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Má taký kútik táto zem, kde som doma a patrím tam ja a on patrí mne a To, aká je súčasnosť, budete mať 
so mnou bdie, je šťastný so mnou, aj plakať vie - ak mňa bolí! Nosím ho sebou možnosť vidieť pri sledovaní tejto 
a podľa mňa ho pozná svet, môj domov, ten jasný kút, kam sa vraciam a odvša- akadémie, ktorú pre vás pripravili 
diaľ k nemu cesty vedú, ako keď ruka siaha k chlebu, každý deň rovnako je dobrý naši učitelia a žiaci. Naša súčasnosť, 
a bez neho chudobný je svet, čosi mu chýba - ak ho niet. to je 102 žiakov základnej školy a 

Vážení prítomní, 31 detí materskej školy. Pod mojím 
vedením pracuje v škole 24 zamest-dovolila som si svoj krátky príhovor začať slovami o domove. Čo je to do-
nancov. Teší ma, že sme zomknutý mov? Domov je miesto, kde máme svojich blízkych, domov je miesto, kde nám 
a pevný kolektív. Som veľmi rada, že je dobre, domov je miesto, kam sa vždy radi vraciame. Za ostatné tri roky sa naša 
mám okolo seba ľudí, na ktorých sa dnešná oslávenkyňa, naša milovaná školička, stala pre mňa druhým domovom. 
môžem spoľahnúť a ktorí sú pre mňa Keď má sviatok dobrý priateľ, pripravíme mu oslavu. My, zamestnanci našej 
v mnohých ohľadoch vzorom. základnej a materskej školy, keďže máme našu školičku veľmi radi, rozhodli 

sme sa pre ňu pripraviť dnešnú oslavu. Som veľmi rada, že sme sa tu zišli Keď v roku 2008 začali zmeny 
v takomto veľkom počte. Teší ma, že naše pozvanie prijal aj prednosta v školstve, každá škola si pripravova-
Krajského školského úradu v Trenčíne pán Ing. Ondrej Divinský spolu s pracov- la svoj školský vzdelávací program. 
níčkami úradu Mgr. Boženou Beníčkovou a Mgr. Annou Turanovou. Vitajte Naša škola si v tom svojom programe 
medzi nami. Tiež ma teší, že medzi nás zavítali zástupcovia inštitúcií z Nového stanovila ciele. Stanovili sme si, že 
Mesta nad Váhom: pán Tibor Hlobeň - prednosta Obvodného úradu, Ing. Mi- každý absolvent našej školy by mal byť tvorivý, zručný, vnímavý a empatický. 
loslav Malík - prednosta Spoločného úradu samosprávy a zástupca Úradu práce V súčasnosti často riešime otázku známeho filozofa Immanuela Kanta, či ľud-
sociálnych vecí a rodiny pán Ing. Jozef Munk. Aj toto sú ľudia, ktorí pri nás stoja ský rod speje k lepšiemu. Našou úlohou je dokázať, že my k lepšiemu naozaj 
a pomáhajú nám. Som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať aj našu pani spejeme. V súčasnosti silnie tendencia rezignovať na morálne hodnoty a normy. 
starostku Mgr. Evu Směřičkovú, zástupcov obecného zastupiteľstva obce Ľudia strácajú vieru, že má zmysel tieto normy dodržiavať. V tejto situácii je pre 
Pobedim a pracovníkov Obecného úradu v Pobedime, tiež starostov okolitých každého nesmierne dôležité mať pevné body, míľniky, ktoré nám určujú cestu. 
obcí. Vítam medzi nami aj moje milé kolegyne, riaditeľky okolitých škôl, ktoré Ich spoľahlivá znalosť je jedným z predpokladov úspešnej výchovy a vzdeláva-
medzi nás prišli aj so svojimi spolupracovníčkami - učiteľkami. Vítam tiež nia. Našou úlohou je tiež dokázať, že postavenie učiteľa a školy je v dnešnej 
našich sponzorov a priateľov školy. Medzi hlavných sponzorov školy patrí aj spoločnosti dôležité a kardinálne a nedá sa ničím nahradiť. Našou úlohou je 
PD Pobedim, a preto medzi nami vítam jeho predsedu, pána Ing. Juraja docieliť to, aby žiak, ktorý bude opúšťať našu školu, bol nielen múdry a vzdela-
Lednického  spolu s jeho spolupracovníkmi. Teší ma, že medzi hosťami vidím ný, ale aj to, aby bol dobrým človekom. Aby dokázal posúdiť, čo je dobré 
aj zástupcov rodičov a rodičovského združenia: pani Oľgu Klimovú, pani a v živote uplatňoval dodržiavanie morálnych hodnôt. Tiež je potrebné, aby si 
Michaelu Černokovú, pani Alenu Holubcovú a ďalšie mamičky a oteckov, ktorí všetci uvedomili, že veci, ktoré sú v živote dôležité, sa nikdy nerodia s ľahkosťo-
už tri roky pri nás stoja a bez ktorých by som si prácu v našej škole nevedela u, že kto chce čistý tón zo svojich huslí mať, musí sa najprv dlho učiť hrať, že 
predstaviť. Chcela by som privítať aj členov Rady školy a jej predsedu pána život sám sú husle rozohrané a jeho tóny nie vždy obstoja a pravé krásno nie je 
Mariána Žáka, ktorý je pre našu školu tiež veľkou oporou. nikdy dané za drobnú mincu lacno, bez boja. Nakoniec by som chcela našej 

oslávenkyni, našej milovanej školičke zapriať, zaželať, aby, keď tu pri ďalšom A nakoniec som si nechala históriu a súčasnosť zároveň. Vítam medzi nami 
okrúhlom výročí bude stáť iný človek, pociťoval presne to, čo teraz cítim ja. všetkých bývalých zamestnancov tejto školy. Všetkých riaditeľov, učiteľov 
Želám jej, aby bola aj pre neho domovom, aby bola domovom pre našich budú-a prevádzkových zamestnancov, ktorí medzi nás dnes prišli. Ste história a na vás, 
cich žiakov a učiteľov.na vašich základoch, na tom, čo ste dokázali, môžeme teraz my, terajší zamest-

nanci, stavať súčasnosť a budúcnosť. O tom, aká bola história školy, nás erudo- Želám ti škola, aby na teba myslel a prial ti celý Pobedim. Želám ti, aby na 
vaným spôsobom poinformoval Mgr. Ivan Pastorek, za čo mu z tohto miesta teba nikdy nezabudol ani tvoj zriaďovateľ. A vám všetkým chcem zaželať, aby 
ďakujem. O tom, aká bola história školy, sme sa tiež dozvedali pri spoločnom ste tu s nami, v našej rodine a v našom kruhu, prežili príjemný deň.
čítaní z kroník so žiakmi školy a tiež pri príprave dnešnej slávnostnej akadémie. PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy

,

,

Vyjadriť vzťah ku škole, ktorej výročie dnes boli už v detstve mojimi vzormi a odrazu sa stali 
oslavujeme pár vetami je ťažká úloha aj pre mňa, mojimi kolegami.
ktorá som rodáčka obce Pobedim, bývalá žiačka Bol to zvláštny, ale zároveň aj veľmi úžasný 
tejto školy, bývalá učiteľka na tejto škole a teraz pocit. Taká zodpovednosť dokázať, že robili svoju 
dokonca zriaďovateľ tejto školy v úlohe štatutárne- prácu dobre. A zároveň výzva ukázať, že majú 
ho zástupcu obce. pokračovateľov, ktorých učiť, vychovávať, odo-

Vyjadriť tieto pocity je ťažké, ale dá sa zaspomí- vzdávať vedomosti a skúsenosti baví a napĺňa. To 
nať. Zaspomínať na prvé nesmelé krôčiky škôlkara, bol môj sen od detstva. Byť učiteľkou. 
neskôr žiaka. V tejto škole tieto pocity zažili mnohí. Ale hovorí sa, že človek mieni a Pán Boh mení. 
Roky strávené v školských laviciach boli plné Dnes stojím na tomto mieste ako zriaďovateľ tejto 
očakávaní, radostí, ale i sklamaní, množstva vedo- školy a musím úprimne priznať, že je to najťažšie.
mostí, prvých študentských lások, porovnávaní, Nie som ani žiak, ani učiteľ, ale ten, ktorý túto 
ktorý učiteľ je prísny, vzdelaný, prístupný, veselý, školu spolu s poslancami obecného zastupiteľstva 
láskavý. Boli to roky, na ktoré sa nedá zabudnúť. tak nejako zastrešuje. Je to zodpovednosť za školu, to slová nášho pána dekana - Mgr. Ľudovíta Malého, 

Možno práve pre tie príjemne a zmysluplne ktorá nás vychovala. Za školu, v ktorej dnes musíme ktorý pozdravuje našu slávnosť, ktorú by veľmi rád 
strávené roky v školských laviciach máme tých, riešiť havarijný stav kotlov - tepla v tejto škole a osobne navštívil, ale má neodkladné povinnosti 
ktorí chcú byť pokračovateľmi odkazu Jána Amosa čakať na štát, ktorý nám možno pomôže, aby táto vyplývajúce z jeho funkcie. Pán dekan dobre pozná 
Komenského, chcú byť učiteľmi. Tiež ma lákalo byť škola bola a verím, že aj bude. Hlavne a práve preto, históriu našej obce, školy a želá tejto škole, podobne 
učiteľkou a mala som dokonca aj to šťastie, že som že táto škola vždy všetko pekné v sebe mala a má. ako ja, aby oslávila ďalšiu storočnicu s ľuďmi, ktorí 
mohla spomienky oprášiť a vrátiť sa sem, na pôdu Stačí pozrieť do očí žiakov tejto školy... si vážia odkazy našich predkov - predkov obce 
tejto školy ako učiteľka. Prísť medzi učiteľov, ktorí Pobedim. Mgr. Eva Směřičková, starostka obce Dodám ešte posledné slová môjho príhovoru a sú 

 

Pevný bod nám určuje cestu 

Škola z pohľadu žiaka, učiteľa, zriaďovateľa

l Krst Hymny školy starostkou obce Mgr. 
Evou Směřičkovou.       Foto: Ladislav Novák 

l Príhovor riaditeľky školy 
PaedDr. J. Gáborovej

l Príhovor riaditeľky školy 
PaedDr. J. Gáborovej
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 Dôležitú úlohu v činnosti 
arcibiskupstvo. Po skončení výstavy dňa 22. februára 1912 bola spísaná kon-pobedimskej školy zohrávala tzv. 
trolná zápisnica s obsahom Stavba rímsko-katolíckej školy v obci Pobedim. školská stolica Bol to najmenej 
Na spísaní zápisnice bol prítomný zástupca Nitrianskeho kráľovského úradu 9 členný výbor volený na tri roky. 
ľudových škôl, miestny farár Alfonz Bernkopf, notár Anton Sillaba, zástupco-Jeho členom bol z moci úradnej 
via školskej stolice a to Štefan Janda / učiteľ školy / a Michal Bielik. Za projek-miestny duchovný a zástupca 
tanta a realizátora stavby bol prítomný Michal M. Harminc, ktorý mal vtedy učiteľského zboru. Ostaných 
stavebnú firmu so sídlom v Budapešti. členov menovala obec. V právo-

Výstavba školy sa podľa tejto zápisnice uskutočnila od 10. mája do 10. moci školskej stolice bolo rozho-
októbra 1911. Pôvodne sa počítalo so začiatkom už 15. apríla a stavba sa mala dovať o najdôležitejších otázkach existencie a chodu školy, ako aj určovať plat 
ukončiť 30. septembra. Napriek posunutiu termínu suma za postavenie školy učiteľa. Začiatkom 20. storočia prerokovala školská stolica predovšetkým 
bola taká ako sa dohodlo, totiž 58 250.- korún. Okrem termínu bol dodržaný otázku výstavby novej školy, pretože stará budova školy s dvoma učebňami 
projekt ako aj celkový rozpočet stavby. O dva roky po výstavbe školy sa urobili nevyhovovala tak počtu žiakov ako aj úrovni vyučovania tej doby. 
ďalšie stavebné práce a to na byte učiteľa organistu. Stavbu, ktorá bola zrejme V čase príprav na výstavbu školu bol predsedom školskej stolice miestny 
vo dvore školy, previedol staviteľ až z Liptovského sv. Mikulášasprávca farnosti Alfonz Bernkopf, ktorý je na miestnom cintoríne i pochovaný. 

Murári na príkaz vrchnosti museli vo forme štuky označiť školu maďar-Tento zvolal 12. decembra 1909 zasadanie školskej stolice ,ktorého sa zúčast-
ským názvom, ktorý sa však miestnym nepáčil. Veď ako sme už uviedli ťarcha nili členovia: notár Anton Sillaba, obyvatelia obce Michal Mitošinka, Jozef 
finančných nákladov ležala na pleciach domácich a tak nie je čudné, že vznikol Klimo, Štefan Lednický, Juraj Miklovič. Ján Klimo, Michal Miklovič, Jozef 
zaujímavý protest. Totiž podľa spomienok súčasníka miestny mlynár Juraj Feranec, Jozef Vakoš a učiteľ Štefan Janda ako zapisovateľ. Predmetom jedna-
Miklovič - Mišovic počas nedeľňajších litánií zobral vyšívanú zásteru - futu nia, ktorého zápis bol v maďarčine, bolo prerokovanie príspevku na výstavbu 
a pekne krásne sekerkou maďarský nápis z fasády odstránil. Vraj bola z toho školy za žiakov, ktorí vykonávajú povinnú školskú dochádzku a žiakov opaku-
i odozva vo vtedajšej tlači a mlynár Miklovič bol aj za tento čin prenasledovaný júcich. Začínajúc školským rokom 1909/1910 mali obyvatelia obce platiť nad 
vtedajšími úradmi. Takto písal o histórii nápisu pobedimskej školy MUDr. rámec určenej dane až po úplnej úhrady za každého žiaka školopovinného 
Henrich Lifka, príbuzný spomínaného Juraja Mikloviča. 2 koruny a za žiakov, ktorí školskú dochádzku opakujú 1 korunu. Taktiež by 

Vyučovanie v novopostavenej škole bolo do vzniku Československej platili aj časť nákladov na stavebné práce. 
republiky v duchu silnej maďarizácie. Učila sa síce i slovenčina, dôraz sa Projektantom novej školy bol známy slovenský architekt, Michal Milan 
kládol na maďarčinu, a tak žiaci odriekavali v maďarčine i Otčenáš, ktorého Harminc. Oficiálnym objednávateľom stavby školy bola náboženská obec 
slovám vôbec nerozumeli. Mgr. Ivan Pastorek Pobedim a povolenie na stavbu vydal školský úrad v Nitre ako aj ostrihomské 

školy pripomenuli úryvky z najstaršej školskej li i to, že sa učia tak ruštinu ako aj anglický jazyk. 
kroniky, napríklad zo slávnostného odhalenia Potvrdili to básňami a piesňami ako i vtipnými 
pamätnej tabule Jána Hollého, či popis situácie vystúpeniami v pomyselnej triede. Slávnostnú 
v škole počas ochorenia žiakov na vtedajšie nákaz- akadémiu k výročiam školy treba zaradiť medzi 
livé choroby. Ďalšími vystúpeniami žiaci pripome- najvydarenejšie kultúrne aktivity školy. Zásluhu na 
nuli prijatie do pionierskej organizácie a prvomájo- tom mali všetci vystupujúci a samozrejme scená-
vý sprievod so všetkým, čo k týmto akciám patrilo. ristka a režisérka Mgr. Jela Košútová, ďalší pedagó-
Do tohto obdobia histórie školy vhodne zapadla govia a technický personál. Po skončení akadémie 
rezká pieseň Na čerešniach boli sme. Telovýchovná sa začala slávnostná recepcia, ktorá bola spríjemne-
skladba Poupata zasa oživili niekdajšie masové ná vystúpením ľudovej hudby z Levíc a folklórnej 
cvičenia Spartakiády. Po spomienkach na nedávnu skupiny Pobedimčan. Krásu pobedimskej čipky 
minulosť nasledovali najmenší cvičenci so svojimi prezentovala Mária Mizeráková. 
rodičmi so skladbou Zlatá brána. Druhý deň osláv bol venovaný Pobedimčanom, 

Slávnostný charakter mal krst školskej hymny, ako aj občanom susedných Bašoviec. Po slávnost-
ktorej hudbu vytvorila Mgr. Ľ. Gálová , text žiaci ných príhovoroch, treba pripomenúť, že v nepriazni 
8. ročníka Michaela Ferancová, Adriana Miklovi- počasia, nasledoval program žiakov a detí. Tak ako 
čová, Adriana Plichtová spolu s Mgr. J. Košútovou , v prvý deň osláv i v tento deň prítomní na slávnosti 
spev Martin Holubec, Adriana Miklovičová, ocenili vysokú úroveň programu slávnostnej akadé-
Adriana Plichtová a produkciu zabezpečil Bc. Mi- mie. Po jej skončení, súčasťou ktorého bola i pre- dňoch 24. a 25. júna 2011 si Základná 
chal Gábor. Krstnou mamou hymny bola starostka hliadka výstavy v budove školy, sa žiaci školy, pod škola s materskou školou Jána Hollého 
obce Mgr. Eva Směřičková a po krste nasledovala režijným vedením Mgr. Janky Škanderovej, pred-v Pobedime pripomenula 100. výročie V
samotná hymna v podaní žiakov. A že sa páčila stavili v sále kultúrneho domu divadelnou hrou vybudovania školy v roku 1911 a postavenie súčas-
o tom svedčil úprimný potlesk prítomných. V prog- O nosatom kuchárikovi a rýchlonohom drotárikovi. nej školy pred 50. rokmi. Prvý deň osláv škola 
rame nemohli chýbať ani deti materskej školy Oslavy 100. a 50. výročia školy mali vysokú privítala oficiálnych hostí ako i bývalých učiteľov 
s milým programom. O chvíľu poézie sa postarala úroveň, o ktorú sa postaralo vedenie školy ako a pracovníkov školy. S históriou školy oboznámil 
žiačka Simona Burzová s básňou Zuzanka Hraš- i všetci zainteresovaní. prítomných Mgr. Ivan Pastorek a po prednáške si 
kovie, s ktorou obsadila v okresnom kole v predne-hostia prezreli výstavu venovanú dejinám a súčas-
se poézie veľmi pekné nosti jubilujúcej školy. 
2. miesto. Po peknom Oficiálny program prvého dňa osláv sa začal 
umeleckom zážitku sa príhovormi riaditeľky školy, PaedDr. Jarmily 
žiaci narodení v rokoch Gáborovej, starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej 
1999-2000 predstavili a predsedu Rady školy Mariána Žáka. Po príhovo-
skladbou Milénium. roch odovzdal prednosta Krajského školského 
Vynikajúco reprezento-úradu v Trenčíne, Ing. Ondrej Divinský, ďakovný 
val školu aj konferen-list riaditeľke jubilujúcej školy. Z prítomných 
cier Martin Holubec, pedagógov pozdravil slávnostné zhromaždenie 
ktorý s piesňou Ben bývalý riaditeľ školy Ivan Šelepák a potom už 
postúpil do krajského nasledovala slávnostná akadémia žiakov v réžii 
kola POP STAR - Mgr. Jely Košútovej. Uvádzali ju Adriana Mik-
Trenčianskeho kraja. lovičová a Martin Holubec, ktorí navodili vhodnú 
Žiaci školy prezentova-atmosféru jednotlivým číslam programu. Históriu 

l Prednosta Krajského školského úradu 
v Trenčíne Ing. O. Divínsky odovzdáva ďa-
kovný list z príležitosti jubilea školy.
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projekt ako aj celkový rozpočet stavby. O dva roky po výstavbe školy sa urobili nevyhovovala tak počtu žiakov ako aj úrovni vyučovania tej doby. 
ďalšie stavebné práce a to na byte učiteľa organistu. Stavbu, ktorá bola zrejme V čase príprav na výstavbu školu bol predsedom školskej stolice miestny 
vo dvore školy, previedol staviteľ až z Liptovského sv. Mikulášasprávca farnosti Alfonz Bernkopf, ktorý je na miestnom cintoríne i pochovaný. 

Murári na príkaz vrchnosti museli vo forme štuky označiť školu maďar-Tento zvolal 12. decembra 1909 zasadanie školskej stolice ,ktorého sa zúčast-
ským názvom, ktorý sa však miestnym nepáčil. Veď ako sme už uviedli ťarcha nili členovia: notár Anton Sillaba, obyvatelia obce Michal Mitošinka, Jozef 
finančných nákladov ležala na pleciach domácich a tak nie je čudné, že vznikol Klimo, Štefan Lednický, Juraj Miklovič. Ján Klimo, Michal Miklovič, Jozef 
zaujímavý protest. Totiž podľa spomienok súčasníka miestny mlynár Juraj Feranec, Jozef Vakoš a učiteľ Štefan Janda ako zapisovateľ. Predmetom jedna-
Miklovič - Mišovic počas nedeľňajších litánií zobral vyšívanú zásteru - futu nia, ktorého zápis bol v maďarčine, bolo prerokovanie príspevku na výstavbu 
a pekne krásne sekerkou maďarský nápis z fasády odstránil. Vraj bola z toho školy za žiakov, ktorí vykonávajú povinnú školskú dochádzku a žiakov opaku-
i odozva vo vtedajšej tlači a mlynár Miklovič bol aj za tento čin prenasledovaný júcich. Začínajúc školským rokom 1909/1910 mali obyvatelia obce platiť nad 
vtedajšími úradmi. Takto písal o histórii nápisu pobedimskej školy MUDr. rámec určenej dane až po úplnej úhrady za každého žiaka školopovinného 
Henrich Lifka, príbuzný spomínaného Juraja Mikloviča. 2 koruny a za žiakov, ktorí školskú dochádzku opakujú 1 korunu. Taktiež by 

Vyučovanie v novopostavenej škole bolo do vzniku Československej platili aj časť nákladov na stavebné práce. 
republiky v duchu silnej maďarizácie. Učila sa síce i slovenčina, dôraz sa Projektantom novej školy bol známy slovenský architekt, Michal Milan 
kládol na maďarčinu, a tak žiaci odriekavali v maďarčine i Otčenáš, ktorého Harminc. Oficiálnym objednávateľom stavby školy bola náboženská obec 
slovám vôbec nerozumeli. Mgr. Ivan Pastorek Pobedim a povolenie na stavbu vydal školský úrad v Nitre ako aj ostrihomské 

školy pripomenuli úryvky z najstaršej školskej li i to, že sa učia tak ruštinu ako aj anglický jazyk. 
kroniky, napríklad zo slávnostného odhalenia Potvrdili to básňami a piesňami ako i vtipnými 
pamätnej tabule Jána Hollého, či popis situácie vystúpeniami v pomyselnej triede. Slávnostnú 
v škole počas ochorenia žiakov na vtedajšie nákaz- akadémiu k výročiam školy treba zaradiť medzi 
livé choroby. Ďalšími vystúpeniami žiaci pripome- najvydarenejšie kultúrne aktivity školy. Zásluhu na 
nuli prijatie do pionierskej organizácie a prvomájo- tom mali všetci vystupujúci a samozrejme scená-
vý sprievod so všetkým, čo k týmto akciám patrilo. ristka a režisérka Mgr. Jela Košútová, ďalší pedagó-
Do tohto obdobia histórie školy vhodne zapadla govia a technický personál. Po skončení akadémie 
rezká pieseň Na čerešniach boli sme. Telovýchovná sa začala slávnostná recepcia, ktorá bola spríjemne-
skladba Poupata zasa oživili niekdajšie masové ná vystúpením ľudovej hudby z Levíc a folklórnej 
cvičenia Spartakiády. Po spomienkach na nedávnu skupiny Pobedimčan. Krásu pobedimskej čipky 
minulosť nasledovali najmenší cvičenci so svojimi prezentovala Mária Mizeráková. 
rodičmi so skladbou Zlatá brána. Druhý deň osláv bol venovaný Pobedimčanom, 

Slávnostný charakter mal krst školskej hymny, ako aj občanom susedných Bašoviec. Po slávnost-
ktorej hudbu vytvorila Mgr. Ľ. Gálová , text žiaci ných príhovoroch, treba pripomenúť, že v nepriazni 
8. ročníka Michaela Ferancová, Adriana Miklovi- počasia, nasledoval program žiakov a detí. Tak ako 
čová, Adriana Plichtová spolu s Mgr. J. Košútovou , v prvý deň osláv i v tento deň prítomní na slávnosti 
spev Martin Holubec, Adriana Miklovičová, ocenili vysokú úroveň programu slávnostnej akadé-
Adriana Plichtová a produkciu zabezpečil Bc. Mi- mie. Po jej skončení, súčasťou ktorého bola i pre- dňoch 24. a 25. júna 2011 si Základná 
chal Gábor. Krstnou mamou hymny bola starostka hliadka výstavy v budove školy, sa žiaci školy, pod škola s materskou školou Jána Hollého 
obce Mgr. Eva Směřičková a po krste nasledovala režijným vedením Mgr. Janky Škanderovej, pred-v Pobedime pripomenula 100. výročie V
samotná hymna v podaní žiakov. A že sa páčila stavili v sále kultúrneho domu divadelnou hrou vybudovania školy v roku 1911 a postavenie súčas-
o tom svedčil úprimný potlesk prítomných. V prog- O nosatom kuchárikovi a rýchlonohom drotárikovi. nej školy pred 50. rokmi. Prvý deň osláv škola 
rame nemohli chýbať ani deti materskej školy Oslavy 100. a 50. výročia školy mali vysokú privítala oficiálnych hostí ako i bývalých učiteľov 
s milým programom. O chvíľu poézie sa postarala úroveň, o ktorú sa postaralo vedenie školy ako a pracovníkov školy. S históriou školy oboznámil 
žiačka Simona Burzová s básňou Zuzanka Hraš- i všetci zainteresovaní. prítomných Mgr. Ivan Pastorek a po prednáške si 
kovie, s ktorou obsadila v okresnom kole v predne-hostia prezreli výstavu venovanú dejinám a súčas-
se poézie veľmi pekné nosti jubilujúcej školy. 
2. miesto. Po peknom Oficiálny program prvého dňa osláv sa začal 
umeleckom zážitku sa príhovormi riaditeľky školy, PaedDr. Jarmily 
žiaci narodení v rokoch Gáborovej, starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej 
1999-2000 predstavili a predsedu Rady školy Mariána Žáka. Po príhovo-
skladbou Milénium. roch odovzdal prednosta Krajského školského 
Vynikajúco reprezento-úradu v Trenčíne, Ing. Ondrej Divinský, ďakovný 
val školu aj konferen-list riaditeľke jubilujúcej školy. Z prítomných 
cier Martin Holubec, pedagógov pozdravil slávnostné zhromaždenie 
ktorý s piesňou Ben bývalý riaditeľ školy Ivan Šelepák a potom už 
postúpil do krajského nasledovala slávnostná akadémia žiakov v réžii 
kola POP STAR - Mgr. Jely Košútovej. Uvádzali ju Adriana Mik-
Trenčianskeho kraja. lovičová a Martin Holubec, ktorí navodili vhodnú 
Žiaci školy prezentova-atmosféru jednotlivým číslam programu. Históriu 

l Prednosta Krajského školského úradu 
v Trenčíne Ing. O. Divínsky odovzdáva ďa-
kovný list z príležitosti jubilea školy.

Foto: Ladislav Novák

l Z bohatého programu osláv výročia školy.

Foto: Ladislav Novák

l Projekty výstavby školy v roku 1911.

Foto: archív   

Mgr. Ivan Pastorek 



V podvečerných hodinách 12. júla 2011 si veriaci Pobedima uctili 
putujúcu relikviu sv. Cyrila. Ucteniu predchádzala procesia s relikviou od 
budovy fary do kostola za spevu piesne k svätému Cyrilovi. Súčasťou 
uctenia relikvie vo farskom kostole sv. Michala archanjela bol ruženec,  
špeciálna pobožnosť k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi a slávnostná sv. omša, 
ktorej koncelebrantom bol vdp. Štefan Šoka, správca farnosti v Podolí. 
V homílii správca pobedimskej farnosti vdp. Dušan Nemec priblížil osudy 
relikvie a podčiarkol význam relikvií svätých v živote veriacich. Po ukon-
čení sv. omše si uctili relikviu veriaci zúčastnení na pobožnosti. Na záver 
slávnostnej udalosti bola relikvia odovzdaná farárovi vdp. Štefanovi 
Šokovi. 

V pobedimskej farnosti si relikviu uctili najskôr veriaci vo filiálnom 
kostole v Bašovciach a po Pobedime bol ďalšou zastávkou vzácnej re-
likvie kostol sv. Cyrila a sv. Metoda v Očkove. -I. Pastorek-

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva I.
Dňa 4. apríla 2011 sa zišlo 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva ,v progra-

me ktorého bolo 17 bodov programu. Okrem pravidelných sa rokovalo 
o navýšení spoluúčasti na projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice o sumu 
5 000.- Ä a o zmene finančnej sumy v projekte rekonštrukcia verejného 
osvetlenia. Poslanci prerokovali žiadosť Základnej školy s materskou školou 
Jána Hollého v Pobedime o určení kritérií pre prijímanie detí do materskej 
školy, čo sa v ďalšom bode programu aj realizovalo vo forme uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo v 7. bode schválilo prílohu č.1 k VZN č. 2/2009 
o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a školských zariadení. Pred 
prerokovaním rozpočtu obce boli schválené výšky úverov na projekty - kon-
krétne hasičskú zbrojnicu, verejné osvetlenie a budovanie vodovodu. Okrem 
toho bola schválená výška kontokorentného úveru na bežné výdavky. 
Pred vlastným schválením rozpočtu Ľudmila Pätnická predniesla záväzné 
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. Rozpočet obce Pobedim 
na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013 bol prerokovaný a schválený 
v 10. bode programu zasadania a po ňom nasledovala voľba hlavného kontro-
lóra. Poslanci do tejto funkcie zvolili Alenu Miklášovú. V tajnej voľbe 
a následne žrebom sa vybral nájomca obecného bytu (Martin Vallo). Bod, 
ktorým sa mala stanoviť výška prenájmu obnovenej jedálne v Kultúrno-
spoločenskom a sociálnom zariadení, bol presunutý na budúce zasadnutie 
zastupiteľstva. Poslanci boli ďalej oboznámení s projektom ENESCO a súhla-
sili so zapojením obce do tohto projektu. V bodoch Interpelácie a Rôzne 
sa diskutovalo predovšetkým o realizácii rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 
a verejného osvetlenia.   

Po otvorení 6. zasadnutia starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou a kon-
trole uznesení bola prerokovaná a schválená žiadosť novozvolenej hlavnej 
kontrolórky Aleny Miklášovej na vykonávanie podnikateľskej činnosti. 
V tomto bode bol tiež schválený plán kontrolnej činnosti na rok 2011. V ďal-
šom bode bol prerokovaný návrh projektu skutočného vyhotovenia moderni-
zácie verejného osvetlenia s tým, že na mieste osvetlenia medzi obcou a prie-
myselnou zónou bude osvetlenie inštalované na spojnici medzi Staničnou 
ulicou a cestou Pobedim - Horná Streda. Ďalšie osvetľovacie telesá budú 
inštalované na športovom areáli a na oddychovej zóne. V bode 5 sa stanovila 
výška prenájmu obnovenej jedálne v kultúrnom dome a v nasledujúcom bode 
vstupné pri návšteve Roľníckeho domu (vstupné: deti, dôchodcovia a ZTP 
0.30 Ä, ostaní návštevníci 0.50 Ä). Poslanci na návrh starostky obce schválili 
dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov zastupiteľstva, ktorý sa týka 
poslancov, ktorí poberajú predčasný starobný dôchodok. Pred bodom Inter-
pelácie bola stanovená výška odmeny kronikárke obce. -I.P.- Dňa 5. júla 2011 požiadala starostka obce Mgr. Eva Směřičková o technic-

kú pomoc OHZ Pobedim na odčerpanie vody v zaplavenej pivnici v budove 
obecného úradu. Zasahovali 5 členovia OHZ a bola použitá technika AHZS 
MB Vario 815. Jednotka OHZ na mieste udalosti zastavila hlavný prívod vody 
a plynu a začala s odčerpávaním vody kalovým čerpadlom. Zároveň bol požia-
daný hasičský a záchranný zbor o plávajúce čerpadlo. Veliteľ zásahu, prostred-
níctvom KS IZS Trenčín, vyžiadal techniku Nissan Navara a dvoch príslušní-
kov, ktorí priviezli plávajúce čerpadlo. Potom s oboma čerpadlami bola odčer-
paná voda z pivnice, ktorá zaplavila priestor prasknutým vodovodným potru-
bím. Kotolňa rozmerov 7x7 m bola zaplavená do výšky 1,5 m. Na mieste 
udalosti pomáhali traja členovia DHZ Pobedim.    

Nasledujúci deň 6. júla voda opäť zaplavila kotolňu obecného úradu. 
Udalosť nahlásil veliteľovi OHZ vrátnik PD Pobedim, ktorý počul v kotolni 
úradu tečúcu vodu. O udalosti bola informovaná starostka obce Mgr. E. Smě-
řičková. Päť členov hasičského zboru na zásah použilo rovnakú techniku ako 
v prvom prípade. Po uzatvorení hlavného prívodu vody do bojlera, z ktorého 
tiekla voda, odčerpávala vodu kalovým čerpadlom. Voda zaplavila kotolňu 
do výšky 20 cm. Spracované z podkladov OHZ Pobedim 

Za krásneho slnečného počasia sa dňa 2.júla 2011 konala v obci 
Rakovice okres Piešťany netradičná súťaž s hasičskou historickou techni-
kou. Súťaž otvoril predseda DHZ Rakovice Ján Hevier a starosta obce 
Rakovice Dušan Daloš.

Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 11 hasičských družstiev z toho 8 muž-
ských a 3 ženské družstvá. Súťažili aj družobní hasiči z obce Rakovice 
v Českej republike.

Súťažilo sa na dva pokusy, počítal sa lepší čas jedného z pokusov. 
Zvíťazili naši hasiči pred DHZ Bašovce a DHZ Bohdanovce. Zo žien bolo 
prvé družstvo DHZ Rakovice z Českej republiky. 

Po skončení súťaže boli všetky družstva odmenené ručne vyrezávaný-
mi drevenými sánkami, ktoré zhotovil Ján David z Piešťan, ďalej diplo-
mom a vecnou cenou.

Hasiči ďakujú usporiadajúcemu zboru za pekne strávené popoludnie 
a výbornú atmosféru. Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

Po dažďovom popoludní večer, v sobotu 30. apríla 2011, sa uskutočnila 
slávnosť Stavanie mája. Akciu zorganizovala obec Pobedim a Dobrovoľný 
hasičský zbor Pobedim za aktívnej účasti folklórnej skupiny Pobedimčan. 
Členovia súboru na úvod zaspievali a s ďalším programom pokračovali po 
osadení mája našimi hasičmi. 

Prítomných na akcii privítala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, ktorá 
pripomenula starodávne zvyky stavania mája a ocenila účasť folklórnej skupi-
ny a pobedimských hasičov. Po piesňach a príhovore hasiči ručne stavali máj. 
I keď prvý pokus nebol úspešný, ďalší sa už podaril a potom už bolo potrebné 
len máj vyrovnať do správnej polohy. Slávnosť Stavanie mája pokračovala 
ďalšími piesňami folklórnej skupiny Pobedimčan a medzi nimi nechýbala 
pieseň Máj, máj, máj zelený.. 

Pre návštevníkov tradičnej akcie bolo pripravené i občerstvenie, ktoré iste 
dobre padlo i aktérom Stavania mája.  -I.P.-

Víťazstvo hasičov v Rakoviciach

Hasiči zasahovali v zaplavenej kotolni

                         Foto: Martin Piškula 

Stavanie májaFoto: I. Pastorek 
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Privítali sme 
19.8.2010 Teresa Staroňová, č. 214
 3.6.2011 Terézia Dudíková, č. 127
 3.6.2011 Martin Varga, č. 186

Manželstvo uzavreli 
5.2.2011 Michal Lauko (č. 213) a Martina Michalíková (Trnava)
14.5.2011 Jozef Kment (č. 340) a Iveta Reháková (Veľké Orvište)
11.6.2011 Ing. Ján Miklovič (č. 149) a Mgr., Bc. Magdaléna 

Černoková (Bašovce)
18.6.2011 Martin Pilát (č. 431) a Ľubica Nedorostová (Piešťany)

Rozlúčili sme sa 
28. 4.2011 Jiři Škandera č. 234,  (52 r.)
12. 7.2011 Helena Dudíková č. 406,  (81 r.)
13. 7.2011 Jolana Líšková č. 114,  (82 r.)
15. 7.2011  Vojtech Miklovič č. 380,  (84 r.)

Futbalisti Pobedima po dlhých 22. rokoch budú hrať opäť vo vyššej 
súťaži. Postup sme si zabezpečili už 3 kolá pred koncom súťaže!!! 29. mája 
sme hrali v Polianke zápas sezóny. Mužstvo Polianky nám dýchalo na 
chrbát od začiatku súťaže, keďže boli stále na druhom mieste pár bodov za 
nami. Na zápas sme nastupovali s tým, že si musíme odniesť od súpera 
aspoň bod alebo všetky tri. Zápas sme mali celý čas pod kontrolou. Jediným 
gólom v zápase, ktorý strelil Juraj Cagal do súperovej brány, sme si zabez-
pečili výhru, tri body a odstup od druhého miesta už na nedostihnuteľných 
dvanásť bodov. (Polianka - Pobedim 0:1). TJ Pobedim chce poďakovať 
všetkým fanúšikom, čo chodia na naše zápasy a hlavne tým, ktorí boli na 
spomínanom zápase a svojím povzbudzovaním nám doslova vytvorili 
domáce prostredie. Ďakujeme.!!!   Miloš Miklovič, tajomník TJ Pobedim

Na Majstrovstvá Slovenska v kolkoch 
žiakov, ktoré sa konali dňa 14. mája 2011 
v Modranke, sa predviedli i kolkárky 
Kolkárskeho klubu Pobedim Adriana 
Miklovičová (na foto) a Adriana Plich-
tová perfektným výkonom. Domov si 
priviezli zlatú a strieborné medaily. 
A. Miklovičová (436) si v silnej kategórii 
dievčat vybojovala 1. miesto a stala sa 
majsterkou Slovenskej republiky. Finále 
aj semifinále sa hralo po 60 hodov. 
V semifinále nahádzala 213 kolov a za 
prvou hráčkou zaostávala o17 kolov. Do 

finále postupovala zo 4. miesta. Tam Adriana ukázala , ako sa má bojovať 
o medaily. Na 1. dráhe stiahla 10 kolkov prvej semifinalistky, v druhej už 
nenechala nič na náhodu a pridala ďalších 13 kolkov, navyše stala sa 
víťazkou tohto turnaja. Na peknom 6. mieste sa umiestnila Adriana 
Plichtová (393). Striebornú medailu si vybojovali naše hráčky v súťaži 
dvojíc. Tu sa im sčítali kolky z hry jednotlivkýň a vynieslo im to hodnot-
né 2. miesto.    Text a foto: Miloš Miklovič

Naša kolkáreň bola v dňoch 7. a 8. mája 2011 dejiskom Majstrovstiev 
Slovenska jednotlivcov v kategórii mužov. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 
36 hráčov z celého Slovenka a po prvýkrát v histórii hral v tejto kategórii aj 
hráč KK Pobedim Ivan Žitňanský ml. V sobotňajšej kvalifikácii sa mu neda-
rilo ako na majstrovstvách Trenčianskeho kraja a s výkonom 561 zvalených 
kolkov obsadil 34. miesto. Najlepší v kvalifikácii bol Ľubomír Bugár z KK 
Inter Bratislava ,s výkonom 651 kolkov, druhý Ivan Čech zo ŽP Šport 
Podbrezová s výkonom 637 a tretí Radoslav Foltín zo ŽP Šport Podbrezová 
s výkonom 634. Na postup do nedeľného finále bol potrebný výkon 602 zva-
lených kolkov. V nedeľnom finále sa najviac darilo Tomášovi Pašiakovi zo 
ŽP Šport Podbrezová, ktorý si z 12. miesta výkonom 663 kolkov vybojoval 
striebornú medailu s celkovým súčtom 1282 kolkov. Bronzovú medailu si 
vybojoval Ivan Čech, ktorý vo finále zvalil 634 kolkov, čo v súčte znamenalo 
1271 kolkov. Majstrom Slovenska v roku 2011 sa stal Ľubomír Bugár, ktorý 
vo finálový deň zvalil 646 kolkov, čo v celkovom súčte bolo 1297 kolkov.

Dňa 14. mája 2011 sa na našej kolkárni konali Majstrovstvá Slovenska 
jednotlivcov v kategórii seniorov (nad 50 rokov), kde z 32 účastníkov si zlatú 
medailu odniesol v poslednej štvorici hrajúci Miroslav Ruttkay z TJ 
Lokomotíva Vrútky, ktorý zvalil 616 kolkov. O štyri kolky menej zvalil 
Anton Pažitný KK Zentiva Hlohovec. Bronzovú medailu získal Jozef Bereš 
z KK Štadión Bratislava za výkon 601 kolkov. Ing. Marián Mitošinka 

Dňa 2.7. 2011 sa na štadióne TJ Pobedim konal „Nultý ročník futbalové-
ho turnaja o pohár starostky obce Pobedim 2011". Turnaj vysokej futbalovej 
úrovne sa hral na 2 kvalitných miniihriskách. Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev 
v 2 skupinách, z ktorých postúpilo najlepších 8 mužstiev. Tie sa neskôr 
stretli vo vyraďovacej časti turnaja. Do 2 semifinálových stretnutí sa 
prebojoval tím Sportika (prevažne z hráčov z Hornej Stredy), Fenomén 
Team (dorastenci Spartaka Trnava a Piešťan) a 2 pobedimských mužs-
tiev - Piškótové Bábätko a TONA Team. Menej úspešné tímy Sportiky 
a Piškótového Bábätka zohrali zápas o 3. miesto, kde museli rozhodnúť 
penalty, v tých sa viac darilo domácemu Piškótovému Bábätku. 
Finálový zápas medzi Fenoménom a TONA teamom bol o niečo jedno-
značnejší. Fenoméni domácich rozstrieľali 7:0. 

Turnaja sa ďalej zúčastnili dorastenci Vrbového, Krakovian, 
Piešťan, Trenčína, Spartaka Trnava a veľa ďalších dospelých hráčov 
z nižších líg - spomínaná Horná Streda, Častkovce, Pobedim. 
Spestrením turnaja bolo zapojenie dorasteniek Slovenskej reprezentá-
cie, ktoré sa prebojovali do štvrťfinále.

Najlepšou brankárkou sa zaslúžene stala Majka Korenčiová, naj-
lepším strelcom Peter Líška zo Spartaku Trnava a najlepším hráčom sa 
stal Peter Šiška z tímu TJ Pobedim. Na turnaji nechýbalo chutné občer-
stvenie a kvalitné ceny, ktoré sa podarilo zabezpečiť vďaka podpore 
sponzorov, za čo im aj touto cestou organizátori turnaja vyslovujú 
poďakovanie. Martin Směřička ml. 

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva II. Úspechy mladých kolkárok

Futbalisti opäť vo vyššej súťaži

Futbalový turnaj o pohár starostky obce

Najlepší kolkári v Pobedime


