
Dovoľte spolu s vami občanmi obce zamyslieť by sme chceli. Na všetkom, čo sa v roku 2012 
sa nad uplynulým rokom. Žijeme v dobe, keď sa podarilo urobiť, sme sa podieľali spoločne, teda 
zovšadiaľ na nás valia hrozby rôznych kríz zástupcovia samosprávy, ako aj Vy občania. Preto 

by som sa chcela predovšetkým poďakovať našim a ťažkostí. Žijeme v dobe, keď sa hovorí, že dobre 
poslancom, pracovníkom obecného úradu, čle-už bolo… Nechcem sa pridávať k takýmto predpo-
nom komisií, členom a predstaviteľom spoločen-vediam a nechcem ich ani zľahčovať. Neviem ako 
ských a záujmových organizácií, ako aj Vám, bude. Viem však jedno: šťastie a spokojnosť 
všetkým občanom, za spoluprácu a vzájomnú človeka vychádza z duše a svedomia každého 
podporu počas celého uplynulého roku.z nás. Všetko ostatné dokáže byť tiež dôležité, ale 

Viem, že dianie v obci pozorne sledujete, nie najpodstatnejšie. 
vnímate všetko pozitívne i negatívne, prichádzate Aj v našej obci sa podarilo urobiť veľa 
s návrhmi, pochvalou i kritikou, a tak sa stávate dobrých vecí, a na druhej strane zostali aj zámery, 
spolutvorcami lepšieho života v našej obci. Naša ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo realizovať tak, ako 
obec v minulom roku zaznamenala aj úspechy 
a pozitívne ohlasy v rámci celého Slovenska 
a dokonca sveta. V rámci návštev regiónov našu 
obec v mesiaci apríl poctil návštevou poslanec 
Európskeho parlamentu, MUDr. Miroslav Miko-
lášik, ktorý si so záujmom prezrel našu obec, 
v priateľskom prostredí sa stretol s občanmi, 
zaujímal sa o históriu nášho kostola, navštívil našu 
školu, prezrel si hasičskú zbrojnicu zrekonštruo-
vanú z prostriedkov EÚ. Pán poslanec odchádzal 
s pocitmi nadšenia z milého prijatia a srdečnosti 
občanov našej obce. 

V mesiaci apríl bola v Slovenskom rozhlase 
odvysielaná veľmi úspešná relácia „Zvony nad 
krajinou", v ktorej občania našej obce výstižne 
a pútavo priblížili poslucháčom na Slovensku 
život v našej obci a ešte raz sa im chcem za ich 
ochotu reprezentovať takýmto spôsobom našu 
obec poďakovať. Že bola relácia o Pobedime 
skutočne zaujímavá a úspešná svedčí fakt, že bola 
niekoľkokrát odvysielaná v reprízach a s priazni-
vou odozvou. 

S veľkým úspechom a priaznivou odozvou sa 
stretli naše hodové aktivity. Tradičná výstava 
v svadobke, ako aj výstava Plody jesene v areáli 
Roľníckeho domu. Príprava nebola jednoduchá 
a opäť patrí všetkým obetavcom poďakovanie. 

Obec úspešne v minulom roku reprezentovali 
naši futbalisti, hasiči, cvičenky, dôchodcovia, 
kolkári, rybári, poľovníci, záhradkári, členky 
červeného kríža v rámci jednotlivých organizácií, 
ale aj jednotlivci. Všetkým patrí srdečná vďaka. 
Srdečná vďaka patrí aj duchovnému otcovi, správ-
covi našej farnosti. Taktiež chcem poďakovať za 
veľmi dobrú spoluprácu predsedovi ako aj členom 
PD Pobedim, ktorí boli obci počas celého roka 
nápomocní. Vďaka patrí aj ZŠ s MŠ Jána Hollého 
za organizáciu množstva hodnotných podujatí, 
ktoré boli obohatením kultúrneho života v našej 
obci. 

Záverom prajem našim spoluobčanom, v me-
ne svojom aj v mene svojich spolupracovníkov, 
v tomto roku veľa zdravia, radosti a spokojnosti, 
veľa síl na prekonávanie všetkých prekážok 
v každodennom živote. Nech vás neťaží núdza, 
nech vám robia radosť vaši potomkovia, nech sa 
dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších 
a nech vás Pán Boh požehnáva...

Všetci sme spolutvorcami lepšieho života v našej obci
Z novoročného príhovoru starostky obce Mgr. Evy Směřičkovej

Rozlúčili sme sa P. Jánom Kadlecom, SJ

Po ťažkej chorobe zomrel dňa 1. marca 2013 
v Piešťanoch náš rodák P. Ján Kadlec SJ. Rozlúčka 
so zosnulým bola dňa 5.marca t.r. v kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. 
V Pobedime v kostole sv. Michala archanjela sa 
uskutočnili pohrebné obrady a následne bol páter 
J. Kadlec pochovaný na miestnom cintoríne 
v blízkosti svojich duchovných spolubratov. 

Hlavným celebrantom pohrebných obradov 
P. Jána Kadleca bol emeritný biskup Dominik 
Tóth. Pohrebu J. Kadleca sa zúčastnili spolu 
s viacerými duchovnými i provinciál slovenských 
jezuitov P. Peter Bujko SJ a superior jezuitskej 
komunity v Piešťanoch P. Jozef Šuppa SJ, ktorý 
v kázni uviedol jeho duchovný odkaz a v závere 
citoval z listu kanadských Slovákov. Emotívna 
bola rozlúčka na cintoríne, kde nad hrobom P. Jána 
Kadleca SJ zaznela latinská pieseň jezuitov. 

V úvode pohrebných obradov v kostole sv. 
Michala archanjela predniesla smútočnú reč, 
v mene veriacich a občanov Pobedima, starostka 
obce Mgr. Eva Směřičková.

Páter Ján Kadlec sa narodil v našej obci dňa 
24. januára 1927 v rodine Alojza a Kataríny Kadle-
covej. Základné vzdelanie získal v rodnej obci 
a meštianku vychodil v susednom Podolí. V mla- ským Slovákom. Prekonávajúc veľké vzdialenosti 
dosti patril medzi tých mladých ľudí, ktorí sa vykonával dušpastiersku činnosť a podieľal sa i na 
zapájali do rozličných kultúrnych aktivít. Bol ich kultúrnom povznesení. 
členom ochotníckeho súboru a pobedimskej Rad ost ným  med zní kom  náš ho r odá ka,  
dychovej hudby. duchovného Jána Kadleca, bol koniec roka 1989, 

Základný prelom v jeho životnej dráhe nastal kedy sa pomaly tešil na návrat na Slovensko a do 
začiatkom 50. rokov minulého storočia, kedy rodnej obce. Bola to veľká slávnosť keď v pobe-
odpovedal na volanie Pána a aby získal potrebné dimskom kostole sv. Michala archanjela Páter Ján 
teologické vzdelania v slobodnom svete, za drama- prežil v poradí druhú kňazskú vysviacku. Netrvalo 
tických okolností prekročil štátne hranice do dlho a páter Kadlec prišiel na Slovensko natrvalo. 
Rakúska. Tu najskôr získal stredné vzdelanie a Ako člen rádu Spoločnosti Ježišovej začal účinko-
potom absolvoval teologickú fakultu. Bol určite vať v komunitnom dome v Piešťanoch, ale nezabú-
veľmi rád, že počas štúdií mal, i keď komplikova- dal ani na Pobedim. Keď bolo potrebné zastupoval 
ný, kontakt so svojou rodnou obcou a to prostred- správcu farnosti pri vysluhovaní bohoslužieb a 
níctvom svojich milujúcich rodičov a cez známych zúčastňoval sa buď ako celebrant, alebo konce-
v Maďarsku i so svojimi príbuznými. lebrant na slávnostných sv. omšiach.

Po vysviacke ako člen rádu Spoločnosti Ježišo- Lúčime sa s Pátrom Jánom Kadlecom ako 
vej odchádza na dlhoročný pobyt do Kanady, kde s duchovným a naším rodákom, ktorý sa určite 
na viacerých miestach prinášal slovo Božie kanad- nezmazateľne zapísal do našich sŕdc. -R.-

l P. Ján Kadlec SJ v čase 
účinkovania v Kanade.

l P. Ján Kadlec SJ v čase 
účinkovania v Kanade.



n      Jasličková pobožnosť
Na Druhý sviatok vianočný 26.12.2012 deti v našej farnosti Pobedim 

predviedli malé divadielko - na počesť narodenia malého Ježiška. V úvode 
zaspievali pieseň, ktorú v minulom storočí zložil brazílsky katolícky kňaz 
Padre Zezinho. Je veľmi pekná, text bol upravený na túto príležitosť. Deťom sa 
dobre spievala, na ich tváričkách bolo vidieť nadšenie a to, že boli úplne pono-
rení do deja, ktorý sa práve odohrával. Osoby a obsadenie:Rozprávač - Simon-
ka Slabá, Anjel - Katka Kadlecová, Mária - Hanka Melicherová, Jozef - Sebasti-
án Havrlent, Obyvateľka - Lenka Miklovičová, Hviezda - Natálka Miklovičo-
vá. Králi - Erik Petráš, Dávid Vakoš, Saška Barančíková, Pastieri - Eliška 
Směřičková, Dominik Barančík. 

V závere jasličkovej pobožnosti sa konala krátka Poklona, ktorú viedol 
vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec, správca našej farnosti. Tak sme sa mohli všetci 
spoločne v srdci pokloniť malému Ježiškovi, poďakovať a predniesť mu svoje 
túžby. Anna Melicherová

V zimný podvečer 12. decembra 2012 sa stretli členovia Jednoty dôchodcov 
a ďalší záujemcovia na literárnom večere, na ktorom spisovateľka Mária Pomaj-
bová prezentovala svoju najnovšiu knihu Postavy bez tieňov a jej kolegyňa 
Jozefína Hrkotová - Hladká predniesla verše zo svojich básnických knižiek 
Žezlo a Myšlienočka v dlani. Záverom tejto príjemnej kultúrnej akcie nám obe 
spisovateľky navodili adventnú i vianočnú atmosféru. Súčasťou literárneho 
podujatia bola tiež autogramiáda zakúpených kníh. 

Zrejme vzhľadom k pomerne tuhej zime neprišlo toľko účastníkov ako 
organizátori, členovia výboru JDS Pobedim, očakávali, no tí ktorí došli, 
i napriek trocha chladnému prostrediu, svoju účasť neoľutovali. 

Na Silvestra minulého roku sa vo svadobke stretli členovia Jednoty dôchod-
cov v Pobedime, aby sa spoločne rozlúčili so starým rokom a privítali rok 2013.

Stretnutie sa začalo príhovorom predsedu organizácie I. Pastorekom 
a poetickým slovom Márie Vavrovej, členky výboru JDS. Potom nasledovala 
večera a po nej zábava, v ktorej si seniori zaspievali za sprievodu harmoniky 
Jozefa Sýkoru. Jeho krásny a plný hlas sa len tak ozýval v sále svadobky. Prekva-
pením večera bola hudobná skupina miestnej organizácie dôchodcov a to 
v zložení Jozef Valo, Vojtech Melicher, Bohuš Gono a Emil Urbánek. Členovia 
novo zloženej hudobnej skupiny sa pred spoločenskou akciou stretávali a nacvi-
čili si, lepšie povedané, zopakovali si hudobné čísla na počúvanie ale predovšet-
kým do tanca. Na Silvestrovskom stretnutí nechýbali ani vtipy a predovšetkým 
dobrá nálada. O polnoci si prítomní zaželali všetko najlepšie v roku 2013 
a pripili si perlivým šampanským. 

Podľa odozvy prítomných sa posledná akcia činnosti organizácie pobedim-
ských seniorov skutočne vydarila a všetci si priali znova sa stretnúť v takej 
príjemnej a veselej pohode. 

Vo fašiangový čas sa dňa 10. februára 2013 zišli členovia Základnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime, aby prerokovali zásadné 
materiály organizácie na výročnej a zároveň volebnej schôdzi. Odsúhlasili plán, 
vyhodnotenie činnosti organizácie za predchádzajúci rok, hospodárenie ako aj 

Dňa 27. decembra 2012 sa rodi-
na, príbuzní a známi rozlúčili s pobe-
dimským rodákom Alojzom Pastore-
kom, ktorý zomrel po dlhej a ťažkej 
chorobe v Bratislave dňa 19. decem-
bra 2012. 

Alojz Pastorek sa narodil dňa 
24. mája 1927. Jeho otec bol miestny 
kultúrny a osvetový dejateľ Vojtech 
Pastorek. Základné vzdelanie nado-
budol v Pobedime, ďalej študoval na 
meštianskej škole v Novom Meste 
nad Váhom a na Strednej priemysel-
nej škole, odbor dopravné stavby. 
Absolvoval postgraduálne štúdium 
na Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave. V hlavnom meste praco-
val v podniku Doprastav ako účtov-
ník, štatistik a vedúci ekonomického 
oddelenia. Bol činný i ako športový funkcionár konkrétne bol dlhoročným 
členom komisie futbalového oddielu Slovana Bratislava,. Počas svojej profesio-
nálnej dráhy získal významné ocenenia a pôsobil i ako člen Vedecko - technickej 
spoločnosti.

Napriek tomu, že jeho trvalým pobytom od roku 1970 bola Bratislava, na 
svoju rodnú obec nezabudol. Pokračoval v historickej a etnografickej činnosti 
svojho otca Vojtecha Pastoreka a opatroval jeho cenný archívny a fotografický 
materiál k histórii našej obce. Svoje vlastné zážitky a pozorovania zúžitkoval 
v článkoch o tradičných zvykoch Pobedimčanov v minulosti, ktoré spracoval 
v podobe článkov v obecných novinách Pobedimčan a vo Farských zvestiach. 
Na základe vlastných podkladov a historických prameňov, ktoré zozbieral otec 
Vojtech Pastorek, spracoval dôležité úseky z dejín našej obce a knižne ich publi-
koval. V knihe Pobedim, ktorá vyšla pri príležitosti prvej písomnej zmienky 
o obci, publikoval state z dejín obce od roku 1848 do roku 1945. Cenné sú state 
z histórie pobedimskej farnosti, bohatej spolkovej činnosti ako i niektoré zaují-
mavé časti z dejín obce ako pobedimský mlyn, ochotnícke divadlo, ovocinárstvo 
či dejiny hasičského zboru. 

Alojz Pastorek sa svojou nezištnou kultúrnou aktivitou zaradil medzi 
významné osobnosti našej obce. Pobedim jeho odchodom stráca obetavého 
a nezištného historika a etnografa . Za všetku historickú, etnografickú ako 
aj dokumentárnu činnosť mu patrí úprimná vďaka.

Česť jeho pamiatke. I. Pastorek 

Za Alojzom Pastorekom 

Dňa 29. januára 2013 odovzdala starostka obce Mgr. Eva Směřičková, 
ďakovné listy Obce Pobedim za záchranu ľudského života dvom členom obec-
ného hasičského zboru a to Martinovi Vallovi a Máriovi Ješkovi a taktiež 
Obecnému hasičskému zboru Pobedim. 

Menovaní členovia hasičského zboru dňa 8. decembra 2012 sa spolu 
s ďalšími príslušníkmi zboru zúčastnili ako asistenčná hliadka na Autokroso-
vých pretekoch v obci Očkov. Počas pretekov jeden z divákov padol na zem 
a udrel si časť hlavy. Raneného odniesli a keďže po kontrole jeho stavu zranený 
nereagoval, privolal majiteľ objektu, v ktorom ranený ležal, príslušníkov pobe-
dimského zboru. Ocenení členovia zboru Martin Vallo a Mário Ješko poskytli 
ranenému predlekársku pomoc a to masáž srdca a umelé dýchanie až do prícho-
du rýchlej zdravotnej pomoci. 

Poďakovanie za pomoc pri záchrane ľudského života patrí tiež ďalším 
príslušníkom zboru a to Lukášovi Augustínovi, Martinovi Kováčikovi a Rado-
vanovi Bičanovi. I. P.

Jednota dôchodcov na prelome rokov

správu volebnej komisie o priebehu volieb do výboru JDS Pobedim a do revíznej 
komisie. Vo voľbách bol výbor rozšírený o jedného člena a taktiež boli zvolení 
členovia revíznej komisie. Po schôdzi nasledovalo fašiangové popoludnie. 
V jeho programe nebola len večera a občerstvenie, ale aj vystúpenie členiek 
Jednoty dôchodcov a živá hudba v podaní seniorského hudobného telesa. Prí-
tomní potleskom poďakovali za zopakovania úspešných vystúpení členiek JDS 
/Matriošky, Kankán/ a okrem toho E. Žitňanská a E. Miklovičová scénkou 
o zimnej Orave vtipne načrtli radosti a strasti Bratislavčana v malebnom kúte 
Slovenska. Hudobníci zase vytvorili možnosti nielen si zaspievať, ale aj schuti 
si zatancovať. Čestné tanečné kolo mali jubilujúci manželia Mária a Ján Feran-
coví. V príjemnej pohode takto prežili seniori poslednú tohoročnú fašiangovú 
nedeľu. I. Pastorek

Ďakovné listy za záchranu ľudského života

l Fašiangy JDS - hudobná skupina. Foto: I. Pastorek l Fašiangy JDS - hudobná skupina. Foto: I. Pastorek 

l Ďakovné listy hasičom. Foto: J. Miklovičová



Príjmy
Bežné príjmy 593 484,-
Kapitálové príjmy 0,-
Príjmové fin. operácie 9 957,-
Príjmy spolu 603 441,-

Výdavky
Bežné výdavky
Verejná správa 126 183,-
Finan. a rozpočtová oblasť 1 300,-
Iné všeob. služby/matrika/ 1 807,-
Transakcia verejného dlhu 1 700,-
Ochrana pred požiarmi 8 021,-
Cestná doprava 2 000,-
Nakladanie s odpadmi 32 500,-
Spoločný úrad, príspevok 1 000,-
Rozvoj obce -verejná zeleň 16 131,-
Verejné osvetlenie 13 180,-
Zdravotné stredisko 15 407,-
Športové služby 3 886,-
Knižnica 1 506,-
Ostatné kultúrne služby 11 482,-
Vysielacie a iné služby 920,-
Náboženské a iné služby 3 077,-
Predškolská výchova 95 141,-
Základné vzdelanie 230 682,-
Vzdelávanie  700,-
Sociálne zabezpečenie 3 500,-
Bežné výdavky spolu 570 123,-
Kapitálové výdavky 21 641,-
Výdavkové fin. operácie 11 677,-
Výdavky spolu 603 441,-

Bohaté aktivity školy v prvom polroku 
Školský rok 2012/2013 odštartoval zvonením 3. sep-

tembra. Vyučovanie sa začalo na druhý deň už tradič-
nou svätou omšou v miestnom kostole. Prvý polrok 
bol bohatý na kultúrne, spoločenské aj športové aktivi-
ty. Medzi najúspešnejšie športové aktivity patrili Malé 
olympijské hry, Šarkaniáda a vianočný turnaj vo 
futbale. V spolupráci s obcou sme sa zapojili do prí-
prav hodovej výstavy - aranžovanie „Dary Zeme". 
V rámci spolupráce s ostatnými školami zo Slovenska 

sme sa zapojili do súťaže „Záložka do knihy spája slovenské školy". 
K rozšíreniu kultúrnej vzdelanosti našich žiakov prispeli výchovné 

koncerty „Ja som dobrý remeselník, vystúpenie tanečníka Miroslava Žilku, 
vystúpenie detského folklórneho súboru Čakanka z Nového Mesta nad Váho-
m. Nakoľko  uplynulý rok sa niesol v znamení LOH v Londýne, usporiadali 
sme pre našich žiakov besedu s paralympionikom Vladom Janovjakom. 
Nezabudli sme ani na našich starých rodičov, pre ktorých sme usporiadali 
príjemné odpoludnie v rámci Mesiaca úcty k starším. 

V oblasti vzdelávania dosiahli naši žiaci veľké úspechy v predmetových 
olympiádach. V Olympiáde anglického jazyka nás úspešne reprezentovala 
Laura Svetlíková (7. roč.) a Jeannette Žáková (9. ročník), v Dejepisnej olym-
piáde boli úspešní Matúš Feranec (8. roč.) a Tomáš Garžík (8. roč.), v Olym-
piáde zo slovenského jazyka a literatúry bol úspešný Tomáš Garžík (8. roč.) a 
vo Fyzikálnej olympiáde nás úspešne reprezentoval Matúš Feranec (8. roč.). 

Medzi nové podujatia našej školy, ktoré sme usporiadali pre celú obec 
patrilo vítanie Mikuláša na školskom dvore, ktorý k nám zavítal v jedno 
mrazivé piatkové popoludnie. Toto podujatie bolo spojené aj s tradičnými 
vianočnými trhmi, k úspechu ktorých prispeli nielen žiaci, ale aj rodičia. 
K vianočnej atmosfére prispela vianočná besiedka našich žiakov, ktorá obsa-
hovala hodnotný kultúrny program. 

Aktivita zamestnancov a žiakov našej školy je veľmi rozsiahla. Svedčí 
o tom počet zorganizovaných akcií, ktorý v 1. polroku presiahol počet 60. 
Pevne veríme, že aj druhý polrok bude bohatý na ďalšie hodnotné podujatia.

PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy

Keďže v mesiaci marci si každoročne pripomína-
me Deň učiteľov je vhodné pripomenúť učiteľa 
národov, Jána Amosa Komenského, a konkrétne 
jeho vzťah k priezvisku Segeš, ktorého nositelia 
v našej obci žijú dodnes. Pripomíname, že článok 
s podobnou tematikou bol zverejnený v obecných 
novinách (Pobedimčan 1/2004). 

Skúmaním spomínaného priezviska J.A. Komen-
ského v spojitosti so Slovenskom, konkrétne aj s našou obcou sa 
zaoberalo viacero odborníkov, a to predovšetkým v druhej polovici 
60. rokov minulého storočia. Zo slovenských historikov svoje 
poznatky zverejnili J.A. Valšík a Oto Kollárik tak v odborných, ale aj 
v populárnych článkoch. Nechýbali však ani českí historici a to či už 
takí, ktorí priezvisko Segeš len spomenuli ale aj tí, ktorí sa ním širšie 
zaoberali. Dokonca v ročenke múzea Jána Amosa Komenského 
v Uherskom Brode vyšla, i keď krátka, ale predsa osobitná štúdia 
o pobedimských Segešovcoch. Nemožno sa tomu čudovať, veď 
meno Segeš sa na Slovensku objavuje predovšetkým v Pobedime 
a neďalekých Drahovciach. Tu sa s nositeľmi tohto priezviska stretá-
vame až v 18. storočí, kým u nás v Pobedime sú prvé záznamy už 
v storočí sedemnástom. 

Najstarší záznam je z roku 1660, kde sa uvádza Mikuláš Segeš 
/Segess/ a jeho manželka Katarína ako krstní rodičia. O rok neskoršie 
/1661/ sa narodila Jurajovi Segešovi dcéra Anna, ďalší Martin Segeš s 
manželkou Barborou boli krstní rodičia Kataríny Žigovič. Inak v roku 
1667 sa uvádza tvar mena Segeš aj vo forme Georgius /Juraj/ Szégéss. 

V 17. storočí žili v Pobedime už spomínaní Mikuláš Segeš 
a manželka Katarína, Martin Segeš s manželkou Barborou, Matej 
Segeš a manželka Katarína rodená Valovič, Ján Segeš s manželkou 
rodenou Paulovič. Záznamy spomínajú troch Jurajov s priezviskom 
Segeš, Jeden mal za manželku Katarínu, druhý Annu, rodenú Uhlíko-
vú z Podolia a posledný sa uvádza s manželkou Barborou, rodenou 
Bohovic. Medzi najstarších Segešovcov patrí Ján Segeš, ktorý zomrel 
v roku 1669 vo veku 76 rokov, teda sa narodil v roku 1593. 

Údaje z matriky dokladajú aj zápisy 
v ďalších archívnych dokumentoch z tohto 
obdobia a to Urbár z roku 1658 a Súpis 
majetkov Prepozitúry Panny Márie v No-
vom Meste nad Váhom z roku 1660. Z nich 
vyplýva, že Ján Segeš vlastnil v Pobedime 
pol usadlosti, Martin Segeš celú usadlosť, 
ďalší Ján Segeš bol vlastníkom polovice 
usadlosti, podobne ako jeho príbuzný Miku-
láš Segeš. Najmajetnejší bol teda Martin 
Segeš, ktorý mal, podľa urbára, odpracovať 
na prepoštských majetkoch svoje povinnos-
ti dvoma koňmi, ostaní spomínaní Segešov-
ci s jedným koňom. Oproti tomu Matej 
Segeš patril medzi pobedimských želiarov. 
Podľa zverejnených údajov v odbornej 
literatúre existovalo v roku 1654 potvrdenie 
o kúpe domu medzi Jurajom Segešom 
a novomestským prepoštom Jakubom 
Haškom. 

Je samozrejme veľmi problematické a 
to i na základe uvedených faktov dávať 
priamu súvislosť medzi Jánom Amosom 
Komenským a pobedimskými Segešovca-
mi, no už len ten fakt, že v našej obci exito-
vali menovci a zrejme i jeho príbuzní v čase 
Komenského života /1592 - 1670/ hovorí 
sám za seba. 

Záverom treba uviesť, že rod Segešov-
cov patril a patrí medzi známe pobedimské 
rodiny. Svojmu rodu sa už dlhodobo venuje 
náš spoluobčan Jozef Segeš, ktorý vynaložil 
nemálo úsilia na to, aby osvetlil genealógiu 
pobedimských Segešovcov. Výsledky jeho 
práce zverejníme v našich novinách 

Ivan Pastorek

 

J. A. Komenský a pobedimskí Segešovci 

Najdôležitejším bodom 19. rokovania obecného zastupi-
teľstva, ktoré sa zišlo dňa 11. marca 2013, bolo prerokovanie 
a schválenie rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 
2015. Program zasadania zastupiteľstva bol doplnený 
o body: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
Základnej a materskej školy Jána Hollého v Pobedime 
a Výpoveď nájomnej zmluvy na užívanie obecného bytu. 

Pred rokovaním a schválením rozpočtu na rok 2013 sa 
prerokovali žiadosti o dotácie na tento rok a záväzné stano-
visko kontrolóra obce k rozpočtu. V ďalšom rokovaní zastu-
piteľstva bola podaná informácia o kultúrnych a vzdeláva-
cích aktivitách v roku 2013 a starostka obce, Mgr. Eva Smě-
řičková, predložila poslancom stanovisko k riešeniu likvidá-
cie nelegálnej skládky a žiadosti občanov, ktoré sa týkali 
odpustenia nájmu dane za užívanie verejného priestranstva, 
odkúpenia pozemkov vo vlastníctve obce a zmeny prevádz-
kových hodín v spoločnosti DARGO, s.r.o. Piešťany. Po 
týchto bodoch programu poslanci schválili zápis do kroniky 
obce za rok 2010. Predmetom rokovania obecného zastupi-
teľstva bolo ďalej prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 
k VZN č. 1/2004, týkajúceho sa rozšírenia spoločného škol-
ského obvodu. Pred interpeláciami starostka obce oboznámi-
la poslancov so žiadosťou na riešenie havarijného stavu 
strechy školy. 

V bode Interpelácie sa poslanci zaujímali o využitie, 
prípadne predaj budovy bývalej materskej školy, o upratova-
nie obce, o zlú situáciu na komunikáciách a o riešenie upo-
mienky fy. VILI DC, s.r.o., Dubnica nad Váhom na preplate-
nie faktúry. Na základe podnetu požiadali starostku obce 
Mgr. E. Směřičkovú o  podanie žiadosti na ponechanie 
spojov Pobedim - Nové Mesto n/V. v pôvodnom stave, teda 
taký aký bol pred 1. marcom 2013. I. Pastorek

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
/19. zasadnutie /

Rozpočet obce na rok 2013



Opäť by som chcel poďakovať redakcii za možnosť oboznámiť čitateľov 
s vývojom na poľnohospodárskom družstve, našimi výsledkami a plánmi 
do ďalšieho obdobia. S predstavenstvom sme si stanovili cieľ na r. 2012 okrem 
iných parametrov plusový hospodársky výsledok. Väčšinu plánov sa nám 
podarilo splniť a výsledkom hospodárenia znova znižujeme straty z minulých 
období. 

Podľa možností sme investovali do opráv, rekonštrukcií a modernizácií. 
Konkrétne zakúpili sme stroj na predsejbovú prípravu, ktorým sme pripravili 
pôdu pre jariny a časť ozimín. Kvalita predsejbovej prípravy bola a je vidieť aj 
na porastoch, a odrazila sa aj na rýchlosti následných operácií. Dokončili sme 
rekonštrukciu maštale č. II, kde je momentálne umiestnený mladý dobytok, 
jalovice a býky. Chceme pokračovať v rekonštrukciách ďalších objektov. 
Postupne počas roku sme na traktory nainštalovali GPS navigácie. Podarilo sa 
nám upraviť vnútorné priestory maštale č. III. V tomto roku chceme vybudo-
vať vonkajšiu kŕmnu chodbu. Objekt bude určený na výkrm býkov, a tým by 
sme nateraz mali dostatok priestoru pre všetky kategórie dobytka. Na nastiela-
nie maštalí sme zakúpili starší stroj na rozdružovanie balíkov, ktorý dokáže 
v prípade potreby nahradiť aj kŕmny voz. V tomto roku nás potrápili úrody 
pšenice, ktoré boli polovičné oproti priemeru posledných rokov. Podarilo sa 
nám zakúpiť použitú 14 000 litrovú cisternu s hadicovým aplikátorom, ktorou 
aplikujeme hnojovicu rovnomerne na porasty, a tým šetríme priemyselné celkovo sme po chotári pozberali a vyviezli na skládku do Rakovíc za r. 2012 
hnojivá. Cisternou chodíme ťahať obecné žumpy a žumpy občanom Pobedi- dva plné veľkoobjemové vozy. Náklady na zber, nakladanie a dopravu znáša 
ma. Termín si treba dohodnúť s A. Lukáčikom, t. č. 0918-658508. Odpadové družstvo, ale náklady za skladovanie odpadu na skládke musí znášať obec, 
vody vyvážame na čističky do Krakovian a do Piešťan. Zrekonštruovali sme a tie následne pravdepodobne premietne do cien za vývoz odpadu. Obec nemá 
múry prístrešku oproti sýpke, ktorý sme hneď využili ako dočasný sklad z čoho tieto zvýšené náklady sanovať, takže za tých, ktorí si vývoz odpadu 
kukurice. V tomto roku nás kukurica finančne potiahla a najmä vďaka nej sme riešia jeho vyhodením do chotára zaplatíme nakoniec všetci, ktorí za vývoz 
dosiahli kladný hospodársky výsledok. Na jeseň sa nám podarilo vymeniť odpadu platíme.
stúpačku vo vodojeme (glóbus) a pred zimou sme nainštalovali protimrazové Na druhej strane obec, škola, poľovníci, hasiči, rybári, záhradkári, futba-
ochrany na potrubia. Zaizolovali sme celé potrubie stúpačky vodojemu aj listi, kolkári a ostatné organizácie aj jednotlivci sú nám nápomocní a pomáha-
potrubie vo vodárni, ktorú sme zateplili. V súčasnosti je už vodojem plne jú nám či už zapožičaním vybavenia, priestorov, alebo aj fyzicky pri prácach, 
funkčný a vodou zásobuje celé PD a objekt kultúrneho domu a obecného aj ochranou a požehnaním našich polí, takže aj my sme im vďační za ich 
úradu. Upravili a zastrešili sme vstup do dojárne kvôli prístupu, ochrane pomoc. 
rozvádzača, chladičov a zjednodušeniu práce s rôznym materiálom. Do Chcel by som čitateľov informovať aj o našej web-stránke www.pdpobe-
prvých mrazov sa nám podarilo vymeniť okná na budove, v ktorej sídlia dim.sk, ktorú sme v spolupráci so školou spustili do prevádzky. Podľa počí-
nájomníci, zároveň sme zateplili a opravili fasádu týchto priestorov. Vymenili tadla prístupov tu bolo už vyše 1100 návštevníkov. Na stránkach si okrem 
sme tiež okná a dvere na šatniach zamestnancov, kde sme urobili celkovú iného v sekcii fotogaléria môžete prezrieť aktuálne fotografie, ktoré nafotil 
rekonštrukciu priestorov, výmenu obkladov a podláh. Lukáš Mašán. Ale uverejnili sme aj galérie z minulosti. Sú tam fotky z prác 

Počas roka sa nám znova podarilo vyčistiť a upraviť časť dvora hlavne na družstve a zo zájazdov. Chcel by som požiadať čitateľov o zapožičanie 
vďaka úsiliu ľudí, ktorí sú na vrátnici. Urobili sme ešte aj iné opatrenia fotografií z minulosti družstva, vhodných na uverejnenie. Po naskenovaní ich 
k celkovému zefektívneniu prác, napríklad aj doplnením automatického vá- uverejníme na našich stránkach a originály vrátime majiteľom.
žiaceho systému, kde po zadaní číselného kódu si počítač sám odváži a zaevi- V auguste sme zorganizovali „Deň otvorených dverí", ktorý bol určený 
duje jednotlivé množstvá materiálov, ktoré na dvor prichádzajú a odchádzajú. pre širšiu verejnosť. V tomto roku by sme chceli v tejto tradícii pokračovať. 

Spolupráca s obcou a rôznymi záujmovými organizáciami je na dobrej Plánujeme ho urobiť v zrekonštruovaných priestoroch pod prístreškom oproti 
úrovni. Každej organizácii sa snažíme pomáhať podľa našich reálnych mož- sýpke aj s občerstvením. Akciu chceme obohatiť sprievodným programom. 

ností. Riešime rôzne prevozy Na túto akciu vás už teraz srdečne pozývame. 
a presuny materiálov, naklada- V tlači a televízii sa v poslednej dobe rieši aj nákup poľnohospodárskej 
nie, skladanie, uskladnenie, pôdy rôznymi investormi. Na predstavenstve sa touto problematikou intenzív-
zapožičanie vybavenia a mate- ne zaoberáme. Aj my budeme pôdu kupovať. V prípade ak bude mať niekto 
riálov, ťahanie odpadových vôd, z čitateľov záujem pôdu predať, dajte aj nám možnosť kúpiť pôdu, ktorú máte 
odpratávanie snehu, upratovanie na predaj. V možnostiach čerpania eurofondov by nám pomohlo aj vysporia-
rôznych skládok odpadu, vytvo- danie pozemkov, na ktorých je areál družstva. Tieto pozemky chceme postup-
rených aj našimi spoluobčanmi. ne odkúpiť, prípadne vymeniť za náhradné pozemky. Dúfam, že bude 
Chcel by som zdôrazniť, že zo strany majiteľov pozemkov záujem pomôcť nám s týmto naším cieľom, 

aby sme sa pripravili na ďalšie rozpočto-
vé obdobie EU. Ak sa nám to podarí 
mohli by sme čerpať peniaze z eurofon-
dov na zveľadenie existujúcich objektov, 
prípadne vybudovanie nových potreb-
ných objektov. Aj takto by sa zlepšila 
naša práca, výsledky a prinieslo by to 
ďalšie výhody pre občanov a v neposled-
nom rade aj nové pracovné príležitosti. 
   V závere sa chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa pričinili o výsledok minulé-
ho roka. 
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Privítali sme 

26.12.2012 Martin Masár č. 209

Manželstvo uzavreli 

23.2.2013 Peter Karvay a Kvetoslava Toráčová 

č. 304

Rozlúčili sme sa

3.3. 2013 Mária Vavrová, 77 r., č. 388

4.3.2013 Zuzana Ferancová, 90 r., č. 285

V Poľnohospodárskom družstve Pobedim plusový hospodársky výsledok 

1. KK Zentiva Hlohovec 31
2. MKK Piešťany A 30
3. KK Zlaté klasy 29
4. MKK Galanta A 27
5. KK Cabaj - Čápor 26
6. TJ Slovan Šaľa A 20
7. KK Pobedim 19
8. BKK Bánovce n/B. 18
9. KK Preseľany A 16
10. Š K Modranka B 15
11. MKK Stará Turá 14
12. KK Victoria Pezinok 13
13. ZKK Nové Mesto n/V. 12
14. MKK Piešťany B 10

Ing. Juraj Lednický
predseda PD Pobedim

V TOP 6 sa po 20. kole 
na treťom mieste umiestnil 
Pobedimčan Jozef Miklovič.


