
POBEDIMČAN

Patrocínium sv. Michala, archanjela je veľmi 
obľúbené. Vo svete sa nachádza štrnásť vrchov zasvä-
tených sv. Michalovi, kde sú kláštory a pútnické 
miesta. Najznámejší je Mont Saint Michel pri severo-
západnom pobreží Francúzska. Jemu zasvätené kosto-
ly sú u nás v blízkom okolí v Naháči, Bíňovciach, 
Bolerázi, Jaslovských Bohuniciach, Cíferi, Hlohovci, 
Lančári na kopci nad dedinou a samozrejme v Pobe-
dime. 

V školskom roku 1992/93 bolo v Piešťanoch zria-
dené Arcibiskupským úradom v Trnave Gymnázium 
sv. Michala, archanjela. Dokonca minulý rok 
Mjr. PaedDr. ThLic. Martin Pitko pozýval na slávenie 
sv. omše na slávnosť sv. Michala, archanjela dňa 
29. septembra 2010 o 16. 00 hod. v kostole sv. Michala, 
archanjela Na vŕšku v Nitre, kde si mali zúčastnení 
pripomenúť 1. výročie zriadenia policajnej farnosti 
sv. Michala, archanjela v Nitre. Čím upútala jeho 
osoba a charizmy našich predkov? Čím oslovuje nás? 

Jeho meno znamená: „Kto je ako Boh?" Je ochotný 
celý sa zaangažovať za Dobro v absolútnej miere. 
Nehľadí na silu zla, jeho schopnosti, neserióznu takti-
ku a úlisnosť. Chce napomáhať presadzovaniu sa 
dobra, ktoré je v dnešnej dobe veľmi zaznávané. 
Diakon a psychiater Max Kašparů hovorí o súčasnosti 
ako o čase nástupu a pretláčania sa deviantov - ľudí 
naklonených a nakláňajúcich sa k zlému. Často sa 
sťažujeme koľko je zla, rozprávame o negatívach, 
ktoré sme videli až ono nás ako vodný vír viac a viac 
vkrucuje do seba. Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa 
nenechali premôcť zlu, ale zlo sme DOBROM PRE-
MÁHALI. 

Sv. Michal, archanjel nech je nielen pre našich 
predkov, ale aj pre nás výzvou a povzbudením. 

    Vdp. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim

Úvaha k pobedimským hodom

Dňom začiatku školského 
roku 2011/12 bol príjemný a 
slnečný 5. september 2011. 
Ako tradične sa na dvore 
školy zhromaždili žiaci a 
učitelia ako aj nepedago-
gickí pracovníci. K nim sa 
pridali prváčikovia, ktorých 
osobitne privítala starostka 
obce Mgr. Eva Směřičková 
v obradnej sieni obce.

Na úvod slávnosti si 
prítomní vypočuli štátnu 

hymnu a príhovor riaditeľky školy PaedDr. Jarmily 
Gáborovej. Riaditeľka školy, okrem iného, pripomenula 
práce, ktoré sa udiali a aj v súčasnosti prebiehajú v budove 
školy a to stavebné zmeny v triedach a príprava objektu na 
prijatie detí materskej školy. K žiakom a učiteľom sa priho-
vorila tiež starostka obce Mgr. E. Směřičková. Uviedla 
zmeny v školskej budove a zaželala všetkým úspešný 
školský rok 2011/2012. 

Po príhovoroch nasledovalo milé privítanie prváčikov 
Snehulienkou a trpaslíkmi. Po slávnostnom otvorení si 
hostia prezreli rekonštruovanú časť budovy školy.   -r-

Slávnostný začiatok školského roku

l Darček pre prváka od 
starostky obce. 

     Foto: J. Miklovičová 

V letných mesiacoch sa v našej obci doslova budovalo... 

    Z objektov, ktoré prešli zásadnými 
stavebnými úpravami začnem 
budovou, ktorej využitie by sa snáď 
malo dotknúť čo najširšej skupiny 
občanov našej obce. Ide o rekon-
štrukciu objektu Jednoty, v ktorom 
v minulosti bývala predajňa potra-
vín, priemyselného tovaru a done-
dávna Pohostinstvo Zvonček. Novo-
zvolený predseda predstavenstva 
COOP Jednota Trenčín Ing. Igor 
Matejov veľmi operatívne podnikol 
potrebné kroky, vďaka ktorým sa za 
veľmi krátke obdobie podarilo 
zrekonštruovať spomínané priestory 
na SUPERMARKET, v ktorom si 

jú priestory pre škôlkarov. Okrem tried, prezlie-občania budú môcť konečne vychutnať čaro 
karne, sociálnych zariadení je potrebné pripraviť pohodlného nákupu.  
aj výdajňu stravy. Znova je treba poďakovať Pre mňa, ako starostku obce a bývalú pracov-
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-níčku úradu práce je potešiteľná aj tá skutočnosť, 
nili o zrealizovanie týchto zámerov. Presun že v obci nájdu lepšie pracovné podmienky 
škôlkarov do budovy základnej školy je napláno-nielen 2 stále pracovníčky predajne COOP 
vaný na začiatok októbra 2011. V budúcom roku Jednota, ale aj to, že supermarket poskytne 
sa plánuje aj presunutie školskej kuchyne do pracovnú príležitosť pre 6 ďalších predavačiek. 
budovy základnej školy. Toto nie je možné Vítaná je aj plánová otváracia doba supermarke-
v súčasnosti zrealizovať, nakoľko bude znova tu, ktorý by mal byť v pracovné dni otvorený 
potrebné požiadať štát o finančné prostriedky, od 06.00 do 18.00 hodiny a v sobotu a v nedeľu 
tak ako to bolo v prípade financií od štátu vo od 06.00 do 11.00 hodiny.
výške 39.000 Ä na opravu kotolne. Rekonštruk-V mesiaci september bude ukončená príprava 
cia kotolne a celého vykurovacieho systému na slávnostné otvorenie supermarketu COOP 
školy sa začala po úspešnom vyhodnotení víťaza JEDNOTA. V obci teda okrem zlepšenia úrovne 
verejného obstarávania, ktorým sa stala firma nakupovania pribudne zrekonštruovaná budova. 
REPROGAZ. Vďaka rekonštrukčným prácam dostala naša 

V priebehu distribúcie tohto čísla Pobedim-obec sponzorský dar v podobe novej fasády a rín 
čana by mali finišovať všetky spomínané práce na našom účelovom zariadení - svadobke. Aj 
na škole. Ešte raz veľká vďaka všetkým zanie-touto cestou chcem poďakovať predsedovi 
tencom, vďaka, ktorým sa toto všetko podarilo predstavenstva COOP JEDNOTA a zhotoviteľo-
zrealizovať.vi diela za tento sponzorský dar. Už len škoda, že 

Záverom treba ešte spomenúť, že sa konečne na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nenašli 
po všetkých problémoch podarilo dokončiť potrebné finančné prostriedky na opravu strechy, 
budovu hasičskej zbrojnice, ktorej slávnostné ktorú by nám bol zhotoviteľ rekonštrukčných 
otvorenie je naplánované na piatok 23.09.2011 prác opravil za výhodnú cenu a dokonca na 
o 13.30 hodine. Tento objekt by mal byť sprí-splátky.
stupnený občanom k prehliadnutiu počas sláv-Počas letných prázdnin sa budovalo a prerá-
nostných hodových dní v našej obci. Podrobnej-balo aj v budove základnej školy. Práve v sú-
šie informácie o využití objektu, ale hlavne o vislosti s finančnými prostriedkami, ktoré obec 
finančných prostriedkoch, ktoré budú musieť dostala od ministerstva školstva na opravu 
byť uhradené z rozpočtu obce práve v súvislosti s kotolne a vykurovacieho systému sa rozhodlo, 
rekonštrukciou, prístavbou a nadstavbou hasič-že v škole budú v tejto súvislosti prebiehať 
skej zbrojnice vás budem informovať v ďalších rekonštrukčné práce a je ten správny čas presu-
číslach našich obecných novín.núť deti z materskej školy do budovy základnej 

O aktivitách súvisiacich s prácami, ktoré školy a to nielen z dôvodu úspory finančných 
prebiehajú v našej obci by sa dalo písať ešte veľa. prostriedkov, ale aj z hľadiska toho, že budova 
Spomeniem ešte aktivitu študentky Beatky škôlky oslávila 100-ročnicu a  potrebovala by 
Piscovej, ktorá vypracovala projekt a získala tak nemalé finančné prostriedky na jej obnovu. 
finančné prostriedky na skrášlenie autobusovej V tejto súvislosti bolo treba pripraviť priestory 
zástavky v obci. Je chvályhodné, že ju iniciatív-pre žiakov tak, aby spĺňali prísne hygienické 
ne natrela spolu so svojimi priateľmi v rámci a bezpečnostné podmienky. Znova treba poďa-
svojho voľného času. Podobne sa našli v našej kovať ľuďom, ktorí boli ochotní bezodplatne 
obci aj ľudia, ktorí vyrobili a osadili poklop nad zrealizovať tak časovo, ako aj finančne náročnú 
kanalizačnou šachtou pri materskej škole. Patrí myšlienku. Dnes už je možné zhodnotiť, že 
im vďaka ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek priestory pre žiakov základnej školy dokázali 
spôsobom pričinili o to, aby naša obec bola pripraviť tak, aby sa úspešne mohol začať škol-
nielen krajšia, ale aj bezpečnejšia. ský rok 2011/2012. 

Mgr. Eva Směřičková, starostka obceV mesiaci september sa intenzívne pripravu-
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V roku Trnavskej Panny Márie 2011, ktorý slávi Trnavská arcidiecéza, 
putovala kópia milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie vo farnostiach 
novomestského dekanátu, v dňoch 7.5. - 3.6.2011. Kópiu obrazu prevzal 
novomestský vdp. dekan Ľudovít Malý z rúk trnavského dekana vdp. M. Ku-
binca počas eucharistickej slávnosti, celebrovanej trnavským arcibiskupom 
Mons. Róbertom Bezákom, 7. mája v trnavskej Bazilike.

V našej farnosti sme kópiu milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie 
privítali 18.5.2011. Kópia obrazu Panny Márie bola prenesená z fary do 
kostola v slávnostnom sprievode, počas ktorého sme spievali pieseň Matka 
Božia Trnavská. Vzácny obraz niesli ženy oblečené v našich ľudových kro-
joch s modrými výšivkami, ktoré sa vždy obliekali na sviatok Panny Márie. 
Pred nimi kráčali deti - krojovanky a sypali lupienky, ktoré v kostole, kde bol 
obraz umiestnený vytvorili príjemnú vôňu, čo umocňovalo výnimočnosť 
tejto chvíle. Potom nasledovala sv. omša a tichá adorácia.

Vo filiálnom kostole v Bašovciach si veriaci uctili pútujúci obraz Panny 
Márie Trnavskej 19.52011.

Navštívené pútnické miesta: Czestochowa, Swiebodzin, Licheň, Nepo-
kalanov.
• Czestochowa

V skorých ranných hodinách sme pricestovali do Czestochovej a už 
o 6.00 hod. sme sa zúčastnili svätej omše. Bolo pre nás milým prekvapením, 
že sme mali možnosť vidieť prvoprijímajúce deti, ktoré sa prišli zasvätiť 
Panne Márii Czestochowskej. Czestochowa je najznámejšie pútnické miesto 
v Poľsku s kláštorným komplexom bratov paulínov na Jasnej Hore. Gotický 
kostol a kaplnka Matky Božej so zázračným obrazom "Čiernej Madony".
• Swiebodzin

Najvyššia socha Krista na svete už nie je v Rio de Janiero (socha Cristo 
Redentor, ktorá stojí na osemmetrovom podstavci a meria 30 metrov), ale 
v Poľsku, v meste Swiebodzin. Socha Krista Kráľa má pozlátenú korunu, stojí 
na 16 metrovej vyvýšenine a meria viac ako 50 metrov.
• Licheň

Toto miesto sa radí k najvýznamnejším mariánskym pútnickým miestam 
Poľska, Sláva tohto miesta sa 
začala šíriť od roku 1852, kedy 
vo farskom kostole bol inštalo-
vaný zázračný obraz Panny 
Márie. Umiestnený sem bol na 
žiadosť samej Panny Márie, 
ktorá sa zjavila ranenému ková-
čovi, účastníkovi napoleón-
skych bojov pri Lipsku. Keď 
našiel spomenutý obraz, zobral 
ho do svojej rodnej obce, ale pre 
ostýchavosť ho nevystavil k ve-
rejnej úcte. Ťažká choroba, 
ktorá naňho doľahla mu pripo-
menula jeho sľub a tak ho vysta-
vil v lese, kde pásli dedinský 
dobytok. Po smrti kováča To-
máša Klosovského, Mikulášovi 
Sikatkovi sa zjavila Panna 
Mária tri razy v tomto lese a 

• Nepokalanovposlala ho k veriacim so žiados-
Mestečko Nepokalanov je spojené so životom svätého mučeníka ťou o pokánie.

Maximiliána Kolbeho, ktorý položil život za svojho blížneho v koncentrač-  Ľudia dlho neverili, no prišla 
nom tábore. Svätý Maximilián vybudoval drevenú kaplnku, kde zhromažďo-predpovedaná cholera a spomenuli si na slová pastiera, prichádzali k obrazu 
val svojich rehoľných bratov. Zúčastniť sa svätej omše, práve na tomto v lese a boli uzdravení z nevyliečiteľnej choroby.
mieste, ktorú slúžil náš pán farár Vdp. Dušan Nemec, bolo pre nás pútnikov Chýr o rôznych zázrakoch licheňskej Panny Márie sa šíril veľmi rýchlo po 
silným duchovným zážitkom. celej krajine. Korunováciu obrazu, o ktorú žiadala Panna Mária, s prísľubom 

Svätý Maximilián položil i základy impozantnej baziliky s oltárom veľkých milostí, uskutočnil kardinál Wyszinský až v roku 1967. Pred sedem-
Nepoškvrnenej Panny Márie. Na našej púti sme prežívali úžasný pokoj nástimi rokmi sa začalo aj rozsiahle budovanie celého pútnického areálu. 
a šťastie. Ďakujeme pánovi farárovi Dušanovi Nemcovi, že nám umožnil Vybudovaný tu bol chrám obrovských rozmerov (najväčší chrám v Poľsku). 
zúčastniť sa tejto, po každej stránke vydarenej púte. Vyslovujeme mu veľké Chrám je napodobeninou chrámu svätého Petra v Ríme a veža kopíruje 
„Pán Boh zaplať" a vyprosujeme mu Božie požehnanie a orodovanie kostolnú vežu Czestochowského chrámu. 
Nepoškvrnenej Panny Márie. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na skvelého Licheň má úžasnú silu, zaznamenaných tu bolo, aj lekármi potvrdených 
sprievodcu a organizátora celej púte, veď z iných farností bolo s nami tridsať veľké množstvo uzdravení. 
ľudí, pána Štefana Chrenku, ktorý do starostlivosti o pútnikov vložil celé Jedno z proroctiev v licheňských zjaveniach hovorilo o tom, že pápežom 
svoje veľké mariánske srdce. Vďační pútnicibude Poliak. 

Dominantou obce je nepochybne kostol sv. Michala archanjela, 
ktorý púta pozornosť nielen svojou hlavnou zložkou samotným kosto-
lom, ale aj opevnením. Jeho súčasťou je západná vežovitá brána, pev-
nostný múr so strieľňami a valcovité nárožné bašty. Tieto boli po roku 
1688 využívané ako kaplnky, treba však podotknúť, že nie všetky. 
Kaplnka v juhozápadnom nároží (od základnej školy) slúžila totiž 
v čase existencie cintorína v okolí kostola ako karner - kostnica. Tam sa 
pietne ukladali kosti pochovaných obyvateľov našej obce. V 17. a 
v 18.storočí sa využívali ako kaplnky tri bývalé nárožné bašty. 
Konkrétne, podľa vizitácie z roku 1756, bol v jednej kaplnke masívny 
železný kríž a v dvoch boli oltáre Umučenia a Utrpenia Krista Pána. 
V 19. storočí zostalo v pôvodnom stave vybavenie kaplnky Umučenia 
Pána, do severozápadnej kaplnky sa umiestnil pôvodný bočný oltár 
kostola so Šaštínskou Pannou Máriou a juhovýchodná kaplnka sa zme-
nila na kaplnku sv. Anny. V nej, ako sa uvádza v kanonickej vizitácii 
z roku 1912, bola umiestnená skriňa s knihami, čiže slúžila aj ako kniž-
nica. Neskôr táto skriňa spolu s knihami bola presunutá do kaplnky 
Umučenia Pána. V roku 1948, možno o rok neskôr, na podnet správcu 
farnosti vdp. Jozefa Mistríka, bola v bývalej kostnici vybudovaná 
jaskyňa s ústrednou sochou Lurdskej Panny Márie.

Mgr. Ivan Pastorek 

Pri príležitosti sviatku sv. Donáta sa v nedeľu 7. augusta uskutočnila 
slávnostná procesia k soche sv. Donáta. Sprievod veriacich išiel od far-
ského kostola za spevu litánií ku všetkým svätým. Pri soche sv. Donáta 
pobožnosť viedol vdp. Dušan Nemec, ktorý okrem príležitostných modli-
tieb pripomenul uctievanie sv. Donáta ako patróna pred búrkami, krupo-
bitím a ďalšími živelnými pohromami. 

Na znak úcty a vďaky svätému Donátovi deti v pobedimských krojoch 
položili k soche sv. Donáta kytičky kvetov.

Z histórie kaplniek
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     Foto: I. Pastorek 



ce sa základnej a materskej školy. 
Len 2 body programu, okrem pravidelných malo 8. zasadnutie obecného Po otvorení zasadania starostkou obce Mgr. Evou Směřičkovou sa najskôr 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. júla 2011. Poslanci prerokovali a schvá- prerokovala rekonštrukcia kotolne základnej školy a potom úpravy objektu 
lili stanovisko k žiadosti spoločnosti DONAR s.r.o. Pobedim ohľadne kúpy školy pre potreby materskej školy. Veľmi aktuálna a potrebná rekonštrukcia 
objektu č. 221 (bývalá predajňa potravín) a vzali na vedomie Aktualizáciu kotolne základnej školy sa uskutoční vďaka finančným prostriedkom poskyt-
Povodňového plánu záchranných prác obce Pobedim. V prípade stanoviska nutým Ministerstvom školstva SR a to vo výške 39.000.-Ä. Dodávateľská 
k žiadosti spoločnosti DONAR poslanci schválili poslanecký návrh uznesenia firma sa vyberie formou obstarávania v zmysle platnej legislatívy. Poslanci 
a aktualizáciu povodňového plánu odporučili zverejniť a následne prerokovať v ďalšom bode programu prerokovali úpravy základnej školy tak, aby sa do 
a schváliť formou všeobecne záväzného nariadenia. Pomerne bohatá bola 1. októbra mohla presťahovať podstatná časť materskej školy do budovy 
interpelácia poslancov na rôzne témy ako napríklad zrušenie autobusových základnej školy. Materská škola bude mať potrebné priestory v severnej 
spojov na linke Nové Mesto nad Váhom a Pobedim. V rôznom informovala a východnej časti školy, kde budú umiestnené sociálne zariadenia, šatňa, 
starostka obce Mgr. Eva Směřičková o finančnej dotácii pre základnú školu na učebne a spálňa.. Jedáleň bude v západnom trakte školy (malá telocvičňa). 
rekonštrukciu kotolne v sume 39 000.- Ä. V pôvodných priestoroch zatiaľ zostane kuchyňa. 

V poradí 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 25. júla 2011 V bode programu Interpelácie starostka obce Mgr. E. Směřičková informo-
v budove základnej školy. V prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Jarmily vala poslancov o rekonštrukcii obchodných priestorov Jednoty a niektorých 
Gáborovej, zástupkyne riaditeľky pre materskú školu Kataríny Knappovej a realizovaných a plánovaných stavebných úpravách na budove svadobky. 
školníka Bc. Michala Klimu zastupiteľstvo prerokovalo aktuálne body týkajú-  -I.P.-

, 

Tábor sa tento rok niesol v indiánskom duchu. Naša indiánska osada 
WOTANG ŠU! sídlila v misijnom stredisku ECAV Matejková v Brezovej pod 
Bradlom. Prostredie je naozaj táborové - zrubové chatky obkolesené veľkým 
hustým lesom dodávali to pravé čaro. Väčšina by si pri pohľade na tento areál 
určite zaspomínala na staré dobré pionierske tábory. 

Hneď po príchode hlavný náčelník Manitou zaradil deti do indiánskych 
kmeňov. Všetkým daroval čelenku a tričko, z ktorého si vyrobili pravý indián-
sky odev. Taktiež si vytvorili svoj kmeňový totem a vybrali si indiánske meno. 

Cieľom tábora bolo spoznať život Indiánov, ale taktiež sa naučiť spolupra-
covať, čomu prislúchal aj duchovný program. Hneď v prvý deň prepadla našu 
osadu biela tvár, ktorú úspešné vypátral každý kmeň. O niečo náročnejší bol 
Lov bizónov. Pochytať všetky bizóny je naozaj náročné a presvedčili sa o tom aj 
malí Indiáni, pretože sa im nepodarilo všetkých uloviť. V pondelok večer sme 
navštívili farský kostol a zúčastnili sa bohoslužby.

V utorok nás čakala turistika. Čo by sme to boli za návštevníkov Brezovej, 
keby sme nenavštívili Mohylu generála M. R. Štefánika? Tretí deň sa v doobed-
ňajších hodinách niesol v znamení tvorivých dielní a poobede si deti vydobyli 
kúpalisko alebo po indiánsky -  kúpanie v „Striebornom jazere".  Neverili by 
ste, ale zažili sme aj svadbu, presne 12 párov uzavrelo táborový stav manželský 
a sľúbili si vernosť a poslušnosť na celý jeden deň, počas ktorého stihli sobáš, 
hostinu, svadobnú cestu a veru aj dieťa im pribudlo. V hre zvanej Pierko Indiána 
deti absolvovali rôzne disciplíny a tým najlepším bolo udelené  zlaté, strieborné 
a bronzové pierko. V nočnej hre bojovali zase o pierko odvahy. Posledný deň si 
svoje schopnosti a sily zmerali kmene vo veľkej hre tábora zvanej Wotangšiáda. 
Na večernom karnevale sa to hemžilo pravými Indiánmi, ktorí naplno predvá-
dzali svoje tanečné kreácie. Posledný večer sme ukončili krížovou cestou, 
pričom ku každému zastaveniu si deti pripravili poďakovania a prosby.

Farský letný tábor je už tradíciou v našej farnosti. Každým rokom je tábor 
zaujímavý novým miestom i programom a zakaždým vzrastie aj počet detí. 
Touto cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali na príprave, či realizácii tábora. Veľké ďakujem 
vyslovujem našim kuchárom Oľge Klimovej a manželom Svetlíkovým, ktorí sa 
obetavo starali o naše brušká, a taktiež všetkým vedúcim, ktorí sa celý týždeň 
venovali deťom. Taktiež ďakujem vdp. Dušanovi Nemcovi, vďaka ktorému 
sme mohli sláviť aspoň pár dní sv. omše. V neposlednom rade ďakujem i Bohu, 
ktorý nám už po jedenásty krát požehnal neuveriteľne krásne počasie a dal nám 
tým najavo, že to, čo robíme, je v jeho vôli. Mgr. Veronika Sýkorová

l Farský letný tábor 
- Žltý kmeň

Foto: Zuzana Pogranová 
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva I. 

V dňoch od 12. - 17. júla 2011 sa Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim 
zúčastnil na medzinárodnom stretnutí mladých hasičov v Poľskej republike 
v meste Lodž - Lagiewniki. Na stretnutí, ktoré trvalo 4 dni, sa zúčastnili 
mladí hasiči z našej obce, z mesta Toužim (Česká republika), zo 
Szeghalomu (Maďarská republika), z Burgstädtu (Nemecko) a domáci 
hasiči z Lodže. Mladí hasiči z Pobedima reprezentovali na súťaži 
Slovensko. 

Nástup do tábora začínal v utorok 12. júla 2011. Na druhý deň bola na 
programe jazda na motokárach a poobede športové hry. Ďalší deň mladí 
hasiči navštívili miestny Aquapark Fala a potom veľký cintorín v meste 
Lodž, kde si kladením kytíc pripomenuli významných hasičov, ktorí stáli pri 
zrode hasičského zboru v meste Lodž. Dňa 14. júla bol na programe tréning 
na súťaž a v poobedňajších hodinách bola možnosť navštíviť nákupné 
stredisko Manufaktúra, ktoré svojou rozlohou pripomínalo našu obec. 

Deň pred súťažou prišiel do hasičskej zbrojnice (po poľsky Stráže) 
súťažiacich pozdraviť prezident poľských štátnych hasičov a honorárny 
generálny konzul pre Maďarskú republiku Tadeusz Kaczor. V zbrojnici sa 
konala i slávnostná večera najvyšších predstaviteľov hasičov Poľska 
a vedúcich družstiev zúčastnených krajín. 

Samotná súťaž sa uskutočnila 16. júla 2011 na miestnom štadióne. 
Slávnostné otvorenie vykonal predseda Poľského hasičského zboru Andrzej 
Modrygajłło Prezes Ochotnícka stráž Poľsko /OSP/ Lodz-Lagiewniki. 
Súťažilo sa v disciplíne štafeta tvz. cik cak s možnosťou 2 pokusov. Na 
súťaži sa zúčastnilo 7 družstiev, z toho jedno družstvo v kategórií najmladší 
hasiči. Pobedimskí hasiči skončili v kategórií starší chlapci na peknom 
4.mieste s dosiahnutým časom 113,7 s., čo bolo iba 5 stotín od 3.miesta. 
Medzinárodnej hasičskej súťaže sa zúčastnil i prezident hasičského profesi-
onálneho zboru, ktorý slávnostne odovzdával ceny a trofeje víťazným 
družstvám. Po hasičskej súťaži nasledoval voľný program a posledným 
bodom vydareného stretnutia mladých hasičov bol rozlúčkový večer pre 
súťažiacich a ich vedúcich. 

Poďakovanie za možnosť zúčastniť sa stretnutia mladých hasičov patrí 
členom Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim, sponzorom Obci 
Pobedim a firme Ulstruplast Pobedim, ako i firme ATM Bus a vodičovi 
autobusu Alojzovi Ferancovi .   Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

Mladí hasiči súťažili v Poľsku 

  Položenie kvetov 
k pomníku hasičov
 na súťaži v Lodži.
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n 9.9.2011, 18.00 • Preseľany - KK Pobedim A n 16.9.2011, 18.00 • 
KK Pobedim A - Šaľa A n 24.9.2011, 9.00 • Stará Turá A - KK Pobedim A 
n 30.9.2011, 18.00 • KK Pobedim A - Zlaté Klasy n 7.10.2011, 18.00 • 
KK Pobedim A - Zornička KK n 15.10.2011, 9.00 • Cabaj-Čápor - KK Pobedim 
A n 22.10.2011, 13.00 • Piešťany A - KK Pobedim A n 4.11.2011, 18.00 • KK 
Pobedim A - Rakovice n 12.11.2011, 15.30 • Modranka B - KK Pobedim A 
n 18.11.2011, 18.00 • KK Pobedim A - Hlohovec n 26.11.2011, 9.00 • Piešťany B 
- KK Pobedim A n 2.12.2011, 18.00 • KK Pobedim A - Galanta A n 10.12.2011, 
14.00 • Trenčín A - KK Pobedim A

V roku 2013 sa na Slovensku budú konať majstrovstvá Európy do sedemnásť 
rokov vo futbale. Ubytovanie a hlavný kemp by zabezpečovali OFK a hotely 
v Piešťanoch a pravdepodobne by sa malo hrávať na štadiónoch v Trnave, Senci 
a Nitre. Západoslovenský futbalový zväz začiatkom augusta telefonicky oslovil 
športového manažéra pobedimských hráčov Mariana Maca a požiadal o spo-
luprácu nášho klubu na zapožičanie pobedimského ihriska na tréningové účely 
mužstiev, ktoré sa prebojujú na spomínaný šampionát. Ale o takú šancu ešte 
bojuje východné Slovensko - kemp Košice a okolie. 

Takáto šanca sa predsa neodmieta a dohodli sme sa na stretnutí. Dňa 
22.8.2011 prišli na obhliadku nášho ihriska funkcionári Západoslovenského 
zväzu v zložení predseda Ladislav Gádoši, delegát 1. ligy Stanislav Bene-
dikovič, člen odbornej komisie Jozef Marko, viceprezident pre reprezentáciu 
a medzinárodné vzťahy Stanislav Vencel a viceprezident pre regióny Richard 
Havrila. Oboznámili sa s mierami nášho ihriska (102x66) prezreli si vnútro 
našich kabín, urobili si zopár poznámok do svojich blokov a oznámili nám, že 
koncom októbra nás navštívia znova, ale už aj s komisiou z UEFA . 

Pre náš klub a aj pre samotnú obec by to bola mimoriadna pocta, keby tréno-
vali na našom ihrisku chlapci z Anglicka, Nemecka, Španielska alebo Talianska. 
Veď o pár rokov, keď už budú hrávať v niektorých špičkových kluboch si môže-
me povedať, že ten alebo ten behal po trávniku na našom ihrisku. 
 Touto cestou by som chcel poprosiť firmy, ale aj jednotlivcov o maximálnu 
pomoc, či už finančnú, či materiálnu, aby sme si náš futbalový stánok ešte zveľa-
dili. Miloš Miklovič, tajomník FO
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva II. 

Privítali sme 
27.7.2011 Nina Kmentová, č. 340
31.8.2011 Tomáš Mitošinka č. 210
2.9.2011 Klára Ďurišová

Manželstvo uzavreli 
30.7.2011 Ing. Marek Lednický /č.148/ a Mgr. Janka Kubátová /Martin/
20.8.2011 Peter Mitošinka / č. 454/ a Jarmila Kadlecová /č.84/
27.8.2011 Juraj Cagala / Podolie/ a Elena Miklovičová /č.117/

Našu pozornosť a vďaku si zaslúžia všetci tí, ktorí aktívne pracujú na poli 
kultúry a ľudového umenia zvlášť. Tým skôr, že nielen aktívne sa venujú ľudo-
vému spevu, tancu a zvykom ale aj tieto aktivity organizačne zabezpečujú. Tou 
osobou, ktorá všetky tieto atribúty spĺňala je Mária známejšie však Jarmila 
Bieliková. 

Vždy jej bola blízka ľudová pieseň a vzťah k ľudovému umeniu ju priviedol 
do folklórnej skupiny Pobedimčan. V roku 1990, podľa jej informácií, prevzala 
žezlo vedúcej skupiny od dlhoročnej úspešnej vedúcej Márie Vanderkovej 
a stála na čele Pobedimčana až do tohto roku. Spolu s členmi skupiny sa zúčast-
nila na mnohých folklórnych festivaloch, slávnostiach, vystúpeniach v našej 
obci, na západnom Slovensku ako i na Morave. Tu folklórna skupina 
Pobedimčan pod jej vedením prezentovala predovšetkým naše melodické 
piesne a bohaté zvyky. Samozrejme s funkciou vedúcej bola spojená i organizač-
ná činnosť a zabezpečovanie jednotlivých vystúpení skupiny.

Z príležitosti ukončenia funkcie vedúcej folklórnej skupiny prajeme Jarmile 
Bielikovej predovšetkým veľa zdravia a elánu v jej ďalšej činnosti v oblasti 
kultúry a  to isté i novej vedúcej folklórnej skupiny Pobedimčan Márii 
Desátovej. Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie pre kultúru 

a školstvo obecného zastupiteľstva 

Po ôsmych rokoch v Pobedime začali hrať zase žiaci futbal. Dôvod založe-
nia žiackeho oddielu súvisí s postupom mužov do vyššej súťaže, v ktorej je už 
podmienkou pre klub, že musí mať minimálne jedno mládežnícke družstvo.

Zatiaľ má náš mládežnícky oddiel šestnásť hráčov, z toho jedno dievča. 
Tréningy sú v utorok a v piatok, majstrovské zápasy sa hrávajú v nedeľu 
o 10,30. Mladí futbalisti sa učia pravidlám futbalu a zberajú prvé skúsenosti. 
Prvý majstrovský zápas nedopadol pre nováčikov najlepšie, veď doma prehra-
li 0:6. Ale aj tak viac ako 70 divákov, ktorí prišli na zápas, ich na konci odmeni-
lo veľkým potleskom. 

Teraz im už len zaželajme veľa úspechov v zápasoch a hlavne, aby im 
vydržal optimizmus a nasadenie, lebo začiatky sú vždy ťažké.

Miloš Miklovič, tajomník FO

Okrúhle 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 30. augusta 
2011. Zasadnutie malo v programe celkove 13 bodov. Po jeho otvorení starost-
kou obce Mgr. Evou Směřičkovou a kontrole uznesení poslanci na odporuče-
nie komisie pre finančné záležitosti schválili čerpanie rozpočtu za 1. polrok 
2011 a úpravu rozpočtu na rok 2011 vzhľadom k zvýšeným položkám v príj-
movej a výdavkovej časti obecného rozpočtu. V 5. bode programu bolo schvá-
lené Všeobecne záväzné nariadenie obce Pobedim č. 1/2011, ktorým sa ukladá 
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej 
osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý 
povodňou. Nasledujúci bod programu č. 6 - žiadosť o odkúpenie časti pozem-
ku, bol doplnený o prerokovanie listu spoločnosti DONAR s.r.o. K doplnenej 
časti tohto bodu programu poslanci uznesením žiadajú plnenie predchádzajú-
ceho uznesenia č. 50 zo dňa 11. júla 2011. Ďalej poslanci sa uzniesli, že 
o žiadosti na odpredaj pozemku spoločnosti DONAR s.r.o. budú rokovať až 
po vyriešení záležitosti týkajúcej sa zmluvy o predaji objektu č. 221. Rovnako 
ako v tomto bode bola obšírna diskusia aj v bode o návrhu na mimosúdne 
vyrovnanie, ktorú podal poslanec Martin Lednický. V návrhu sa jednalo 
o vyplatenie zákonného odstupného. Poslanci prijali uznesenie o splátkovom 
kalendári. V ďalších bodoch programu obecné zastupiteľstvo súhlasilo 
s inštalovaním elektrickej prípojky na oddychovej zóne v areáli Rybárskeho 
spolku Zástodolie - Pobedim o.z. a vydali súhlas k rekonštrukcii detského 
ihriska v areáli spolku. Pred interpeláciami starostka obce Mgr. E. Směřičková 
informovala poslancov o realizovaných a plánovaných projektoch. Starostka 
obce konkrétne oboznámila obecné zastupiteľstvo o kolaudácii objektu hasič-
ská zbrojnica, o príprave projektu verejného osvetlenia a o plánovanom budo-
vaní vodovodu. V bode programu Interpelácie sa poslanci zaujímali okrem 
iného o postup prác pri úprave budovy základnej školy pre účely materskej 
školy, o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu kotolne základnej školy, 
riešení autobusového spojenia medzi Novým Mestom nad Váhom 
a Pobedimom, program na pobedimské hody (25. september 2011) a ďalšom 
využívaní rekonštruovanej a rozšírenej hasičskej zbrojnice.   -I.P.-

Poďakovanie za činnosť v oblasti kultúry

Horný rad zľava: tréneri: Miloš Miklovič, Pavol Vakoš, hráči: Marian 
Toráč, Denis Ravas, Martin Holubec, Marek Pätnický, Dávid Mihočka, 
Adriana Plichtová, Oliver Miklovič. Dolný rad zľava: Adam Urbánek, 
Dominik Barančík, Dávid Vakoš, Branislav Lukáč, Oliver Dudík, Michal 
Žitňanský. Na foto chýba Timotej Černok.


