POBEDIMČAN
l Príhovor starostu obce na začiatku
školského roku

Nastáva čas učenia

ZNOVA V ŠKOLE
Základná škola s materskou školou Jána
Hollého, Pobedim 433 bude fungovať ako plno
organizovaná škola s deviatimi ročníkmi ZŠ
a dvoma triedami MŠ.
V MŠ budú v školskom roku 2009/2010 pracovať tri skúsené pedagogické pracovníčky - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ a dve učiteľky MŠ.
V ZŠ bude pracovať zmiešaný štrnásťčlenný
pedagogický kolektív. Jedenásť učiteliek, dvaja
učitelia a jeden pán farár. Ženskú časť pedagogického zboru tvorí šesť učiteliek 1. stupňa, z nich je
jedna riaditeľka školy a jedna zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ. Vychovávateľka v školskom klube detí
pôvodne pracovala ako učiteľka MŠ. Štyri učiteľky učia žiakov 2. stupňa. Mužskú časť tvoria dvaja
učitelia a pán farár.
Priemerný vek pedagogických pracovníkov ZŠ
je cca 35 rokov, čo pokladáme za veľké pozitívum.
Všetci učitelia ZŠ majú ukončené vysokoškolské
vzdelanie, dvanásti s titulom Mgr. a jedna PaedDr.
Pani vychovávateľka má ukončené stredné pedagogické vzdelanie. V edukačnom procese sa využívajú nové moderné metódy a formy práce
so žiakmi vedúce ku kreativite, samostatnosti a
aktivite žiakov, k ich túžbe po vzdelaní a uplatnení
sa v živote, k výchove mladého človeka, ktorý si
vie nájsť svoje miesto v živote a uplatniť sa
v tvrdej konkurencii dnešnej spoločnosti.
Základnú školu navštevujú žiaci z obce Pobedim a žiaci z obce Bašovce, ktorí patria do
spoločného školského obvodu. Asi 10% z celkového počtu žiakov sú žiaci rómskeho pôvodu.
Škola podľa možností vytvára i vhodné podmienky na vzdelávanie integrovaných žiakov,
ktorí však tvoria len približne 7 % z celkového
počtu detí.
V školskom roku 2009/2010 bude ZŠ navštevovať 111 žiakov v 4 triedach 1. stupňa a v 5
triedach 2. stupňa. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa postupuje na prvom a na druhom stupni
podľa učebných plánov schválených MŠ a podľa
POP na školský rok 2009/2010.
Triedni učitelia: Mgr. Ľuba Gálová /1 A/. Mgr.

že vás očakáva úspešný a príjemný rok strávený na
našej škole.
Bez vás, členov pedagogického zboru, vašej
podpory a motivácie by to však nebolo možné. Ste
to práve vy, ktorí okrem funkcie pedagogickej
plníte i úlohu výchovnú. Často krát ste s vašimi
deťmi vo väčšom kontakte, ako samotní rodičia.
Žijeme v čase finančnej krízy, kedy má každé
pracovné miesto veľkú hodnotu. Preto i mnohí
z rodičov trávia veľa času v práci. Zastupujete ich
funkciu. Každé dieťa by ste mali motivovať,
odhaliť jeho trápenie, či bolesť. Dúfam, že budete
spravodlivo nazerať na každého zo svojich žiakov.
V mene obce Pobedim, ako i svojom, vám, milí
žiaci, želám mnoho chuti a úspechov na ceste
poznávania a vzdelania.

Foto: Mgr. Milan Uherčík

Skončili sa takmer dvojmesačné prázdniny.
Nastal čas zasadnúť do školských lavíc a plne sa
sústrediť na učenie. Hlavne vy, milí deviataci.
Tento rok je vaším posledným, ktorý strávite na
našej základnej škole. Teraz ste najstarší, možno
cítite akúsi sebaistotu z toho vyplývajúcu. Vedzte
však, že o rok sa vaša situácia úplne zmení a vy
budete nanovo začínať na strednej škole v rôznych
mestách. Želám vám šťastnú ruku pri jej výbere.
Nedajte sa odradiť strachom, či obavami z jej
náročnosti. Plody vašej práce sa dostavia neskoršie v podobe väčších pracovných príležitostí.
Stojíte na prahu dospelosti, preto sa snažte prispôsobiť tomu vaše správanie, aby vaši pedagógovia
i spolužiaci na vás spomínali v dobrom. I ostatným
žiakom želám mnoho síl a elánu do štúdia. Verím,

Zuzana Krajčíková /2 A/, Mgr. Gabriela tív (nemecký jazyk - ruský jazyk) Vybrali si ruský
Bartovičová /3 A/, Mgr. Janka Škanderová jazyk. Vzhľadom k tomu, že na uvedené predmety
/4 A/, Mgr. Janka Kvasňovká /5 A/, nie sú v štátnom vzdelávacom programe spracovaMgr. Milan Uherčík /6 A/, Mgr. Jela Košútová né učebné osnovy, obsahové a výkonové štan/7 A/, Mgr. Andreja Kasardová /8 A/ a Mgr. Dag- dardy, vypracovali ich učitelia našej školy.
mar Dobríková /9 A/.
Veríme, že spolupráca učiteľov, detí a ich
MŠ bude v školskom roku 2009/2010 navšte- rodičov prinesie aj v tomto školskom roku dobré
vovať 33 detí. Budú pracovať v dvoch triedach. výsledky.
PaedDr. Jarmila Gáborová
Jedna trieda bude otvorená s celodennou prevádzriaditeľka ZŠ
kou a druhá s poldennou prevádzkou. Vo výchovno-v zdel ávac om proc ese budú
postupovať podľa POP na školský
rok 2009/2010. Zameranie MŠ
bude smerovať v súlade s projektom ško lsk ého vzd elá vac ieh o
Piatok • 2. október 2009
programu, s rozšírením environ19. 00 Tanečné zábava
mentálnej výchovy.
Kovačikovci - Podolie
Gacons Pub
Triedni učitelia: Elena Melicherová
Sobota • 3. október 2009
/1. oddelenie/, Katarína Knappová
14.00 Sprístupnenie výstav
a Elena Janegová /2. oddelenie/.
Kroj a krojované bábiky svadobka
Školský klub detí bude pracovať
Z našich záhrad
Roľnícky dom
v dvoch oddeleniach s tridsiatimi
15.00 Futbal starí páni
deviatimi deťmi. Triedni učitelia:
Pobedim - Očkov
športový areál
Mgr. Andrea Kasardová /1. oddele19.00 Hodová diskotéka
kultúrny dom
nie/, Melánia Ondrejičková /2. odNedeľa
•
4.
október.
2009
delenie/.
10.30 Slávnostná sv. omša
Kostol sv. Michala arch.
Stravovanie žiakov zo ZŠ aj
14.00 Sprístupnenie výstav
z MŠ a taktiež všetkých pracovníKroj a krojované bábiky svadobka
kov školy je zabezpečené v školZ našich záhrad
Roľnícky dom
skej jedálni.
13.30 Koncert dychovej hudby
V školskom roku 2009/2010
Veselanka
Roľnícky dom - vonkajší dvor
sme sa rozhodli zaradiť do školské15.00 Futbalový zápas
ho vzdelávacieho programu nové
Pobedim - Jablonka
športový areál
predmety a tým skvalitniť výchovno-vzd elávac í proces na našej
škole.
Na 1. stupni sme zaradili predmety: anglický jazyk /1. a 2. ročník/, informatická výchova /1. ročník/, dramatická výchova /2. ročník/. Na 2. stupni je zaradený predmet ekológia v praxi /5. a 6 ročník/.
V šiestom ročníku sa bude
v tomto školskom roku vyučovať
druhý cudzí jazyk. Rodičia mali
možnosť vybrať si z dvoch alterna-

Pondelok • 5. október. 2009
14.00 Sprístupnenie výstav
Kroj a krojované bábiky
Z našich záhrad
15.00 Tradičný futbalový
Zápas ženatí slobodní

svadobka
Roľnícky dom
športový areál

V Roľníckom dome bude možnosť zakúpiť si knihy, upomienkové predmety a ďalšie materiály vydané obcou.
Špeciálnou ponukou bude film o Pobedime /DVD / - Obec
Pobedim.

Privítali sme prváčikov

l Z prijatia prváčikov. Starosta obce M.
Lednický a triedna učiteľka žiakov 1. ročníka
Mgr. Ľ. Gálová
Foto:J. Miklovičová
Milí prváčikovia !
Na chrbte si nesiete tašku, v nej plný nový
peračník, či prezuvky. V hlavičkách vám víri
množstvo otázok, či obáv, ktorých sa už čoskoro
zbavíte i vďaka vašej pani učiteľke, ktorá vám
určite zodpovie každú zvedavú otázku.
Čas je neúprosný. Mesiac september, prináša
jeseň, akoby oznamoval: „ Deti, treba ísť do školy!". Bábiky, autíčka, formičky, vystriedajú zošity a
šlabikár. Bezstarostný čas hier vystrieda zvonenie
školského zvončeka. Už o malú chvíľu sa z vás
stanú žiaci, prváci.
Vaši rodičia s vami zdieľajú všetky obavy, ale

i radosti. Preto i dnes prekročia školskú bránu po
vašom boku. Verím, že i pre nich je to veľká udalosť. Dnešným dňom sa začínate učiť samostatnosti, naberať sebavedomie. Rodičia vám dajú viac
voľnosti, no i tak budú pre vás každodenne pripravovať desiatu, pomáhať ešte nešikovnej rúčke pri
prvom písmenku. Preto želám rodičom veľa sily a
trpezlivosti na tejto ceste dieťaťa, školáka.
Kapitola, ktorá sa otvára je plná prekvapení,
neľahkých ciest, ale i radosti. Vzdelanie je jedným
z najväčších pokladov, ktoré svojmu dieťaťu
môžete odovzdať. Vedomosti hýbu svetom.
Stojte preto v každej chvíli pri svojich deťoch
a i v neľahkých chvíľach ich podporte. Veď
každý úspech stojí úsilie, či nejaké to sebazaprenie, preto ich trpezlivo veďte na ceste
vzdelania.
Obraciam sa i na pani učiteľku, keďže má
významnú, no i neľahkú úlohu. Ste prvá
osoba na ceste týchto detí za vzdelaním.
Budujete od základov ich skladačku vedomostí. Želám vám veľa síl a chuti motivovať
tieto deti, nových žiakov, aby mali sami chuť
objavovať a zdokonaľovať svoje vedomosti.
Taktiež trpezlivosti pri ich drobných nepozornostiach, veď vymeniť hračku za zošit je
ťažké. S vašou pomocou to určite hravo
zvládnu.
Späť však k najdôležitejším osobám
dnešného dňa, vám milým prváčikom. Určite
ste už zvedaví na novú triedu, či lavicu, kde
budete sedieť a poctivo sa učiť čítať a počítať.

Zo zasadnutia zastupiteľstva
V poradí 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10. septembra
t.r. Oproti pôvodnému programu bolo zasadnutie rozšírené o dva body a to
o prerokovanie žiadosti základnej školy o bezplatné zapožičanie potrebného
materiálu ku Katarínskej zábave a pripomienky a návrhy občanov. Okrem
toho nastali i zmeny, a to v poradí dvoch bodov programu.
Doplňujúce body programu boli zaradené po pravidelne sa opakujúcich
bodoch a to otvorenie zasadnutia a kontrola plnenia uznesení. V treťom bode
riaditeľka školy PaedDr. J. Gáborová požiadala o bezplatné zapožičanie riadu
a iného materiálu, ktorý je potrebný ku pripravovanej Katarínskej zábave.
Túto organizuje ZRPŠ základnej a materskej školy s termínom
28. november 2009. Poslanci s touto žiadosťou súhlasili. V ďalšom vystúpení
riaditeľka školy oboznámila prítomných poslancov o finančnom zabezpečení
originálnych kompetencií školy, citujúc predovšetkým uznesenie vlády SR
č. 412/2005 Z.z. V ďalšom bode programu, prvom na zasadnutí zastupiteľstva, občianka obce A. Vallová žiadala nebudovať multifunkčné ihrisko na
úkor rekonštrukcie a výstavby požiarnej zbrojnice. Starosta obce vysvetlil, že
projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v prvom kole neprešiel, ale je
zaradený do druhého kola. K problematike výstavby multifunkčného ihriska
sa vyjadrila Mgr. E. Směřičková, ktorá žiadala, vzhľadom na finančnú situáciu s výstavbou ihriska počkať. Ďalší diskutujúci R. Čop navrhol hľadať
finančne menej náročné varianty vybudovania základovej časti ihriska,
prípadne túto časť stavby realizovať svojpomocne. K príspevkom Mgr. E.
Směřičkovej a R. Čopa sa vyjadril starosta obce, ktorý výstavbu multifunkčného ihriska obhajoval aj z hľadiska športového vyžitia detí, mládeže ako aj
občanov obce. Mgr. L. Mitošinková navrhla získať finančné prostriedky na
vybudovanie časti ihriska predajom prebytočného obecného majetku.
Piatym bodom programu zasadnutia bol odpredaj hasičského vozidla
Avia. Zastupiteľstvo predaj vozidla schválilo a to minimálne za cenu uvedenú
v znaleckom posudku. Širšiu diskusiu vyvolal bod o schválení kontokorentného úveru. Poslanci sa bližšie zaujímali o podmienky poskytnutia tohto
úveru. Tiež sa predniesla požiadavka prerokovať túto problematiku vo
finančnej komisii. Ďalej poslanci poukazovali na nepriaznivú finančnú
situáciu a na následné problémy finančného charakteru, ak by sa tento úver
realizoval. K tejto problematike sa vyjadril starosta obce s pripomienkou, že
na investičné akcie si berú úvery viaceré obce z regiónu. Nakoniec sa poslanci
uzniesli, aby boli zistené všetky náležitosti, ktoré súvisia s kontokorentným
úverom a získané údaje prerokuje finančná komisia a následne obecné zastu-

Chcem vám ešte však zaželať veľa šťastia
v školských laviciach, chuti do učenia a poznávania nového. Pevnú ruku pri písaní prvých písmen
a čísel. Ak sa z času na čas nejaká machuľa objaví
nedajte sa odradiť, pretože každý začiatok je ťažký.
Pre pocit, keď po prvýkrát sami prečítate nadpis
v novinách, či si vypočítate cenu nákupu, vaše
vynaložené úsilie stojí. Nový svet vás víta a ja vám
v ňom za seba, ako i za obec Pobedim želám veľa
šťastia.
Martin Lednický, starosta obce

l Dekorovanie pobedimských prvákov
Foto: Mgr. M. Uherčík

piteľstvo. Podobne ako v bode o úvere sa diskusia rozvinula aj v bode o schválení realizácie multifunkčného ihriska, kde odznelo viacero názorov a pripomienok. Stanoviská k realizácii ihriska boli rôzne, budovanie ihriska jednoznačne podporoval M. Lednický, starosta obce a poukázal na príklady z iných
obcí. Poslanci sa bližšie zaujímali o využiteľnosť ihriska a pripomenuli
neskoré predloženie schvaľovania realizácie ihriska. Obecné zastupiteľstvo
napokon prijalo uznesenie, že náležitosti súvisiace s realizáciou multifunkčného ihriska sa prerokujú na spoločnom zasadnutí komisií a to Komisie pre
výstavbu a Komisie športovej. Konečné rozhodnutie prijme následné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na toto zasadnutie zastupiteľstva bolo preložené i prerokovanie zápisu do obecnej kroniky. Zápis za rok 2008 pred schválením zastupiteľstvom, prerokujú členovia komisie kultúry a vzdelávania, tak
ako je to uvedené v štatúte obce Pobedim. V 9. bode rokovania zastupiteľstva
poslanci na návrh starostu obce súhlasili s predĺžením nájmu obecného bytu.
Zastupiteľstvo tiež schválilo prenájom pozemku pod vodnou plochou
Zástodolie s tým, že okrem iného doba nájmu je 10 rokov a nájomné je symbolické /1 Ä/. Starosta obce, M. Lednický, ďalej oboznámil poslancov
s návrhom nájomnej zmluvy časti priestorov v Kultúrnom a spoločenskom
centre /nový kultúry dom / s dobou nájmu 3 roky.
V pravidelnom bode, interpelácie, bolo navrhnuté zaradiť ako samostatný
bod programu Návrh a podnety občanov. Poslanci sa zaujímali o program na
pobedimské hody, dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení v novom
kultúrnom dome, o petícii pracovníkov firmy ULSTRUPPLAST a o nájom
bývalej gynekologickej ambulancie.
V bode rôzne M. Lednický, starosta obce, informoval o zámere prenájmu
pošty, o záujemcoch o prenájom predajne Potravín /bývalé centrum/, o novom televíznom programe /DOMA/, vyhotovení sochy sv. Vendelína,
o umiestnení sochy sv. Donáta, o príprave výstavby bytovky. Okrem toho
poslanci žiadali podať informáciu o preverení nájomnej zmluvy s Ing. J. Vanderkom, navrhli predať budovu starého MNV. Záver tohto bodu patril poďakovaniu a to cvičenkám za skrášlenie cintorína a výzdoby pri Roľníckom
dome ako aj M. Směřičkovi za prípravu knihy k privítaniu prváčikov ZŠ.
Okrem toho starosta obce oznámil termín darcovstva krvi /14.10. 2009/,
informoval o úspešnom zbere šatstva a poslanec Ľ. Melicher pozval poslancov na rybársky deň /12. september 2009/.
Oficiálne znenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva sa zverejňuje
v obecnej vitríne pri zdravotnom stredisku a na webovej stránke obce
www.pobedim.sk.
I. Pastorek

l Dr. D. Bialeková pri dokumentácii
objektov archeologického výskumu.

V

priebehu jedenástich etáp výskumu na
Hradištiach a Podhradištiach (1959-62,
1964, 1966-69, 1972, 1975) a v r. 1961,
1971 aj Na laze (II) a v pol. Háj-záhradníctvo,
Pobedim sa stal mojou srdcovou záležitosťou a to
aj napriek tomu, že som popri tom realizovala
výskumy aj na iných lokalitách, napr. v Bojniciach (1960-61), Potvoriciach (1961) a v Závade
(1974, 1976). Pobedimské hradisko sa stalo pre
mňa dominantným, bolo mojou tvrdou školou
v teréne a prinieslo mi veľa zaujímavého a poučného. Tam som si vypracovala vlastnú metodiku
výskumu, tam akoby sa odvíjala Adrianina niť,
ktorá ma mala vyviesť z bludiska dohadov a
neistoty. Každým rokom pribúdali nové poznatky,
nové nálezy a po zahájení výskumov dr. V. Vendtovou v polohách Zapupovec (1963), Na laze IIA
(1964), Dianovec, Šmelcerovie záhrada, Na Laze
II (1965-1966) aj nový pohľad na ekonomické
zázemie hradiska. Tak sa pomaly utvárala zaujímavá mozaika osídlenia tohto mikroregiónu,
ktorá začala skvele zapadať do súkolia celkového
vývoja slovanského dávnoveku. Ukázala sa
možnosť poopraviť niektoré dovtedy platné
chronologické kritériá, zaujať stanovisko k interetnickým, kultúrnym, sociálnym, hospodárskym, demografickým, štátotvorným a ďalším problémom včasného stredoveku. Pobedimské hradisko, významné obchodné a výrobné centrum
stredného Považia, stalo sa synchronizačným
objektom pre ďalšie slovanské lokality a to nielen
na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom kontexte.
Musím však zdôrazniť, že na Hradištiach sa
rozkladala aj významná výrobná osada a kultové
miesto z mladšej až neskorej doby bronzovej,
ktorá sa skúmala zároveň so slovanským hradiskom. V rokoch 1960-1962 jej odkryv viedol
dr. J. Paulík, potom až do r. 1975 ja.
Pobedim si ma pripútal aj vďaka záujmu
a porozumeniu zo strany občanov a najmä ľudí,
s ktorými som pracovala na výskume. Za veľa
vďačím miestnemu zberateľovi G. Klimovi,
objaviteľovi lokality, ktorý bol mojou oporou
a predákom pracovného kolektívu až do predposlednej etapy, kedy pre jeho vážne zdravotné
problémy tento post zaujal J. Kuruc. Rada si
spomínam na spoľahlivých a dlhoročných pracovníkov L. Pastorka a J. Feranca, tiež na ostatných mojich „dzedkov", ako sa im v obci hovorilo. Boli to ľudia, ktorí prežili krvavé boje na Piave
a na rakúsko-uhorskom - ruskom alebo balkánskom fronte, tiež útrapy II. svetovej vojny. Škoda,
že vtedajšia, mne dostupná nahrávacia technika
neumožnila mi tieto ich spomienky si zazname-

Spomienka na roky výskumu v Pobedime
V myšlienkach sa vraciam polstoročia dozadu, pripomínajúc si deň, kedy som prvýkrát vstúpila na pôdu pobedimského chotára. Bola neskorá jeseň roku 1959 a ja som vtedy netušila, že sa
Pobedim stane mojím dlhoročným terénnym pracoviskom a akýmsi druhým domovom. Do
Pobedima som prišla vo veku, o ktorom A. Sládkovič vo svojej Maríne napísal - „A čo je mladosť?
Dvadsaťpäť rokov?", keď som výskum ukončila prekročila som štyridsiatku.
nať. Dodnes s obdivom spomínam na ich stareckú rový výskum valu v S. časti hradiska). Pracovný
múdrosť, rýdzu prostorekosť, humor a záujem kolektív: G. Klimo, L. Pastorek, J. Urban,
o prácu na výskume i celkové dianie. Ich nebolo F. Vulgan, M. Mitošinka.
treba nútiť do roboty, mali svoj pracovný rytmus, VIII. etapa (3. 6. - 14. 11. 1968). Hradištia (sektoale zároveň aj citlivý odhad, aby nepoškodili rový výskum smerom do vnútra hradiska),
objekty alebo hroby. Veľmi dobré skúsenosti som Podhradištia (sonda XII/A-E. - plošný výskum
mala aj s mládežou. V čase letných školských priebehu valu). Pracovný kolektív: G. Klimo,
prázdnin, alebo aj v rámci povinnej letnej aktivity, L. Pastorek, F. Vulgan, J. Žitňanský, M. Mitošinharmonicky dotvárala kolektív starších. Bol v nej ka, J. Košč, J. Melicher, V. Beňo, M. Žitňanský,
rozlet mladosti, kus šantivosti, túžba po poznaní. M. Lednický, J. Dúdik, A. Miklovič, J. Vanderka,
Dnes sú to vážení občania, otcovia, dedkovia a M. Mitošinka, J. Miklovič, J. Mitošinka.
poväčšine už aj dôchodcovia. Tak ubehol čas, ale
Pokračovanie na str. 4
úžasné na tom je to, že tento kus dávnovekej
histórie v obci je živý dodnes. Využívam túto
príležitosť, aby som sa poďakovala nielen pracovníkom na výskume, ale aj tým členom vtedajšieho
MNV a JRD, ktorí mali pozitívny vzťah ku výskumu a boli mi nápomocní pri jeho realizácii.
Počas celého výskumu a aj po jeho skončení,
spolupracovala som s Ing. H. Albrechtom, ktorý
hradisko zameral, urobil technické výpočty
k stavbe valu, prekreslil moju terénnu dokumentáciu na súhrnné plány na pauzáku a podľa nej
urobil aj rekonštrukciu niektorých objektov
a fortifikácie. V rámci povinnej terénnej praxe sa
výskumu zúčastnili poslucháčky archeológie Z. Liptáková (1960), E. Pincéšová (1966, 1969),
M. Polláková (1968, 1969) a poslucháčka Stavebnej fakulty D. Vranová z Pobedima (19601962). Umývanie, signovanie a prebaľovanie
keramického a osteologického materiálu urobila
A. Šmelcerová (1964, 1966-1969, 1971, 1972,
1975). Z Archeologického ústavu SAV na výskume krátkodobo mi pomáhali vtedajší technickí
pracovníci - K. Pieta (1961), O. Rajnič (1964),
I. Földös (1972) a J. Császta (1975).
I. etapa (12. 10 - 14. 11. 1959). Hradištia, (sonda I
- zistenie situácie na hradisku, vytýčenie sond II,
III v mieste valu). Pracovný kolektív: G. Klimo,
L. Pastorek, V. Kopáč, J. Melicher, S. Pogran,
V. Vavro, F. Mitošinka, J. Melicher, E. Bielik,
J. Feranec.
II. etapa (21. 6. - 12. 9. 1960). Hradištia (sondy
II-VI - sledovanie valu a osídlenia vo východnej
l Horná foto: Exkurzia účastníkov III. Mečasti hradiska). Pracovný kolektív: G. Klimo,
dzinárodného kongresu slovanskej archeolóL. Pastorek, J. Urban, J. Feranec, S. Pogran,
gie, konaného v roku 1975, na pobedimských
V. Mitošinka, V. Kopáč.
Hradištiach.
III. etapa (1. 7. - 25. 10. 1961). Hradištia (sektol Odkrývanie kostrových
rový výskum v JV. časti hradiska); Podhradištia
hrobov.
(sondy VII-X - zistenie stavebných detailov valu
a jeho priebeh); Na laze II (sídlisko, pohrebisko).
Pracovný kolektív: G. Klimo, L. Pastorek,
M. Bohovic, J. Feranec, J. Lednický, I. Pastorek.
IV. etapa (9. 7. - 27. 8. 1962). Hradištia (sonda XI
- rez valom, sektorový výskum v SV. časti hradiska). Pracovný kolektív: G. Klimo, L. Pastorek,
J. Urban, J. Feranec, I. Pastorek.
V. etapa (25. 6. - 20. 9. 1964). Hradištia (sektorový výskum v S. časti hradiska). Pracovný kolektív: G. Klimo, L. Pastorek, J. Urban, I. Pastorek,
P. Kotleba, J.Vanderka.
VI. etapa (1. 8. - 31. 8. 1966). Hradištia (sektorový výskum valu v S. časti hradiska). Pracovný
kolektív: G. Klimo, L. Pastorek, J. Feranec,
J. Urban, F. Vulgan,
VII. etapa (3. 10.-24. 11. 1967). Hradištia (sekto-
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IX. etapa (21. 7. - 10. 10. 1969). Hradištia (sektorový výskum valu v S. časti
hradiska). Pracovný kolektív: G. Klimo, L. Pastorek, J. Melicher, F. Vulgan,
J. Košč, A. Miklovič, M. Lednický, L. Lednický.
X. etapa (30. 8. - 10. 11. 1972). Podhradištia (sonda XIII/ A-U plošný
výskum priebehu valu). Pracovný kolektív: G. Klimo, L. Pastorek, J. Košč,
J. Kuruc, Š. Benák, L. Miklovič,
XI. etapa (13. 7. - 31. 10. 1975). Hradištia; veľký reprezentatívny plošný
výskum valu v JZ. časti hradiska (preskúmaná plocha 1121 m 2 , dĺ. ca 60 m)
a panelová výstavka z príležitosti exkurzie účastníkov III. medzinárodného
kongresu slovanskej archeológie (IIIeCongrčs International d' Archéologie
Slave Bratislava 7 - 14 septembre 1975). Pracovný kolektív: J. Kuruc,
M. Klimo, P. Petráš, O. Jurčo, J. Lednický, D. Melicher, E. Klimo, K. Kotleba,
M. Bielik, Ľ. Kerak, P. Líška, V. Miklovič, J. Vavro, J. Bielik, J. Melicher,
P. Vavro, J. Lednický, J. Mitošinka, V. Mitošinka, M. Toráč, P. Hesko,
P. Kováčik, P. Miklovič, J. Mitošinka, V. Mokoš, J. Miklovič, Ľ. Procháska,
P. Lednický, P. Dudík, A. Vavro.
Aj po skončení archeologického výskumu snažila som sa využiť niektoré
nové metódy prírodných vied na ozrejmenie parciálnych otázok. V r. 19761977 to bola geofyzikálna prospekcia západného valu Hradíšť a časti západného valu Podhradíšť urobená členmi Interdisciplinárnej racionalizačnej
brigády pri ČSAV v Brne (dr. K. Ludikovský, dr. V. Hašek, dr. F. Obr),
v r. 1980-1981 archeomagnetické datovanie lokality (dr. O. Orlický z Geofyziky n. p. Bratislava a dr. J. Tirpák z AÚSAV v Nitre). Ku komplexnej
geofyzikálnej prospekcii celého hradiska došlo však až v roku 2005-2006
(dr. M. Ruttkay z AÚSAV v Nitre a dr. J. Henning z Univerzity W. Goetheho
vo Frankfurte nad Mohanom), na základe ktorej v roku 2007 bol urobený
zisťovací a revízny výskum (dr. M. Ruttkay).
Pobedim nevstúpil do povedomia odbornej aj laickej verejnosti len výskumom slovanského hradiska a jeho sídliskovej aglomerácie, tiež spomínanej
osady z mladšej a neskorej doby bronzovej, ale aj výskumami germánskych
osád z 2. - 4. stor. v polohách Horné a Dolné pole v r. 160-1961 (dr. T. Kolník),
na prípojke diaľnice v r. 1984-1985 (dr. t. Kolník, dr. P. Roth) a v polohe
Dolinky (časť pôvodnej polohy Horné pole) v r. 1989 (dr. D. Staššíková).
Aj napriek tomu, že výskum v Pobedime a to nielen môj, ale aj uvedených
kolegov, sa robil za sťažených podmienok a s technickým vybavením, ktoré
odpovedalo tej dobe, získané poznatky boli také dôležité a zaujímavé, že
nieto významnejšieho diela, historickej mapy alebo encyklopédie, v ktorých
by Pobedim nefiguroval.
Darina Bialeková

Začiatok školského roku v materskej škole
V školskom roku 2009 / 2010 do materskej školy Pobedim je zaradených
33 detí. K 2.9. 2009 nastúpilo 30 detí z toho 8 detí predškolského veku.
V materskej škole sú otvorené dve triedy, jedna celodenná a jedna poldenná.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme vykonávať podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý sa skladá zo 4 obsahových celkov: Ja som, Kultúra,
Príroda, Ľudia. O deti sa budú starať 3 pedagogické zamestnankyne.
Deti v materskej škole čakalo nové zrekonštruované hygienické zariadenie.
Knappová Katarína, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Zvíťazil pobedimský kroj
Ako napísal Piešťanský týždeň /č. 31/ v kúpeľnom meste ožila tradícia
krojovaných Anna bálov. V krojovanom sprievode, ktorý predchádzal samotnému bálu, nechýbali ani členovia našej folklórnej skupiny Pobedimčan.
Po Winterovej ulici, išli spolu s folklórnymi súbormi z Drahoviec, Krakovian,
Modrovej a z domácich Piešťan / súbor Povoja /. Oživovateľom Anna bálu,
uskutočnil sa v Kúpeľnej dvorane Kursalón 25. júla t.r., bol aj u nás známy
hudobník Peter Veverka. Súčasťou bálu bola aj súťaž o najkrajší kroj.
V kategórii ženský kroj zvíťazila naša členka folklórnej skupiny Mária
Desátová.
Pred piešťanským Anna bálom sa vystúpenie našich folkloristov páčilo i
účastníkom stretnutia dôchodcov podjavorinského kraja, ktoré sa konalo
17. júla t.r. Seniori zo slovenskej a moravskej strany Javoriny sa stretli na
ihrisku v Lubine. V kultúrnom programe, ktorý nasledoval po príhovoroch a
oboznámení sa s históriu obce Lubina, sa náš folklórny súbor predstavil
spevom a s vtipnou scénkou s drotárom. Vhodne doplnili a obohatili vystúpenia speváckych skupín Dolinka z Hrušového, Kolovrátok z Melčíc Lieskového a Zvonky z Nového Mesta nad Váhom.
I.Pastorek

V nedeľu, 2. augusta 2009, si
veriaci a občania Pobedima
pripomenuli 10. výročie pôsobenia vdp. Mariána Vivodíka v našej
obci. Vdp. M. Vivodík prišiel do
pobedimskej farnosti ako mladý
kňaz 1. augusta 1999 a s mladíckym elánom začal vykonávať
dušpastiersku činnosť v Pobedime a vo filiálke Bašovce.
Nezanedbávajúc svoje hlavné
poslanie sa rozhodujúcou mierou
zaslúžil o generálnu opravu
farského kostola sv. Michala
archanjela a fary, objektov, ktoré
patria medzi významné pamiatky
nášho regiónu. Okrem toho bol
počas jeho doterajšieho účinkovania obnovený kostol v Bašovciach a
urobené viaceré úpravy v interiéri oboch kostolov.
Z príležitosti 10. výročia pôsobenia vdp. M. Vivodíka odovzdal
správcovi farnosti pamätnú plaketu starosta obce Martin Lednický a za
veriacich Pobedima sa poďakovali mladí farníci Michaela Petrášová a
Martin Holubec, ktorí mu odovzdali obraz a finančný dar.
Red.

Ukončenie funkčného obdobia združenia
Podľa stanov Združenia pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala
v Pobedime sa dňa 31. decembra 2009 končí funkčné obdobie orgánov tohto
združenia t.j. 6 člennej správnej rady a kontrolóra. Ďalšie funkčné obdobie sa
začína 1. januára 2010 a potrvá do 31. decembra 2013.
Združenie touto formou žiada občanov, ktorí majú záujem pracovať
v združení a chcú byť kandidátmi na voľbu nových orgánov, aby písomnou
formou podali svoju kandidátku do 31. októbra 2009 na adresu: Združenie
pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v Pobedime, Obecný úrad
Pobedim. Bližšie informácie poskytne na adrese združenia M. Jankechová,
pracovníčka Obecného úradu Pobedim
Ing. Peter Kotleba, predseda Združenia pre ochranu a obnovu
kostola sv. Michala v Pobedime

Obec Pobedim na DVD
Jednou z hodových prekvapení, ktoré pripravila obec, je DVD Obec
Pobedim. Realizáciu filmu na nosiči DVD organizačne zabezpečil starosta
obce Martin Lednický, ktorý prijal ponuku Mgr. Petra Pčolku a objednal
prvý film o našej obci. Po stránke odbornej spolupracoval s realizátormi
Mgr. I. Pastorek , ktorý sa zúčastnil i na finalizácii diela. Čerpajúc z knihy
Pobedim / Bratislava 1992 / scenár a zároveň komentár k filmu spracovala
Verona Šikulová, kamera Ján Chrvala, komentár pôsobivo nahovoril herec
Divadla Jána Palárika v Trnave Vladimír Jedľovský.
Film pútavo približuje bohatú minulosť Pobedima, jeho pamiatky, krásny
kroj a život roľníka kedysi. Treba len dúfať, že film nájde odozvu u obyvateľov obce, ako aj u ostatných záujemcov.
I.P.

Hasiči z Pobedima zvíťazili v Maďarsku
Pobedimskí dobrovoľní hasiči vyhrali medzinárodnú súťaž v maďarskom meste Szeghalom. „Sme nesmierne šťastní, že v konkurencii zahraničných dobrovoľníkov sme napokon vyhrali," tešil sa z úspechu šéf pobedimských hasičov Martin Piškula, ktorý velil dvom úspešným družstvám
z Pobedima, reprezentujúcich slovenské farby. Našim šikovným dobrovoľníkom sa darilo nielen v rozvíjaní hadíc a hasení, ale aj vo futbale, kde taktiež
porazili konkurenciu a stali sa absolútnymi víťazmi. Medzinárodná hasičská
súťaž sa konala v dňoch 13. až 23. júla t.r. a prilákala aj tamojšie médiá. Na
súťaži sa zúčastnili 3 domáce družstva z mesta Szeghalom, hasiči z Poľska
/mesto Lodž/, Českej republiky /mesto Toužim/ a Slovenskej republiky obec
Pobedim.
Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí nám pomohli zúčastniť sa hasičského tábora a súťaže. Sú to: Obec Pobedim, KJ Trade Jozef Kadlec,
PD Pobedim, Rastislav Čop a Libor Miklánek,
Martin Piškula

Základná škola s materskou školou Jána Hollého v Pobedime
Foto: Mgr. M. Uherčík
Vyhodnotenie školského roku 2008/2009
V školskom roku
2008/2009 navštevovalo našu materskú
školu (MŠ) 24 detí
v jednom oddelení a
základnú školu (ZŠ)
122 žiakov, a to v 4 triedach I. stupňa a v 5 triedach
II. stupňa. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa
postupovalo podľa učebných plánov schválených
Ministerstvom školstva SR, podľa ISCED 1, 2 a
podľa pedagogicko-organizačných pokynov na
školský rok 2008/2009. Výchova a vzdelávanie sa
v našej škole uskutočňovala s účinnosťou od
1. septembra 2008 v 1. a 5. ročníku podľa štátneho
vzdelávacieho programu a podľa školského
vzdelávacieho programu.
V MŠ pracovali dve skúsené pedagogické
pracovníčky – zástupkyňa riaditeľky školy pre
MŠ a učiteľka MŠ. O čistotu sa tu starala školníčka. V školskej jedálni pracovala vedúca a dve
kuchárky. V ZŠ pracoval zmiešaný trinásťčlenný
pedagogický kolektív. Desať učiteliek, dvaja
učitelia a jeden farár. Ženskú časť pedagogického
zboru tvorilo šesť učiteliek 1. stupňa, z nich je
jedna riaditeľka školy a jedna vychovávateľka a
štyri učiteľky 2. stupňa. Mužskú časť tvorili dvaja
učitelia a farár, jeden z učiteľov zastával funkciu
zástupcu riaditeľky školy a bol učiteľom 2. stupňa,
druhý má kvalifikáciu učiteľa 2. stupňa. V poslednom štvrťroku školského roku odišla z kolektívu
jedna učiteľka a vedenie muselo situáciu riešiť
zastupovaním až do konca školského roku.
Zastúpila ju skúsená pedagogička Mgr. Ostrovská, za čo jej patrí veľká vďaka. O údržbu ZŠ sa
svedomito staral školník a dve upratovačky.
Ekonomiku školy zabezpečovala ekonómka.
V edukačnom procese pedagógovia využívali
nové moderné metódy a formy práce so žiakmi
vedúce ku kreativite, samostatnosti a aktivite
žiakov, k ich túžbe po vzdelaní a uplatnení sa
v živote, k výchove mladého človeka, ktorý si vie
nájsť svoje miesto v živote, uplatniť sa v tvrdej
konkurencii dnešnej spoločnosti.
Počas celého školského roka prebiehali v našej
škole viaceré akcie. Medzi najúspešnejšie patrili
napríklad:
• Aranžovanie „Dary Zeme“
• Miss bábika
• Deň rodiny
• Deň jabĺk
• Deň úcty k starším
• Katarínska zábava
• Aranžovanie jesenných kytíc
• Viazanie adventných venčekov
• Privítanie Mikuláša
• Basketbalový turnaj: žiaci - učitelia
• Vianočná besiedka spojená s vianočnými trhmi
• Karneval v deň sv. Valentína
• Marec -„Mesiac knihy“- návšteva knižníc
v Pobedime a v Novom Meste nad Váhom
• Deň Zeme
• Deň matiek
• Deň detí.
V tomto školskom roku sa uskutočnili aj rôzne
exkurzie a výlety a medzi tie najúspešnejšie patria
napríklad:
• Košariská - Myjava - Ekofarma Podkylava
• Jadrová elektráreň Mochovce a Jaslovské
Bohunice

• Galéria Jána Koniarka v Trnave
• Balneologické múzeum Piešťany, Kúpeľný
ostrov, galéria
• Hvezdáreň Hlohovec
• Hrad Beckov
• Exkurzia do živočíšnej výroby na miestnom
PD
• Exkurzia do výrobných hál v Pobedime (KOLCHEMA)
l Deň jabĺk.
• Bradlo - Košariská - Myjava
• Exkurzia: Beckov - Trenčín • Gabčíkovo.
l Aranžovanie jesenných
Medzi veľmi úspešné akcie musím zaradiť aj
l Malísaolympionici
so svojim učiteľkami a starostom obce.
kvetov.
„Školu v prírode Patrovec“. Zúčastnili
na nej
žiaci 1. stupňa a bola veľmi kladne hodnotená
nielen zo strany pedagógov, ale aj zo strany detí a
rodičov.
O tom, že minulý školský rok bol pre našu
školu úspešný, svedčí aj fakt, že naši žiaci sa
zúčastnili na veľkom množstve súťaží a olympiád.
Chcem pripomenúť úspech našej žiačky Tatiany
Čechvalovej, ktorá nás vzorne reprezentovala na
Olympiáde slovenského jazyka a literatúry a
umiestnila sa na krásnom desiatom mieste, a teda
patrí medzi desiatich najlepších Slovákov.
Škola naplno funguje aj v popoludňajších
hodinách. Svedectvom sú viaceré krúžky, v ktol Miss bábika.
rých žiaci počas školského roka pracovali. Bolo
ich pätnásť a viedli ich nasledovní vedúci:
• Výtvarný krúžok - PaedDr. A. Majerníková
(Bc.V. Sýkorová)
• Divadelný krúžok - Mgr. J. Škanderová
• Šikovné ruky - Mgr. J. Košútová
• Cvičenia zo SJL - Mgr. J. Košútová
• Športový krúžok - 1.st - Mgr. G. Bartovičová
• Biblický krúžok - Mgr. M. Vivodík
• Konverzácie z NJ - Mgr.A. Kasardová
• Spevácky krúžok - Mgr.Ľ. Gálová , Mgr. J. Pastulová
• Cvičenie s hudbou - Mgr. L. Mitošinková
l Divadelné predstavenie Kráska zviera.
• Futbalový krúžok - 2. st. - Mgr. P. Vrábel
• Cvičenia z matematiky pre 9. roč. - Mgr. M.
Uherčík
• Krúžok mladých hasičov - p. M.Piškula
• Počítačový krúžok - Mgr. A. Kasardová
• Basketbalový krúžok - p. M. Miklánková
• Cvičenia z anglického jazyka RNDr. R. Schedlingová
Pri hodnotení práce v školskom roku
2008/2009 by som chcela poukázať aj na úpravy,
ktoré sme zrealizovali v priestoroch školy.
Uskutočnila sa výmena ďalších okien v triedach,
zrekonštruovali sa priestory bývalej dielne a teraz
v nich funguje školský klub detí. K týmto priesto- príjemne. Spomínané úpravy by sa nám však len
rom bola pristavená terasa. Vybudovala sa malá ťažko dali zrealizovať bez sponzorov a bez výbortelocvičňa a namontovaním bojlera s teplou vodou nej spolupráce s radou školy a rodičovským zdrusa umožnilo naplno využívať aj veľkú telocvičňu, žením. Rada by som poďakovala hlavne R. Čoponakoľko športovci majú možnosť používať aj vi, I. Pätnickému, M. Žákovi, M. Madrovi, Mgr
sprchy. Upravila sa zadná časť školského dvora, E. Směřičkovej, O. Klimovej, Mgr. M. Kadlecovi,
vybudovali sa nové okrasné skalky a chodníky, Ľ. Ondruškovi, p. M. Miklánkovej, Ing. M. Varvysadil sa ďalší trávnik a začalo sa s budovaním govi a všetkým sponzorom a priateľom školy.
Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom
nového ihriska. Opravil sa strop v zborovni,
vytvoril sa nový kabinet jazykov a tiež kancelária školy, rade školy aj rodičovskému združeniu za
pre ekonómku školy. Kúpili sme stoličky do ich prácu počas celého školského roka 2008/2009.
Pevne verím, že v novom školskom roku sa nám
multimediálnej učebne.
V priestoroch MŠ sa tiež nezaháľalo. Počas bude i naďalej dobre spolupracovať a naša práca
letných prázdnin prebehla úplná rekonštrukcia bude odmenená výbornými výsledkami žiakov
sociálnych zariadení pre deti aj zamestnancov. našej školy.
PaedDr. Jarmila Gáborová
Priestory škôlky sme sa snažili pripraviť tak, aby
riaditeľka školy
boli pre naše deti bezpečné a aby sa v nich cítili

Kríza poľnohospodárstva alebo človeka?
Jedno porekadlo hovorí, že páchateľ sa vracia
na miesto činu. Dostal som priestor, a tak sa vám po
roku znova pokúsim na tomto mieste priblížiť ako
napreduje poľnohospodárstvo v roku 2009 na
Slovensku a u nás v Pobedime.
V súčasnosti prežívame veľmi zložitú situáciu
v agrosektore, a teda i na našom vidieku. Práca ľudí
v poľnohospodárstve je veľmi znevažovaná. V najväčšej miere cenami, ktoré jej v súčasnosti tzv.
,,globálny trh" ponúka. Ak dnes trh dáva ľuďom
prácu v poľnohospodárstve a ceny, ktoré sú dnes
nižšie ako boli za socializmu, je to absolútne opovrhovanie tvrdou prácou ľudí. Povedzme si rovno,
že je to celospoločenské znehodnotenie tých, ktorí
zabezpečujú základné potraviny pre nás všetkých.
Začnem živočíšnou výrobou, ktorá v tomto
roku pokračuje v nastavenom tempe a smere
Európskou úniou. To, že je tempo smrtiace viete aj
vy a tomu, kto to nevie, sa to pokúsim ozrejmiť, ako
to v skutočnosti je s poľnohospodárstvom. Keď
sme vstupovali do EÚ náš nemenovaný zástupca
súhlasil s navrhnutými podmienkami okamžite,
lebo podľa neho aj HONK KONG nie je sebestačný v poľnohospodárstve a žije. Takže od vstupu do
EÚ sa snažíme tomuto názoru vyrovnať. Ako sa to
darí sa pokúsim opísať. Chov ošípaných bol tak
stratový, že sme ho museli ukončiť v októbri 2008.
Veď čo na tom, že na Slovensku sa prestáva
s chovom, predsa dovážame z EÚ a do nej tiež
patríme.
Dnes konštatujeme, že asi sme urobili dobre,
lebo pri dnešných cenách za kravské mlieko by sme
už na bráne mali zavesenú iba veľkú reťaz s ešte
väčším zámkom. Bohužiaľ takým smerom sa pohli
ceny za poľnohospodárske produkty. Pre zjednodušenie sa budem v tomto článku odvolávať na
slovenské koruny a iba jeden produkt, ktorý hovorí
za všetko. Mlieko, ktoré vo februári 2008 stálo
12,50 Sk/l, padlo vo februári 2009 na 4,50 Sk/l.
Mesačne tratíme približne 350 000 Sk, čo za deväť
mesiacov tohto roku robí stratu na tržbách približ-

ne 3 mil. Sk. A to je už čo povedať. Keby sme
tie peniaze mali, tak sme za ne mohli zakúpiť
tri kusy malých traktorov, alebo oveľa viac
hnojiva ako sme do pôdy dali. Chcel som len
vyčísliť, čo taká strata pre nás znamená. My
sa ale nevzdávame a s tou nastavenou politikou našej spoločnej únie bojujeme a bojovať
budeme dokedy to pôjde. Nie sme síce
HONK KONG, ale žijeme.
Dostávam dosť často otázku: „Z čoho
teda žijete, keď ste v takej strate?" Väčšinou
odpoviem, že to by som aj rád vedel. Ale
teraz naozaj. Nie že žijeme, ale prežívame
len vďaka tomu, že strata je zatiaľ na úrovni dotácií, čo v reči únie znamená: ,,Čo vám dáme, to vám
aj zoberieme". Ale takýmto spôsobom sa zastavuje
ďalší technický rozvoj podniku, zastavuje sa rast
ekonomický, sociálnych výhod atď.
V to mto roku má obrovský prepad aj rastlinná
výroba. Prepad cien komodít oproti minulému
roku je asi o 30%, čo sa ďalej podpisuje na prepade
podniku. Aby sme prežili, musí sa to znovu niekde
odzrkadliť, čo má za následok znižovanie vstupov
do výroby (vlastné osivá, znižovanie hnojív,
postrekov atď. ). To, že klesli ceny je jedna vec, ale
čo je horšie, o naše komodity nie je žiadny záujem.
Celú tohtoročnú produkciu máme stále na sklade.
Stretáme sa iba s tým, že dajte za nízku cenu, alebo
ak sa vám nepáči, privezieme zo zahraničia.
Bohužiaľ takáto situácia je v dnešnom poľnohospodárstve, a ani sa zatiaľ nenaznačuje zlepšenie, nakoľko bývalá vláda takúto stratégiu odsúhlasila do roku 2013. Ak naše družstvá neskúpia
zahraničný podnikatelia a ak do roku2013 prežijeme, tak možno potom svitne aj na lepšie časy.
Aj napriek tejto zložitej a ťažkej dobe sa
nevzdávame a investujeme do rozvoja družstva aj
keď menej, ale stále. V tomto roku sme zakúpili
nový ťažký traktor Deut Fahr X 710 /viď foto/,
radličkový podmietač Lemken Karat 9, rekonštrukciou prechádza aj budova bývalej pridruženej

Životné jubileum PhDr. Jána Mitošinku
Dňa 29. júla t.r. oslávil významné životné jubileum
pobedimský rodák, významný funkcionár zväzu ľadového
hokeja, PhDr. Ján Mitošinka. Jubilant sa narodil v Pobedime 29. júla 1934 a po vysokoškolských štúdiách sa
predovšetkým venoval ľadovému hokeju.
Po vzniku Slovenskej republiky bol v rokoch 1992 1997 prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového
hokeja. Za jeho účinkovania slovenskí hokejisti zvíťazili
na predolympijskej kvalifikácii v Sheffielde a obsadili
skvelé 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri, pričom
Slovensko vyhralo základnú skupinu.
J. Mitošinka bol riaditeľom Telový chovnej školy
v Bratislave, trénerom Slovana Bratislava, reprezentácie
Československa „B" a Španielska . Viedol tiež hokejový
klub FC Barcelona. Bol olympijským atašé česko - slovenskej výpravy pre letné olympijské hry 1992 v Barcelone
a o dva roky neskôr prevzal od vtedajšieho predsedu MOV
J.A. Samarancha Trofej k storočnici MOV. Inicioval
založenie Slovenského hokejového klubu, ktorého oficiálnym sídlom bola naša obec. V čase svojho rozkvetu mal
klub vyše 130 000 členov.
Podľa www.szlh.sk spracoval I. Pastorek

výroby (tzv. Guma), kde vznikol archív, výdajňa
obedov a malá spoločenská miestnosť.
Dostávame mnoho otázok, či budeme predávať
mlieko. A preto veľmi rokujeme o ďalšej investícii,
čo je tohtoročný hit, automat na mlieko. Keby to
bola lacná a jednoduchá operácia tak predaj už
dávno prebieha. Cena lepšieho automatu, čo sa
napríklad týka hygieny v samotnom automate, stojí
okolo 400 až 600 000 Sk, s predajom aj fliaš už
približne 1 mil. Sk. Chcel by som uviesť, že to nie
je také jednoduché, ako sa to v médiách propaguje
a pánom ministrom reklamuje. Investícia akú som
spomínal do automatu, má dlhú návratnosť, a preto
nie je namieste hovoriť, ako sa poľnohospodárom
hneď oplatí vyrábať mlieko. Ak by to tak bolo, náš
budúci minister by asi zo svojho 2000 kusového
stáda nepredal 1200 kusov do zahraničia.
Nová úroda sa vždy oslavovala dožinkami.
Slovo dožinky sa dá odvodiť od slova dožiť. 27. 10.
2009 sa naše poľnohospodárske družstvo dožíva
šesťdesiatky. Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že naše
poľnohospodárske družstvo sa dožíva takéhoto
krásneho jubilea a popriať im veľa zdravia, šťastia,
porozumenia a veľa lásky v kruhu svojich blízkych.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým
svojim kolegom a zamestnancom za odvedenú
prácu v tomto celoživotne ťažko skúšanom odvetví. Verím, že poľnohospodári prežijú tieto ťažké
chvíle a bude ich náročná práca náležite ohodnotená.
Ľubomír Ondruška, predseda
Poľnohospodárskeho družstva Pobedim

Privítali sme
17.7. 2009 Alexandra Rudolfová
31.7. 2009 Adriana Lukáčová
21.7. 2009 Lea Karvayová
3.2. 2009 Lucia Mitošinková

l Dr. J. Mitošinka pri otvorení
výstavy v roku 2005, ktorej osobitná
časť bola venovaná terajšiemu jubilantovi.
Foto: Ing. L. Melicher

Manželstvo uzavreli
6.6. 2009 Veronika Matulová, Piešťany
Marek Petruš, č. 454
22.8. 2009 Miriama Kadlecová, č.456
Martin Sapáček, Bzince pod
Javorinou - Cetuna
12.9. 2009 Monika Vavrová č. 209
Michal Masár, Krakovany
Rozlúčili sme sa
25.6. 2009 Dušan Bičan, č. 124 / 61r /.
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