a stropnými maľbami. Z nej je pekný pohľad na centrálnu časť
zámockého parku so vzácnymi drevinami a majestátnymi pávmi. Pamiatkou
na návštevu zámku zostane spoločná fotografia zo zámockých schodov /viď
foto/.
I. Pastorek

Posledný koncoročný výlet - Vysoké Tatry
Tak ako sa približoval koniec školského roka, blížil sa aj čas koncoročných výletov. Pre nás - deviatakov bol pripravený 3-dňový
koncoročný výlet do Tatier, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Najprv
nás čakala cesta vlakom, ktorá uplynula veľmi rýchlo a potom (aj keď
pravé tatranské upršané počasie nesklamalo) sme sa ubytovali
v Tatranskej Lomnici. Po úspešnom vybalení sme si urobili menšiu
prechádzku, zabavili sme sa na Tatrabobe a navštívili sme aj Relax
park jazierko, kde sme využili možnosť korčuľovať sa a zahrať si
minigolf. Na druhý deň sme si naplánovali túru na Štrbské a Popradské
pleso, ktorú sme úspešne zvládli a mohli sme sa pokochať krásnym
pohľadom na tatranskú panorámu. Aj keď sme boli všetci veľmi
vyčerpaní, večer sme ešte zvládli opekačku, kde samozrejme nechýbala
dobrá nálada. No a to sa už blížil posledný - tretí deň nášho výletu,
kedy nám konečne spoza tatranských vrchov vykuklo aj slniečko. Ten sme
sa rozhodli stráviť výletom pozemnou lanovkou na Hrebienok a na krásne
Studenovodské vodopády. Po úspešnom absolvovaní aj tejto poslednej
menšej túry nám nezostávalo nič iné ako cesta vlakom späť domov.
Myslím, že týmto výletom sme krásne zakončili našu 9-ročnú púť na
základnej škole a zostanú nám naň len a len príjemné spomienky.
Tatiana Čechvalová, 9. ročník

Memoriál Štefana Zverbíka
V sobotu 2. mája t.r. sa uskutočnil III. ročník rybárskych pretekov
Memoriál Štefana Zverbíka. Preteky boli na miestnom rybníku a oddychovej
zóne Zástodolie. Organizátorom tejto športovo - spoločenskej akcie bol
Rybársky spolok Zástodolie - Pobedim o. z. a to v spolupráci s Obecným
úradom Pobedim. Prezentácia štartujúcich bola naplánovaná na 5.hodinu a
preteky pokračovali do 15.00 hodiny. Po ich pretekov sa vyhlásili výsledky
pretekov v love rýb. Súčasťou programu bolo losovanie tomboly a po ukončení memoriálu posedenie pri hudbe a vatre . Pretekári a návštevníci akcie
mali k dispozícii občerstvenie a rybacie špeciality.
Red.

Deň narcisov

4.6.2009

Martina Ištoková

Tak ako v minulom roku aj tento rok sa úspešne skončila akcia Deň narcisov, ktorú už tradične organizuje Liga proti rakovine, v našej obci pobočka
v Piešťanoch. Obetavým realizátorom tejto humánnej akcie je u nás Mária
Košútová, ktorá za pomoci žiakov základnej školy zbiera finančné príspevky
od ochotných darcov z Pobedima a zo susedných Bašoviec. Tohto roku jej
pomáhali žiačky 9. triedy základnej školy a to Tatiana Čechvalová, Lenka
Gonová a Marianna Petrášová. Veľmi dobrý dojem mala organizátorka akcie
M. Košútová z ochoty žiakov a pedagógov základnej školy prispieť na túto
akciu. Aj ich prispením sa v našej obci a v susedných Bašovciach vyzbieralo
443 Ä a 34 centov/13 356.06 Sk/. Za tento humánny čin poďakovala Liga
proti rakovine pobočka Piešťany osobitným listom adresovaným Obecnému
úradu Pobedim.
I.P.

9.8.2008

Eva Melicherová, č.166
Florian Beitz, Nemecko
Mária Džikič č. 225
Pal Sukhwinder, India
MUDr. Andrea Kucharová, č.102
Ing. Michal Andrejco, Piešťany
Erika Kadlecová
Peter Sonlajtner, Nitra

8.1.2009
16.5.2009
6.6.2009

15.4.2009
25.6.2009

Emília Mišíková, č.99
Dušan Bičan, č.124
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