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Školský rok 2014/2015 začal slávnostne 

Ráno 2. septembra 2014 bolo v našej obci veľmi Po slávnostnom príhovore riaditeľky nastal čas 
rušné. Kroky školákov smerovali do školy. Ich pre prekvapenie. Na pódiu sa objavili Maťko 
vravu a smiech bolo počuť naďaleko. Tí najmenší - a Kubko v pobedimskom kroji. Za nimi sa pobrali po 
prváčikovia, držiac sa za ruku mamy alebo otca, rozkazy ich pomocníci vyobliekaní tak, ako sa patrí 
trošku vyľakaní, čo ich čaká, nesmelo kráčali ku - vyšívaná biela košeľa, biele nohavice. A veru práce 
školskej bráne, ktorá akoby chcela povedať: „Vita- mali až, až. Museli ísť po prváčika, jeho mamičku 
jte, púšťam vás do školy spolu s peknými spomien- alebo otecka usadiť k stolu, kde podpísali zápis 
kami na leto, krásnymi zážitkami, aby ste ich mohli v školskej kronike „Slávnostné privítanie prváči-
porozprávať kamarátom“. Ale akoby aj hovorila: kov“, potom školáčika zaviesť k Maťkovi a Kubko-

záverečných pokynoch sa žiaci rozbehli do tried. „Dovnútra nepustím žiadne vulgarizmy, pokusy o vi, ktorí ho dekorovali veľkým štvorlístkom, 
Prváčikovia spolu s rodičmi a niektorí aj so starými ubližovanie slabším a iné zlé veci. Verím, že tieto odviesť k pani učiteľke triednej, ktorá mu odovzdala 
rodičmi v sprievode svojej triednej učiteľky Mgr. strašidlá všetkých škôl necháte niekde dobre „Pamätný list pre prváčika“ a nakoniec priviesť 
Janky Škanderovej odišli do 1. triedy, kde si každý zamknuté. Poďte teda ďalej“. k rodičom. Bola to veru pre nich riadna námaha. Po 
našiel školské potreby. Rýchlo sa so všetkým zozná-Oficiálne otvorenie školského roku 2014/2015 privítaní prváčikov zaspievali Eliška Směřičková 
mili. Rodičia si vypočuli pokyny na nasledujúce dni sa začalo slovenskou národnou hymnou. Škôlkarka a Hanka Melicherová pieseň s názvom September.
a potom ich čakalo ešte jedno milé prekvapenie. Ale Adelka Krajčíková a tretiačka Timejka Havrlentová V závere tejto krásnej slávnosti všetkých 
o tom až v ďalšom článku novín.    Eva Pogranovápredniesli báseň, po ktorej pani riaditeľka ZŠ s MŠ pozdravila aj starostka obce Eva Směřičková. Po 

Jarmila Tovačovská privítala hostí, pedagogických 
i nepedagogických pracovníkov školy, žiakov, 
prváčikov, ich rodičov a starých rodičov. Predniesla 
aj nasledovné informácie. V školskom roku 
2014/2015 bude spolu 187 vyučovacích dní, 43 
sobôt a 43 nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní 
pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviat-
kov. Obdobie školských letných prázdnin bude trvať 
62 dní.

ZŠ s MŠ v Pobedime bude navštevovať 108 
žiakov, z toho 56 dievčat a 52 chlapcov. V tomto 
školskom roku bude pracovať 17 pedagogických 
zamestnancov a pracovať bude aj 6 nepedagogic-
kých zamestnancov.

Pre žiakov sú pripravené rôzne krúžky: športo-
vý krúžok, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, 
krúžok anglického jazyka, krúžok slovenského 
jazyka, matematický krúžok, spevácky krúžok, 
krúžok ruského jazyka, veselý matematik, veselý 
slovenčinárik, krúžok mladých hasičov, krúžok viac 
ako peniaze. Okrem uvedených krúžkov sa žiaci 
zúčastnia aj rôznych vzdelávacích a poznávacích 
projektov: Život ruského a anglického školáka 
(multikultúrna výchova), Mladý reportér (mediálna 
výchova), Kvíz z finančnej gramotnosti (osobnost-
ný a sociálny rozvoj), Týždeň prírody (environmen-
tálna výchova), Detská republika (tvorba projektu a 
prezentačné zručnosti), Lucia a Morena (regionálna 
výchova a tradičná ľudová kultúra).

Po týchto informáciách sa riaditeľka ZŠ s MŠ 
prihovorila žiakom postupne po jednotlivých trie-
dach. Začala deviatakmi a nakoniec oslovila prváči-
kov a ich rodičov. Všetkým žiakom zaželala, aby sa 
v triedach cítili čo najpríjemnejšie, aby ich trieda 
bola ozajstným domovom. Vyzvala ich, aby si vážili 
prácu všetkých tých, ktorí sa starajú o čisté a podnet-
né prostredie. Povzbudila ich, aby sa nedali odradiť 
malými neúspechmi a nedali sa ovplyvňovať 
nesprávnymi ľuďmi. Popriala im veľa dobrých 
známok, pochvál a veľa radosti zo školskej práce.

Nakoniec zaželala svojim kolegom a kolegy-
niam veľa pracovného elánu, tvorivých síl a neutí-
chajúci optimizmus, ktorý pri svojej práci s deťmi 
potrebujú.

Stretnutie z príležitosti 55. výročia archeologických 
výskumov a životného jubilea PhDr. Dariny Bialekovej CSc.

Pre školákov sa skončil čas plný oddychu, aj čas letných dobrodružstiev, rodinných dovoleniek, táborov 
či príjemného „rozmaznávania“ u starých rodičov. Bicykle, kolieskové korčule, kolobežky, ruksaky vymie-
ňajú za školské tašky plné učebníc a zošitov. Začína im obdobie školských povinností, pravidelného raňaj-
šieho vstávania. Niektorí budú znova nastupovať do autobusu, aby ich odviezol do školy. Čaká ich desať 
mesiacov usilovnej i menej usilovnej práce. 

V príjemný septembrový deň, 5. septembra t.r., hostí privítala pracovníčka obecného úradu Vladi-
si obec Pobedim pripomenula 55. výročie archeolo- míra Žitňanská a vyzvala k príhovorom dr. D. Bia-
gických výskumov v našej obci a významné životné lekovú, dr. K. Daňovú a Mgr. I. Pastoreka. Dlhoroč-
jubileum PhDr. Dariny Bialekovej CSc. čestnej ná vedúca archeologického výskumu D. Bialeková 
občianky obce Pobedim. Stretnutie sa uskutočnilo vo svojom vstupe podčiarkla najvýznamnejšie 
v sále obecného účelového zariadenia /svadobky/ výsledky výskumu slovanského osídlenia, predo-
za prítomnosti predstaviteľov a zástupcov Archeo- všetkým hradiska a podiel prírodných vied na 
logického ústavu SAV v Nitre a samozrejme našej skúmaní významnej slovanskej lokality. Nezabudla 
vzácnej jubilantky. Ďalšími hosťami stretnutia bola pripomenúť svoj srdečný vzťah k Pobedimu, ktorý 
starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, považuje za svoj druhý domov. Základné informá-
doc. RNDr. Ján Feranec DrSc. vedecký pracovník cie o výskume hradiska v roku 2007 podala 
Geografického ústavu SAV, predstavitelia našej vo svojom príhovore dr. Klaudia Daňová a I. Pasto-
základnej školy, farnosti, poľnohospodárskeho rek oboznámil prítomných o archeologických 

výskumoch praveku 
a novoveku. Upozor-
nil, že na výskume 
rímskeho obdobia sa 
podieľal na stretnutí 
prítomný Titus Kol-
ník. Z hostí doc. Ján 
Feranec spomínal na 
svoje prvé i ďalšie 
kontakty s dr. D. Bia-
lekovou, ktoré boli 
pre neho veľmi prí-
nosné tak po stránke 
odbornej  ako aj  
spoločenskej.

družstva, poslanci obecného zastupiteľstva, zástup- V ďalšej časti stretnutia predstavila našu jubi-
covia múzeí v Piešťanoch a v Novom Meste nad lantku a čestnú občianku obce D. Bialekovú starost-
Váhom, ďalej spoločenských organizácií v obci ka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, ktorá 
a spolupracovníci ako aj priatelia dr. D. Bialekovej. záverom svojho príhovoru zablahoželala jubilantke 
Stretnutie sa konalo pod záštitou starostky obce k významnému životného jubileu. Po nej prijala 
Mgr. Evy Směřičkovej a na organizácii sa podieľal D. Bialeková srdečné blahoželanie od ďalších 
Mgr. Ivan Pastorek. účastníkov stretnutia. 

V úvode stretnutia žiaci základnej školy pred- Treba pripomenúť, že pred stretnutím PhDr. 
niesli báseň Hradištia z pera Pobedimčana Gejza Darina Bialeková CSc. k ústrednému krížu cintorí-
Klimu a žiaci v miestnych ľudových krojoch zatan- na položila na znak úcty k bývalým spolupracovní-
covali v rytme ľudovej piesne. Po kultúrnom úvode kom kvety so stuhou. Ivan Pastorek

l Účastníci stretnutia.   Foto: Zuzana Pogranová 

l Prednes básne v úvode 
otvorenia školského roka       
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Na významnej pobedimskej archeolo- tzv. terra sigillata, veci dennej potreby odrážajú nielen rímsky import, ale 
gickej lokalite Hradištia PhDr. Jozef Pavlík i politické a ekonomické pomery v mladšej dobe rímskej. Zo spomínaných 
CSc. počas desiatych sezón preskúmal nálezov určite treba spomenúť i bronzovú hlavičku Siléna, inkrustovanú meďou 
významnú osadu z mladšej a neskorej doby a striebrom dokladajúcu kult Bakcha. Nález drobnej plastiky má čestné miesto 
bronzovej. V tomto období boli síce osídle- v reprezentačnej publikácii Rímske a germánske umenie, vydanej v roku 1984. 
né i ďalšie polohy, no centrálnou bola osada Z obdobia, kedy naše územie susedili s Rímskou ríšou, patrí i záchranný 

lokalizovaná v polohe Hradištia. Tu boli objavené štyri časové horizonty výskum pri výstavbe diaľnice v rokoch 1984 - 1985 , ktorý viedol Dr. Peter Roth 
s viacerými vrstvami osídlenia ľudom lužickej kultúry. Rozkvet pobedimského a Titus Kolník. Pri záchrannom výskume bola objavená a skúmaná osada 
centra nastal v čase neskorej doby bronzovej a osadu možno charakterizovať ako z mladšej doby rímskej charakterizovaná množstvom špecifických malých 
výrobné, obchodné a kultové miesto na strednom Považí. Počas už spomínaných výrobných objektov, pravdepodobne súvisiacich so spracovaním bahennej rudy 
výskumných sezón sa odkrylo 111 objektov akými boli napríklad príbytky, prípadne inej činnosti. Ďalší záchranný výskum z obdobia rímskeho realizovala 
výrobné objekty a kultové miesto staroveká svätyňa, kde sa uctieval kult slnka. PhDr. Danica Staššíková - Štukovská v roku 1986, kedy bolo preskúmaných na 
Významná bola výroba bronzových predmetov a v nálezoch nechýbali ani polohe Dolné Pole osem sídliskových objektov. 
samotné predmety z bronzu. Celkove sa našlo úctyhodných 220 bronzových Archeologické nálezy v západnej časti obce , nám dokladajú osídlenie 
predmetov. K bronzovým predmetom treba priradiť aj predmety vyrobené v období 12. - 13. storočia a treba uviesť i archeologické výskumy pamiatkových 
z kostí, keramiku ako aj predmety kultového charakteru. Pri súčte výskumom objektov a to Kostola sv. Michala archanjela a fary, ktoré sa uskutočnili v rámci 
objavených predmetov sa stretávame s archeologičkou PhDr. Etelou Studeníko- opráv v rokoch 2004 a 2008. 
vou , ktorá spracovala a zhodnotila materiál z pobedimského výskumu v publi- Výskum a sledovanie zemných prác pri svätyni kostola realizovalo Balneo-
kácii Osada z doby bronzovej v Pobedime. Táto publikácia, ktorej rozbor nále- logické múzeum v Piešťanoch v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohov-
zových okolností a ich interpretácia je z pera realizátora výskumu dr. Jozefa ci. Archeologický výskum pamätnej fary uskutočnilo Balneologické múzeum 
Pavlíka, bola vydaná v roku 1983 v edícii Fontés Slovenského národného múzea v Piešťanoch pod vedením PhDr. Vladimíra Krupu. V oboch prípadoch sa 
v Bratislave. odkryla staršia architektúra konkrétne doteraz neznáme základové murivá a 

Predmetom výskumu sa stal Pobedim i pre prítomného DrSc. Titusa Kolní- výskumy priniesli nové a cenné poznatky k stavebnému vývoju kostola ako aj 
ka CSc., ktorého špecializáciou je obdobie rímske. Najskôr v roku 1960 sa farskej budovy. Na výskumoch kostola a fary spolupracoval aj autor článku. 
objavilo osem sídliskových objektov z 2. polovice 4. storočia nášho letopočtu Pripomienka archeologických výskumov má svoje opodstatnenie, veď 
v Hornom poli a o rok neskôr sa uskutočnil pod vedením Titusa Kolníka archeo- práve týmito výskumami sa získali cenné a z odborného hľadiska významné 
logický výskum na polohe Dolné pole. Tu bolo preskúmaných 30 sídelných poznatky o pravekom, slovanskom ako aj novovekom osídlení našej obce a v 
objektov. Výskumom sa zistilo niekoľko fázové osídlenie a spôsob konštrukcie prípade osady z doby bronzovej, osídlenia z rímskeho obdobia no predovšetkým 
príbytkov. Nálezy materiálnej kultúry ako napríklad mince, šperky, keramika slovanského hradiska i poznatky k celkovej histórii Slovenska.     Ivan Pastorek

Prváčikovia si odchádzajúc zo svojej triedy mysleli, že idú domov. Plní dojmov, 
nevediac, o čom sa skôr rozprávať, či o slávnosti v škole, alebo o tom, čo bolo v ich triede, 
zistili, že domov ešte nepôjdu. Ich kroky smerovali k Obecnému úradu v Pobedime. Spolu 
so svojimi rodičmi, starými rodičmi, riaditeľkou PaedDr. J. Tovačovskou, zástupkyňou 
riaditeľky Mgr. Pastulovou, triednou učiteľkou Mgr. Škanderovou a dôstojným pánom 
JCLic. Mgr. Tvrdým zdolali množstvo schodov a vstúpili do obradnej siene obecného 
úradu. Ich tváričky boli plné napätia z očakávania, čo sa bude ešte diať. 

Nasledovalo slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka ZŠ s MŠ na pôde obecného 
úradu v Pobedime. Otvorila ho slovami básnika Vladimíra Žitňanská. Starostka obce 
Mgr. Eva Směřičková sa deťom prihovorila milým slovom a popriala veľa šťastia pri 
získavaní potrebných vedomostí. Neobišla ani rodičov. Zaželala im veľa trpezlivosti so 
svojimi malými žiačikmi. Prváčikovia z rúk starostky prevzali malý darček - knihu, aby 
im pripomínala tento slávnostný deň a sladkú maškrtu - čokoládu.

Rodičia sa zároveň podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Na záver nasledovalo 
spoločné fotenie. Fotografie zostanú krásnou spomienkou na deň, keď si už prestali 
hovoriť „som škôlkar“, ale „som školák“. Eva Pogranová

Prijatie prváčikov na Obecnom úrade v Pobedime

Čestná občianka obce Pobedim PhDr. Darina Bialeková CSc. jubiluje 

55. výročie archeologických výskumov - Praveké a novoveké výskumy 

Ako sa uvádzalo pri jej predstavovaní v rámci ocenenia Slovenskej akadé- mom slovanského hradiska, 
mie vied už v roku 1959 sa špecializovala na obdobie včasného stredoveku pretože jej zásluhou sa slovan-
a slovanskú archeológiu v širšom európskom kontexte. Jej prednostným záuj- ský Pobedim dostal do pove-
mom bola otázka štátotvorného procesu, vzniku a existencie Veľkej Moravy. domia odbornej ale i širšej 
K riešeniu tejto problematiky využila výsledky mnohých svojich archeologic- verejnosti. Titul čestná občian-
kých výskumov. K najvýznamnejším patrí práve výskum na slovanskom ka obce Pobedim, udelený 
hradisku v našej obci v rokoch 1959 - 1975. Absolvovala mnohé zahraničné v roku 1999, jej teda patrí 
študijné cesty v Európe ale aj v Egypte. V roku 1965 získala vedeckú hodnosť plným právom. 
kandidáta vied a v roku 1966 titul doktor filozofie. Aktívne sa zúčastnila na Po skončení výskumných 
mnohých medzinárodných i svetových kongresoch a sympóziách. prác sa vzťahy medzi dr. Bia-

Dr. Bialeková je autorkou monografie Dávne slovanské kováčstvo, spolu- lekovou a našou obcou nekon-
autorkou ďalších siedmich monotematických publikácií a vyše tristo vedeckých čia. Jubilantka sa viackrát stretla s bývalými spolupracovníkmi ako aj 
prác v domácich i zahraničných periodikách. Je zostavovateľkou a spoluautor- s ďalšími občanmi obce na prednáškach a besedách a úprimne sa zaujímala a 
kou Prameňov k dejinám osídlenia Slovenska od konca 5. až do polovice zaujíma o dianie v jej obci a to predovšetkým osobnými rozhovormi a prostred-
13. storočia. níctvom obecných novín Pobedimčan, v ktorých uverejnila i niektoré články. 

Naša jubilantka je spojená s Pobedimom samozrejme predovšetkým výsku- Mgr. Eva Směřičková, starostka obce Pobedim

Naša jubilantka a čestná občianka obce Pobedim PhDr. Darina Bialeková CSc. sa narodila 6. júla 1934 v Štrbe 
okres Poprad. V roku 1957 ukončila štúdium archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a začala pracovať na Archeologickom ústave Slovenskej akadémii vied v Nitre, kde pôsobila ako 
vedecká pracovníčka až do roku 2005. O dva roky po nástupe na pracovisko akadémie vied viedla archeologický 
výskum v našej obci, ktorého 55. výročie spolu s jej životným jubileom si práve teraz pripomíname. 

l Spoločná fotografia z prijatia prváčikov.
    Foto: Eva Pogranová

l Nádoba z doby bronzovej.

l Starostka obce Mgr. Eva Směřičková 
blahoželá jubilantke.

   Foto: Eva Pogranová



Poľnohospodárke družstvo Pobedim pokračovalo v tradícii, ktorú začalo 
v roku 2012. Znova sprístupnilo svoje neverejné priestory súčasným aj býva-
lým zamestnancom i ostatným občanom. Zaujímavé sú dátumy usporiadania. 
Prvý bol 11. augusta 2012, druhý 10. augusta 2013 a tretí - tohtoročný 9. augus-
ta 2014.

Znova pobudnúť aspoň na chvíľu v priestoroch, v ktorých kedysi pracova-
li, vidieť poľnohospodárske stroje, zvieratá, zvedavosť, stretnutie známych, 
posedenie pri hudbe, dobré jedlo, či oboznámenie sa s dedičstvom po rodi-
čoch, starých rodičoch - to všetko pritiahlo veľmi veľa ľudí z blízkeho i široké-
ho okolia. Oproti minulému roku, kedy sa zaevidovalo 297 návštevníkov, 
listina s menami obsahovala až 395 podpísaných účastníkov. Samozrejme, 
bolo ich oveľa viac, pretože nie všetci sa zaregistrovali. Milo prekvapili deti, 
pretože spočítať deti všetkých vekových skupín sa jednoducho nedalo. Aj 
tento rok boli pre ne pripravené sladkosti.

Poľnohospodárke družstvo otvorilo svoju bránu o 11.00 hod. a predseda 
družstva Ing. Juraj Lednický osobne privítal každého prichádzajúceho 
návštevníka. Moderátor Ing. Marek Kadlec v mužskom „pobieckom“ kroji 
priebežne informoval o tom, čo si je možné v areáli prezrieť, porozprával 
o minulosti i súčasnosti družstva, viedol niekoľko rozhovorov s členmi druž-
stva. atď.

Vo veľkom hangári už bolo pripravené posedenie, na jednom konci ulože-
ná tombola s 85 cenami, ktoré poskytlo viac ako 25 sponzorov, hudobné 
nástroje a mixážny pult. Počas prestávok vyhrávala živá hudba v podaní pobe- unikátom. Kritériom bolo, že musel byť vyrobený pred rokom 1970. Je na 
dimských „Valovícov“ a reprodukovaná hudba v réžii DJ Ivana Pätnického. škodu, že z Pobedima bol len jeden traktor. Jeho majiteľom je pán Mitošinka. 
Z druhého konca rozvoniavali zabíjačkové špeciality pripravené hostiteľom. Ostatné priviezli z Hornej Stredy od majiteľov pána Markecha a pána Hrádela. 
Cigánska, párok v rožku - to bola ponuka z Gacon's Pubu. Pre smädných boli Na informačnom paneli bola nainštalovaná výstava „Vývoj ZETORA“ od 
pripravené nealkoholické nápoje, čapované pivo i kofola. Svoje miesto mali pána Hrádela. Historické traktory spolu so súčasnou poľnohospodárskou 
i poľovníci, ktorí ponúkali guláš zo srnca a diviaka. Príjemne pôsobili modré technikou zaujímali nielen deti, ale i dospelých, hlavne mužov. Debata sa 
tričká s logom PD Pobedim, ktoré mali oblečené takmer všetci, ktorí sa podie- viedla o výrobcoch, parametroch, možnosti použitia a iných zaujímavých 
ľali na dni otvorených dverí. Tričkami s logom boli obdarovaní aj všetci členo- informáciách. 
via poľnohospodárskeho družstva. Oficiálna časť bola ukončená tombolou. Neoficiálna pokračovala vyhrá-

Na pozeranie toho bolo naozaj veľa. Maštale s kravičkami, býkmi, no vaním živej hudby do spevu i do tanca.
najmä teliatkami lákali hlavne tých najmenších. Kto chcel, mohol si pozrieť aj Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali tento skvelý deň a už teraz sa 
ostatné zvieratá. Historické traktory boli neprehliadnuteľné. Každý traktor bol tešíme na stretnutie o rok.      Eva Pogranová

Deň otvorených dverí v PD Pobedim

Každá folklórna skupina mala tri 
vystúpenia. Prvé bolo na Námestí Slo-
body, druhé v historickej sále Kursalonu a 

 sobotu 26. júla 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo tradičné podujatie tretie na terase Kursalonu. Dvanásť členov FS Pobedimčan (Jarmila Bieliková, 
krojovaný Anna bál 2014, oslava obľúbeného mena Anna. Organizáto- Cilka Miklovičová, Andrejka Mrekajová, Simonka Bieliková, Jozef Lednický, V

rom bolo Občianske združenie Cesta pomoci Piešťany. Viliam Klimo, Jozef Žitňanský, Jozef Valo, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, 
Na podujatí sa predstavili členovia folklórnych skupín Povoja z Piešťan, Jozef a Eva Pogranovci) zaspievalo za sprievodu heligónky a ozembuchu 

Kolovrátok z Drahoviec, Kapustár z Trebatíc, Pobedimčan z Pobedima a jedenásť ľudových piesní. Výber bol rozmanitý - pomalé, rezké, smutné 
i poriadne veselé, až sa počúvajúci hostia neubránili smiechu. No najdôležitej-
šie bolo, že niektoré piesne sú veľmi staré a neznáme, čo vyzdvihli a ocenili aj 
organizátori Anna Bálu. Ba čo viac, niektorí dlhoroční folkloristi boli prekva-
pení, že existujú ešte pesničky, ktoré nikdy nepočuli.

Ľudová veselica v Kursalone pokračovala za tónov dychovej hudby Dra-
hovčanka do neskorých večerných hodín.

Naši folkloristi odchádzali domov s vedomím, že spríjemnili mnohým 
obyvateľom a návštevníkom Piešťan nedeľné popoludnie i večer. Odmenou za 
to im bol potlesk, obdiv a poďakovanie za originálne piesne a krásne kroje.

Eva Pogranová

Holešky z Prašníka. Vzácnym hosťom bola mužská FS Furmaňe z Trebišova. 
Program sa začal krátkym predstavením a vystúpením jednotlivých folklór-
nych skupín na Námestí slobody. Pokračoval sprievodom po Winterovej ulici 
do Kursalonu. Pestrofarebný krojovaný sprievod na čele s Dychovou hudbou 
Drahovčanka sa trikrát zastavil, aby tancom a spevom potešil, rozospieval 
a roztancoval kúpeľných hostí, návštevníkov i obyvateľov Piešťan. Mnohí 
nedokázali odolať a pripojili sa. 

Krása krojov bola neprehliadnuteľná. Vzbudzovala pozornosť, prizerajúci 
si ich fotili, natáčali, pýtali sa, dotýkali sa najmä výšiviek. Viaceré z nich sú 
staré niekoľko desaťročí, dedia sa z generácie na generáciu a predstavujú 
slovenské kultúrne dedičstvo.

Folklórna skupina Pobedimčan na Anna bále v Piešťanoch

Dňa 14. júla 2014 sa konalo 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Pôvodný program bol doplnený žiadosťou o uvoľnenie z funkcie veliteľa 
hasičskej jednotky a menovanie nového veliteľa. Po otvorení a kontrole 
uznesenia z predchádzajúcej schôdze zastupiteľstva bola prerokovaná 
Príloha č. 1 k VZN 1/2013, v ktorej sa uvádzajú dotácie na mzdy a pre-
vádzku v materskej škole, v školskom klube a vo výdajni školskej jedál-
ne. Obecný úrad v stanovenej lehote zverejnil návrh prílohy a k tomuto 
návrhu prišli oficiálne dva protinávrhy a to od poslanca Ing. Mariána 
Mitošinku a od členov Rodičovského združenia pri ZŠ a MŠ Jána Hollého 
Pobedim. Po prerokovaní pôvodného návrhu a protinávrhov bol schvále-
ný návrh Obecného úradu Pobedim. 

Poslancom bol predložený, v ďalšom bode programu, Komunitný 
plán sociálnych služieb, ktorý bol po krátkej diskusii schválený s platnos-
ťou na obdobie rokov 2014 - 2020. Poslanci, rovnako ako v minulých 
rokoch, schválili kontokorentný úver na vykrytie prípadných výpadkov 
finančných prostriedkov. Na žiadosť veliteľa hasičskej jednotky bol 
uvoľnený z funkcie Lukáš Augustín a zastupiteľstvo dočasne menovalo 
za veliteľa jednotky Martina Piškulu. V bode Interpelácie sa poslanci 
informovali o meškaní budovania vodovodu v obci a o pravdivosti infor-
mácie, že mikroregión Dubová, ktorého je obec členom, získal traktor 
s príslušenstvom. Obe záležitosti preverí starostka obce, ktorá v Rôznom 
informovala o pláne odpadového hospodárstva. Poslanec Ing. L. Me-
licher v tomto bode programu oboznámil prítomných o ponuke zamera-
nia budovy bývalej materskej školy. I. Pastorek 
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Privítali sme 
3.6. 2014 Margita Toráčová, Pobedim 297
13.8.2014 Lukas Hajdín, Pobedim 316 

Manželstvo uzavreli
14.6.2014 Jana Kozáková Pobedim 56 a Michal Mareš 

Jablonec nad Nisou ČR 
23.8.2014 Pavol Benka Pobedim 202 a Kristína Jančová 

Veľké Orvište 
13.9.2014 Martin Směřička Pobedim 267 a Patrícia Gonová 

Piešťany
20.9. 2014 Marianna Melicherová Pobedim 98 

a Marek Bartal Nové Mesto nad Váhom     

Rozlúčili sme sa
27.7.2014 Mária Zemanovičová, 67 r., č. 272
4.8. 2014 Helena Vavrová, 92 r., č. 43

Krajské operačné stredisko Integrovaného záchranného systému 
/KOS IZS/ Trnava požiadalo dňa 1. augusta 2014 jednotku Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Pobedim, ďalej DHZO Pobedim o technickú výpomoc 
- odčerpávanie vody po prietrži mračien v okrese Piešťany. Bola to výpomoc 
Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchrannému zboru /OR HaZZ/ 
v Piešťanoch. 

Jednotka DHZO Pobedim bola vyslaná s technikou AHZS MB Vario 815 
a 3 členovia zasahovali v obci Moravany nad Váhom kde sa jednalo o zaplave-
nú pivnicu rodinného domu č. 462. Ďalšia pivnica a garáže boli zaplavené 
v bytovom dome na ulici Orviský kút č.80. Pivnica bola tiež zaplavená 
v Piešťanoch na ulici Vysoká č. 39. Iný zásah sa uskutočnil v obci Banka kde 
bol odtrhnutý svah zeme pri rodinných domoch. Hasiči zasahovali tiež 
v Piešťanoch na Robotníckej ulici 2, kde ako v predchádzajúcich prípadoch 
bola zaplavená pivnica. Vodu z pivníc bolo potrebné odčerpať na Žilinskej 
ulici / č. 17 / a na ulici Skalná č. 50. Členovia DHZO Pobedim pri čerpaní vody 
z pivníc použili čerpadlo Heron a benzínové kalové čerpadlo Honda.

Požiar chladničky a prístavby číslo domu 293

Starostkou obce bol 19. augusta 2014 jednotke DHZO Pobedim bol 
ohlásený požiar rodinného domu v obci Pobedim číslo 293. Na zásah bola 
vyslaná technika T 148 CAS 32 a 2 členovia a AHZS MB Vario 815 a 3 členo-
via DHZO Pobedim. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná 
o požiar prístavby a chladničky pri rodinnom dome. Na lokalizáciu bol nasa-
dený 1x vysokotlaký prúd z vozidla AHZS MB Vario 815. Počas zásahu sa na 
miesto udalosti dostavila jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom 
s technikou Iveco Trekker a 3 príslušníci HaZZ. Po likvidácií sa na miesto 
dostavila technika VW Transporter a 1 člen DHZO Pobedim, ZPP OR HaZZ 
a Policajný zbor Spracované podľa údajov DHZO Pobedim

Z príležitosti 55. výročia začatia archeologických výskumov obec Pobe-
dim inštalovala propagačnú tabuľu. Tabuľa je umiestnená severne od mosta 

cez potok Dubová a informuje o slo-
vanskom hradisku a preskúmaní 
hradiska z čias Pribinovho kniežat-
stva. Text je doplnený fotografiami 
z výskumu a nálezov. Obsahovú 
stránku tabule navrhol I. Pastorek.

Ústrednú tabuľu graficky na-
vrhla a realizovala firma REDES 
Nové Mesto nad Váhom a konštruk-
cia tabule je výsledkom práce Ivana a 
Stanislava Pätnického so spolupra-
covníkom Daliborom Rondošom.

  I. Pastorek

Sedem rekordných výjazdov DHZO Pobedim 

Z príležitosti 70. výročia Slovenského 
národného povstania uverejňujeme zaujíma-
vú a peknú báseň Michala Mikloviča, ktorý 
ako vojak slovenskej armády padol v bojoch 
Povstania. Jeho meno spolu s ďalším účastní-
kom SNP Michalom Miklovičom /nar. 1921/ 
je na pamätnej tabuli na budove bývalého 
MNV Pobedim.

 Báseň je z roku 1939 a Michal Miklovič ju písal, aj s nárečovými 
výrazmi, ako sedemnásťročný. V súčasnosti je vzácne dielko s doku-
mentárnou hodnotou v majetku Eleny Žitnanskej, ktorá súhlasila so 
zverejnením. 

Propagačná tabuľa Slovanské hradisko
v Pobedime


