
1. júna, ale ku koncu mesiaca. Aj tento rok nám počasie 
prialo, vďaka čomu sa nám podarila veľmi pekná akcia 

pre našich najmenších občanov. Pripravené boli rôzne atrakcie, hasiči, Jún - mesiac očakávaný najmä našimi školákmi, blížiacim sa koncom 
psíčkari, kolkáreň, nafukovadlá, poľovnícke streľby, cvičenky TJ Sokol školského roku a začiatkom prázdnin. Práve v súvislosti so školou Vás 
Pobedim, niečo nové ako motorové štvorkolky, paintbal, jazda na člne po chcem informovať o zmenách v našej Základnej škole s materskou školou 
Zástodolí a zmrzlina. Už teraz musíme myslieť na to, čo bude nové o rok. Jána Hollého v Pobedime. Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 
Druhý ročník Veľkého dňa detí mal tento rok aj benefičný charakter. síce obec vypísala ešte v apríli na základe skončenia päťročného funkčné-
Podarilo sa nám z vyzbieraných prostriedkov zakúpiť domček, šmykľav-ho obdobia, čo je dané zákonom, otváranie obálok prebehlo v máji, kde 
ky a malé nafukovacie hrady pre škôlku a družinu. Verím, že táto myšlien-boli doručené tri obálky. Komisia za účasti PaedDr. Marty Vitekovej zo 
ka bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Občerstvenie bolo tradične dobré spoločného úradu samosprávy odbor školstva vyhodnotila žiadosti a 
(ale málo?), detičky mali k dispozícii párky a malinovku do sýtosti, veď konštatovala, že len dve uchádzačky spĺňajú dané kritériá. Dve kandidátky 
pitný režim je dôležitý. prešli do výberového konania. Rada školy pripravila a vykonala samotnú 

Ako poľovník a člen Poľovníckeho združenia Pobedim dávam do voľbu. Dňa 5.júna za prítomnosti Mgr.Anny Turanovej z Krajského škol-
pozornosti mesiac jún - Mesiac poľovníctva. Každoročne členovia združe-ského úradu v Trenčíne prebehla voľba riaditeľa korektne a regulérne. 
nia pripravujú pre svoje rodiny slávnostnú schôdzu na našej chate pri Úspešnou kandidátkou sa stala PaedDr. Jarmila Gáborová z Častkoviec. 
„Čerpačke." Žiaľ vandalizmus prenikol aj sem, stretávame sa s vylomený-Prajem jej aj celej škole veľa úspechov v práci a napredovania školy. 
mi dverami, zničeným vybavením. No i napriek tomu to vždy dáme do Ako napovedal aj názov našej školy, dňa 8. júna 2008 sa v našej obci 
poriadku. Veď toto miesto slúži aj mnohým našim občanom ako zástavka uskutočnili spomienkové oslavy 200 rokov pôsobenia veľkého básnika, 
na trase výletu. Práce na výstavbe bytovky pokračujú aj v týchto dňoch. spisovateľa a národného buditeľa Jána Hollého u nás v Pobedime. Za 
Koncom mesiaca sa zrealizovali geologické prieskumné vrty na zistenie účasti hostí poslankyne NR SR Magdy Košútovej, z Trenčianskeho 
podložia pod stavbu. Následne bolo vykonané aj meranie Radónu, čo si samosprávneho kraja, osvetového strediska z Trenčína, Matice sloven-
tiež stavba bytovky vyžaduje. Pokračujeme v príprave územného konania. skej, Slovenskej národnej knižnice a iných inštitúcií, primátorov, starostov 
Po ňom bude nasledovať stavebné konanie. a starostiek z obcí, kde pôsobil J. Hollý a z okolitých obcí sme videli krás-

Reprezentácia obce či už v zahraničí, alebo na podujatiach v rámci ny a bohatý kultúrny program. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebro-
Slovenska je veľmi dôležitá. Chcem poďakovať našim cvičenkám TJ val otec biskup Dominik Tóth. Popoludní pokračoval program kladením 
Sokol Pobedim za vzornú reprezentáciu obce v Liberci u našich českých vencov pri pamätnej doske na našej fare, prihovoril sa doc. Juraj Sarvaš a 
susedov na sokolskom zlete pod vedením Lenky Mitošinkovej a Jarmily ďalší hostia, zaspieval Trenčiansky spevácky zbor a naši školáci. 
Mašánovej. Som rád, že aj naša mladá generácia sa nedá zahanbiť. Naše Presunuli sme sa do sály kultúrneho domu, kde oslavy pokračovali. 
žiačky futbalistky sa znova prebojovali na majstrovstvá Slovenska vo K účinkujúcim pribudli Folklórna skupina Pobedimčan a detský folklórny 
futbale dievčat. Obsadili pekné 3.miesto. Vďaka patrí aj ostatným školá-súbor Kornička, ktorých vystúpenie pripomenulo život na dedine. Týmto 
kom a žiakom za ich účasť na rôznych súťažiach, speváckych, recitač-krásnym podujatím sme chceli našu obec zviditeľniť aj u inštitúcií, ktoré 
ných, športových, písaní esejí, olympiádach z rôznych predmetov a v možno ani nevedia, kde presne Pobedim leží. K tejto udalosti sme sa snaži-
neposlednom rade divadelnému krúžku pod vedením Mgr. Anežky li zrekonštruovať aj WC v kultúrnom dome, ktoré boli rokmi devastované 
Hulmanovej, dlhoročnej predsedkyni Rady školy a Mgr. Janke Škandro-a neudržiavané, čo sa nám z veľkej časti aj podarilo. Tieto WC sú v súčas-
vej. Myslím si, že poďakovanie patrí učiteľskému zboru a hlavne doteraj-nosti dokončené a vyčistené. Doplnili sme nové zrkadlá, svetlá, umývadlá 
šej pani riaditeľke Mgr. Janke Škanderovej za jej pôsobenie vo funkcii, jej a batérie. Dúfam, že vydržia v tomto stave čo najdlhšie a budú slúžiť nám 
činnosť a veľmi dobrú spoluprácu s obcou. všetkým. Hovorí sa, že podľa úrovne WC sa posudzuje kultúra národa. 

Tak to bol jún, mesiac rôznych udalostí.Vážme si tieto vynovené priestory, veď je to reprezentácia nás všetkých. 
Tradičným podujatím v júni je Veľký deň detí, ktorý sa nekoná na MDD Martin Lednický, starosta obce
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Z príležitosti 200. výročia pôsobenia 
Jána Hollého v Pobedime sa 8. júna t.r. 
konali spomienkové oslavy venované 
tomuto kňazovi a veľkému slovenskému 
básnikovi. Organizátorom osláv bola 
obec Pobedim, Rímskokatolícka cirkev - 
farnosť Pobedim, Trenčiansky samo-
správny kraj a Trenčianskej osvetové 
stredisko v Trenčíne. 

Oslavy sa začali slávnostnou sv. 
omšou, ktorú celebroval otec biskup 
Dominik Tóth. Za účasti správcu farnosti 
vdp. Mariána Vívovíka, koncelebrovali 
páter Ján Kadlec SJ a vdp. Jozef 
Lednický, pobedimskí rodáci. Popoludní 
o 14. hodine spomienkové oslavy pokra-
čovali kladením vencov pri pamätnej 
tabuli Jána Hollého, ktorá bola v roku 
1934 osadená na budovu miestnej pamät-
nej fary. /Pokračovanie na strane 2 /

l Slávnostný prího-
vor starostu obce 
Martina 
Lednického 
na oslavách 200. 
výročia pôsobenia 
Jána Hollého 
v Pobedime. 
Foto: Ladislav 
Novák. 

200. výročie pôsobenia Jána Hollého v Pobedime
Vážim si prácu všetkých ľudí, ktorí sú ochotní pre 

obec niečo spraviť. Chcem poďakovať všetkým pra-
covníkom pri obecnom úrade, zvlášť predsedovi 
športovej komisie Jozefovi Mašánovi, cvičenkám 
TJ Sokol Pobedim, futbalistom TJ Pobedim, 
Kolkárskemu klubu Pobedim, Poľovníckemu združe-
niu Pobedim, Rybárskemu spolku Zástodolie, 
Dobrovoľnému hasičskému zboru, Kynologickému 
klubu Pobedim, Jednote dôchodcov slovenska, rodine 
Dudíkovej za štvorkolky, reštaurácii Gacon's pub PD 
Podolie za požičanie koníkov a všetkým tým, ktorí 
pomohli pri príprave, alebo samotnej realizácii, lebo 
bez ich pomoci a ochoty sa nedajú realizovať podobné 
akcie či už oslavy Jána Hollého alebo Veľký deň detí. 
Samozrejme poďakovanie patrí aj našim partnerom, 
PD Pobedim, ktorého predseda Ľubomír Ondruška 
medzi nás zavítal osobne, firme Ulstrupplast a jej 
manažérovi Ing.Martinovi Bačovi, všetkým ďaľším  
ktorí prispeli finančnými prostriedkami, alebo mate-
riálom a mohli sme potešiť detičky v škôlke. Ešte raz 
veľké ďakujem. Martin Lednický, starosta obce

Mesiac jún v znamení rôznych udalostí



Pred pietnym aktom kladenia vencov zaspieval hymnickú pieseň 
Trenčiansky spevácky zbor pod vedením dr. Jozefa Vakoša. Spomienka 
pokračovala poetickým vstupom známeho slovenského herca doc. Juraja 
Sarvaša a príhovormi Ing. M. Košútovej poslankyne NR SR a profesora 
Imricha Sedláka, ktorý zastupoval Maticu slovenskú. Súčasťou kultúrneho 
programu pietnej spomienky bolo tiež milé spevácke vystúpenie žiakov 
základnej školy so sólistom Martinom Holubcom. Stretnutie pri pamätnej 
tabuli básnika ukončil Trenčiansky spevácky zbor hymnickou piesňou Kto 
za pravdu horí. 

Spomienkové oslavy vyvrcholili slávnostným programom v miestnom 
kultúrnom dome. Tu svojimi príhovormi pripomenuli básnikov odkaz 
Doc. Juraj Sarvaš a starosta obce Martin Lednický. Mgr. Ivan Pastorek, 
predseda komisie kultúry a vzdelávania, opísal pobyt a pôsobenie Jána 
Hollého v Pobedime v rokoch 1808 1811. Nutnosť uctenia si našich národ-
ných dejateľov zdôraznili hostia podujatia a to poslankyňa NR SR 
Ing. Magda Košútová, vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Marta Šajbidorová, riaditeľ Slovenského národného literárne-
ho múzea Slovenskej národnej knižnice dr. Juraj Beňovský a z miest a obcí, Hollého bola v obci Pobedim po prvýkrát a patrila medzi najdôležitejšie 
v ktorých Ján Hollý pôsobil, starostka obce Madunice Mgr. Alena Jelušová. kultúrne akcie v poslednom období. Z príležitosti jubilea boli vydané 

V bohatom kultúrnom programe vystúpil Folklórny súbor Pobedimčam, pohľadnice s fotografiami pôsobísk Jána Hollého / kostol, fara / a ukážkami 
ktorý tohto roku oslavuje 60 rokov svojej existencie a milým prekvapením jeho diel spolu s portrétom, ktorého autorom je Pobedimčan Martin Smě-
bolo hravé vystúpenie Detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína. řička. 
Začiatok a záver slávnostného kultúrneho programu patril Trenčianskemu Stálou pripomienkou na veľkého slovenského básnika a kňaza je pamät-
speváckemu zboru, ktorého zakladateľom bol Jozef Vakoš, pobedimský ná tabuľa, čestný názov školy Základná škola s materskou školou Jána 
rodák. Hollého v Pobedime a meno básnika nesie i miestna knižnica. Básnikovi je 

Spomienková oslava okrúhleho výročia pôsobenia básnika a kňaza Jána venovaná i časť expozície v Roľníckom dome. Mgr. Ivan Pastorek 

l Spomienková oslava pri pamätnej tabuli.  Foto: Ladislav Novák 

Ján Hollý a Pobedim 

200. výročie pôsobenia Jána Hollého v Pobedime 
/Pokračovanie zo strany 1/

Ján Hollý, po ukončení pochádzal z vidieckeho prostredia a svoje inšpirácie iste hľadal i v pobedim-
štúdií a krátkom pobyte skom chotári. Na svojich potulkách sa zrejme dostal i na Hradištia, ktoré 
v rodisku, Borskom sv. oveľa neskôr, zásluhou našej čestnej občianky Dr. Dariny Bialekovej, vydali 
Mikuláši, kaplánoval v na- svedectvo o slávnej slovanskej minulosti našej vlasti, ktorú v básniach 
šej obci od októbra 1808 do Svätopluk a Cyrilo Metodiada ospieval Ján Hollý..
decembra 1811, vystrieda- Okrem prekladov antických básní sa v Pobedime venoval skladaniu 
júc kňaza Jána Gucmana. nábožných piesní a prekladal tiež básne antického Horácia. Z jeho životopi-
J. Hollý začal pôsobiť su vyplýva, že citujem: Jako kaplán skládal Selanky, nábožné pesničky, 
v Pobedime za správcu fary z ktorých niektoré podrobne tlačené boli. Vergiliovu Eneidu v Pobedime 
Jána Štefanca, ktorý nastú- a vo Fraštáku a v Maduniciach preložil a po nej ostatné Rozličné básne 
pil do tejto funkcie v roku a Horáciove Satyri. koniec citátu. 
1803. Prvý Hollého zápis Preklad Hollého Eneidy z roku 1828 sa nachádza v historickej knižnici 
v cirkevnej matrike nachá- pobedimskej farnosti s latinskými poznámkami, pravdepodobne Ignáca 
dzame 11. októbra 1808, Polakoviča. I keď nie je o tom záznam môžeme predpokladať, že Eneidu 
keď zapísal krst Anny poslal svojmu bývalému predstavenému sám Hollý z Maduníc. Poslom 
Mitošinkovej dcéry Jozefa mohla byť Eva Pobedimská, ktorú spomína Hollý vo svojich listoch 
Mitošinku a Evy rodenej v rokoch 1823 a 1824. Totiž táto Eva sa cestou do Ostrihomu zastavila 
Macháčkovej. Hollý ako v Maduniciach a odtiaľ odnášala listy Jurajovi Palkovičovi, ktorý všemožne 
mladý kňaz v rámci svojich podporoval Hollého v jeho básnickej tvorbe. 
dušpastierskych povinností V týchto rokoch pochválil básnickú a prekladateľskú tvorbu tiež novo-

pomáhal i pri ďalších cirkevných obradoch a pobožnostiach a to nielen v mestský prepošt barón Anton Gabelkhoven, Podľa trnavského arcibiskupa, 
sídle farnosti, ale aj v susedných obciach Bašovce a Horná Streda Práve na dr. Júliusa Gábriša, autora publikácie Dejiny prepozitúry Panny Márie 
túto obec mal básnik nepríjemné spomienky. Jeho životopisec Jozef v Novom Meste nad Váhom, napísal Ján Hollý počas účinkovania 
Petrovič to opisuje takto: Príčinou bolestí básnika /lúpanie/ bol zlý kôň, v Pobedime, na prepošta, úprimného podporovateľa bernolákovcov, oslav-
ktorý ho v roku 1809 cez vodou zaliate pasienky do Stredy prenášal a do nú ódu. Tu treba uviesť, že novomestská prepozitúra bola od roku 1414 
najväčšej vody ho zhodil. Stalo sa to asi päťkrát a Hollý pešo celý premočený vlastníkom Pobedima a prepošti tiež svetskými patrónmi farnosti. .
koňa za kantár do Stredy viedol, božské povinnosti tam konal a až po vykona- Traduje sa, že na jeho podnet obec postavila tzv. obecnú komoru, do 
ní týchto sa vrátil domov /teda do Pobedima/, kde si kňazské rúcho vymenil. ktorej sa sústredila časť úrody, čím sa vytvoril obilný fond v prípade neú-

Básnik v roku 1810 pochoval svojho prvého predstaveného len 34 ročné- rody.
ho farára Jána Štefanca a od 16. mája 1810 bol zase pomocníkom, cooperá- Pobedimčania si pôsobenie básnika Jána Hollého pripomenuli travertí-
torom, ďalšiemu správcovi pobedimskej farnosti, Ignácovi Polakovičovi. novou tabuľou s poprsím básnika od významného slovenského sochára 
Hollý i naďalej, i keď už pomenej, písal pekným rukopisom zápisy do cir- Vojtecha Ihriského Pamätná tabuľa bola odhalená 21. októbra 1934, rok 
kevnej matriky a popri ďalších povinnostiach sa venoval i básnickej činnos- pred oslavami 150. výročia narodenia Jána Hollého. Pri pamätnej tabuli sa 
ti. Možno predpokladať, že u oboch predstavených našiel pochopenie pre začali oslavy v roku 1965 a v tomto roku sa zasadila i lipa pred pamätnou 
svoju literárnu činnosť, a tak často sedávajúc pod lipou vo dvore fary alebo farou. Okrúhle 200. výročie narodenia Jána Hollého v roku 1985 boli súčas-
v neďalekých bašovských Blatinách pokračovala jeho plodná básnická púť. ťou kultúrneho kalendára v rámci organizácie UNESCO. O desať rokov 

Podľa vlastných spomienok prekladal práve v Pobedime slávnu antickú neskoršie, podobne ako v roku 1965 boli oslavy Jána Hollého v našej obci 
báseň Eneidu rímskeho básnika Vergília a venoval sa i vlastnej básnickej spojené s výročím dychovej hudby a naposledy sme si uctili pamiatku veľ-
tvorbe a to idylickým Selankám, obrazom zo života roľníckeho a pastierske- kého slovenského básnika v roku 1999 s pripomienkou jeho úmrtia. 
ho slovenského ľudu. Určite poznal prácu vtedajšieho roľníka, veď sám Mgr. Ivan Pastorek 

l Preklad Ovidiovej Eneidy od Jána 
Hollého. Foto: I. Pastorek 



Listujeme v obecnej kronike /rok 1992/

Druhú májovú nedeľu sa konala v našom kultúrnom dome tradičná 
oslava Dňa matiek. Organizátormi tohoročného sviatku bola Obec 
Pobedim a Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim. 
Mamám a starým matkám zaželal, vo svojom slávnostnom príhovore 
všetko najlepšie, hlavne zdravie a pohodu, starosta obce Martin Lednický. 
Potom už nasledoval bohatý kultúrny program detí materskej a žiakov 
základnej školy. Odzneli milé básničky a hovorené pásmo našich najmen-
ších a piesne, tance ako aj rozprávka v podaní žiakov školy. Nechýbali ani 
moderné tance a sólové spevy. Za program venovaný matkám starosta obce 
M. Lednický osobitne vyjadril vďaku pedagógom školy za prípravu toho-
ročného sviatku matiek.     I.P.

V nedeľu 4. mája t.r. oslávili miestni hasiči svoj sviatok, Sviatok 
svojho patróna sv. Floriána. Oslava sa začala sv. omšou v kostole 
sv. Michala archanjela a po jej skončení sa sprievod presunul k soche 
sv. Floriána. Tu si minutou ticha uctil hasičský zbor zosnulých hasičov 
a zároveň si stručným príhovorom o svätcovi pripomenul aj pamiatku 
sv. Floriána. K zúčastneným členom Dobrovoľného hasičského zboru 
a prítomným miestnym občanom sa prihovoril i starosta obce Martin 
Lednický. Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

V našom pravidelnom informovaní čitateľov o zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva /OZ/ pokračujeme správou o priebehu 12. a 13. zasadnutia 
zastupiteľstva. 

V poradí 12. zasadnutie sa uskutočnilo 31. marca t. r. za účasti všetkých 
poslancov. Najdôležitejším bodom rokovania bola ponuka na odpredaj 2/5 
podielu Poľnohospodárskeho družstva Pobedim na budove kultúrno spolo-
čenského a sociálneho zariadenia. Ponuku osobne a v písomnej forme 
predložil predseda družstva Ľ. Ondruška. Predkupné právo, ktoré má obec 
ako väčšinový vlastník, sa podľa ponuky môže uplatniť do 2 mesiacov od 
jej doručenia. V ponuke bola navrhnutá kúpna suma vo výške 4. milióny 
korún. O kúpe podielu bude rokovať zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí. 

V programe schôdze obecného zastupiteľstva bola ďalej žiadosť 
Miroslava Grófa o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce a žiadosť 
o prenájom časti pozemku pri kultúrnom dome za účelom vybudovania 
detského ihriska. Prenájom bol odsúhlasený a bola navrhnutá symbolická 
výška nájomného vo výške 1.- Sk. Súčasťou rokovania zastupiteľstva bolo 
tiež doplnenie Komisie pre ochranu verejného záujmu a doplňujúcim 
členom sa stala poslankyňa Mg. L. Mitošinková. V bode Interpelácie sa 
poslanci zaujímali o výsadbu zelene v areáli Roľníckeho domu, poukázali 
na zlý stav pôvodnej pekárne a riešili i problematiku príspevkov na oficiál-
nej stránke obce. Zaujímali sa o vlastníctvo pozemkov v oddychovej zóne. 
Poslanci boli pozvaní na bezplatný odber krvi / 9. apríl 2008 /. V poslednom 
bode, Rôzne, informoval starosta obce M. Lednický o výmene kotlov 
v zdravotnom stredisku a vo svadobke, o užívaní priestoru pred kultúrnym 
domom na letnú terasu, dotáciách o ktoré požiadala obec, o taktickom 
cvičení hasičov a o požiadavke zriadiť prekážkovú dráhu pre cyklotrial a 
cyklokros. 

Celkove 11 bodov malo 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané 
5. mája t.r. Po otvorení zasadnutia a kontrole prijatých uznesení starosta 
obce M. Lednický oboznámil poslancov s ponukami bankových subjektov 
v záležitosti poskytnutia úveru v prípade odkúpenia budovy kultúrneho 
domu. Poslanci v tomto bode predbežne súhlasili s odkúpení podielu /viď 
záznam z predchádzajúceho zasadnutia OZ/ a požiadali starostu obce 
o rokovania s predsedom PD Pobedim v tejto záležitosti. V súvislosti 
s kúpou podielu navrhli odpredaj niektorých nehnuteľností, ktoré sú 
v majetku obce. Na základe žiadosti Jána Mikloviča poslanci zobrali na 
vedomie ukončenie nájmu obchodných priestorov a zároveň súhlasili 
s vypracovaním znaleckého posudku na časť budovy č. 3, v ktorej sú pred-
metné prevádzkové priestory. Ponuka na odpredaj sa zašle podnikateľovi 
P. Táborskému ako prvému záujemcovi o tieto priestory. Poslanci tiež 
odsúhlasili prenájom obecného bytu Martinovi Macovi na dobu 6 mesiacov 
s možným predĺžením o ďalšieho polroka. K žiadostiam /odkúpenie 
pozemku Zuzanou Krajčíkovou, zriadenie hokejbalového ihriska, prená-
jom priestorov pre zriadenie kaderníctva/ zastupiteľstvo uznesenia neprija-
lo. V bode Interpelácie sa poslanci informovali o pokračovaní projektu 
Ľudia pre stromy, opatreniach na zabránenie krádeží na cintoríne, organizo-
vaní Veľkého dňa detí a o vysielaní televíznej stanice LUX. V závere zasad-
nutia starosta obce M. Lednický informoval o dočasnom prenájme obecné-
ho bytu, žiadosti o zriadenie obchodných priestorov, rekonštrukcii sociál-
nych zariadení v budove kultúrneho domu, rekonštrukcii káblového 
rozvodu, vydávaní propagačných materiálov, cvičení hasičov a o výbero-
vom konaní na riaditeľa školy. Poslancom Ing. P. Kotlebovi, 
Mgr. I. Pastorkovi, Ľ. Melicherovi, J. Mašánovi a M. Směřičkovi poďako-
val starosta obce za aktivitu v rôznych oblastiach verejného života obce. 

 Spracoval I. Pastorek

Dňa 24.5.2008 o 10.00 hod. sa v obci Pobedim uskutočnilo Taktické 
cvičenie hasičov a záchranárov. Jednalo sa o cvičenie zamerané na likvidá-
ciu požiaru bytu a strechy obytného domu v obci s následnou evakuáciou 
zranených osôb z ohrozeného bytu. Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť 
a súčinnosť zasahujúcich jednotiek.

Na taktickom cvičení zasahoval Hasičský a záchranný zbor /HaZZ/ 
Nové Mesto nad Váhom, Hasičský a záchranný zbor Piešťany, Záchranná 
služba Piešťany a Obecný hasičský zbor /OHZ/ Pobedim. 

Cvičenie bolo vyhlásené pre Obecný hasičský zbor Pobedim sirénou. 
Hasičský zbor dorazil na miesto udalosti ako prvý s technikou Tatra 148/-
CAS 32, Avia 31/DA a vytvoril dopravné vedenie do vnútra bytu. 
Prieskumná skupina vystrojená dýchacou technikou odstavila v byte elek-
trický prúd a prívod plynu.

Po vytvorení útočného prúdu boli v byte nájdené 3 zranené osoby. 
Vzápätí na miesto udalosti dorazila jednotka HaZZ Nové Mesto nad 
Váhom s technikou Mercedes Vario a Iveco Magirus, ktorá vytvorila 
z vozidla MB Vario ďalší útočný vysokotlaký prúd.

Veliteľ obecného hasičského zboru Pobedim odovzdal velenie veliteľo-
vi zásahu HaZZ Nové Mesto nad Váhom a bol nápomocný pri zdolávaní 
požiaru. Na miesto udalosti sa dostavila aj technika T 815/CAS 32 z HaZZ 
Piešťany z hasičskej stanice Piešťany, ktorá bola vyžiadaná prostredníc-
tvom operačného dôstojníka HaZZ Nové Mesto nad Váhom, ako výpomoc 
inému okresu a kraju. Spolu s príchodom HaZZ Piešťany sa miesto udalosti 
dostavila aj Záchranná služba Piešťany, ktorá ošetrila zranené osoby. 
Najvážnejšie zranený bol evakuovaný pomocou vysokozdvižnej plošiny 
Iveco Magirus z Hasičskej stanice Nové Mesto n/V. Ďalší ranení boli vyslo-
bodení pomocou nosidiel. Hasiči si najskôr precvičili požiar bytu a keďže 
oheň sa rozšíril aj na strechu budovy, tak sa muselo hasiť aj pomocou vyso-
kozdvižnej plošiny Iveco Magirus.

Taktické cvičenie vzbudilo pozornosť mnohých obyvateľov našej obce, 
ktorí so záujmom sledovali činnosť hasičských zborov. Správy o taktickom 
cvičení boli súčasťou reportáží televízií JOJ, TA3 a novomestskej televízie 
Pohoda. Martin Piškula, Obecný hasičský zbor Pobedim

Deň matiek 

Úcta a poďakovanie sv. Floriánovi  

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Taktické cvičenie hasičov a záchranárov

l Moderná hasiaca technika na cvičení.   Foto: I. Pastorek



z Melčíc a rezkou hudbou, krásnym spevom a temperamentným 
tancom sa ku gratulatnom pridal folklórny súbor Máj z Piešťan. 

Na záver príjemného kultúrneho popoludnia sa piesňami rozlú-
V nedeľu 20. apríla t.r. sa v kultúrnom dome uskutočnili oslavy 

čili so spokojnými návštevníkmi všetci účinkujúci, ktorým za vystúpenie 
60. výročia založenia Folklórnej skupiny Pobedimčan. Program otvorila 

poďakoval starosta obce Martin Lednický. Ivan Pastorek                          
príležitostnou básňou vedúca skupiny Mária Bieliková a po nej moderátorka 
akcie Vladimíra Žitňanská privítala pozvaných hostí a prítomných obyvate-
ľov Pobedima. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Martin 
Lednický a históriu s dôrazom na posledných 10 rokov skupiny priblížil 
Mgr. Ivan Pastorek. 

K významnému výročiu blahoželal členom skupiny riaditeľ 
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. V. Zvalený, ktorý vedúcej folklór-
nej skupiny odovzdal diplom a medailu Trenčianskeho osvetového stredis-
ka. Súčasťou slávnostného programu bolo tiež ocenenie zaslúžilých členov 
jubilujúceho Pobedimčana. Z rúk starostu obce si prevzali diplomy Mária 
Bieliková, Mária Vanderková, Cecília Miklovičová, Jozef Sýkora a Jozef 
Lednický. 

V bohatom kultúrnom programe, pri ktorom početné publikum nešetrilo 
potleskom, vystúpil jubilujúci Pobedimčan s pekným folklórnym pásmom 
Priadky, ktorý čerpá z miestnych zvykov. Folklórnu skupinu pozdravila 
ľúbivými speváckymi vstupmi ženská spevácka skupina Kolovrátok 

60. výročie Folklórnej skupiny Pobedimčan

l Z jubilejného vystúpenia folklórnej skupiny. Foto: Ladislav Novák 
Pred 60. rokmi vznikla v našej obci folklórna skupina pod vedením agilné-

ho Vojtecha Klču. Jeho záujem o ľudové tradície a ochotnícke divadlo ho 
priviedlo k myšlienke založiť aj v Pobedime skupinu príslušníkov mladej 

čia pôsobila folklórna skupina pod vedením terajšej vedúcej skupiny Márie a strednej generácie, ktorým ľudové zvyky, piesne a tance neboli cudzie 
Bielikovej, ktorá prevzala folklórnu štafetu od dlhoročnej vedúcej Márie a dokázali ich predviesť i na verejnosti.. Prvým úspešným vystúpením, ktoré 
Vanderkovej. Pri tejto príležitosti treba pripomenúť činnosť Ing. Petra vlastne predchádzalo založeniu skupiny, bolo vystúpenie Pobedimčanov 
Kotlebu, ktorý bol scenáristom ako i režisérom viacerých folklórnych progra-v neďalekých Piešťanoch. Ako nám svedčia dochované fotografie a spomien-
mov. ky účastníkov, pod vedením Vojtecha Klču predviedli obyvateľom svetozná-

Skupina tak ako predtým našla po roku 1989 podporu nových miestnych meho kúpeľného mesta a jej návštevníkov pobedimskú svadbu. O tom, že 
samosprávnych orgánov a ich predstaviteľov ktorými boli Peter Kotleba a a akcia mala úspech svedčí i pozvanie na ďalšie vystúpenie a to dokonca na 
tri volebné obdobia Mária Vavrová. Folklórna skupina takto mohla nadviazať Roľnícky zjazd do Prahy, čo bolo tak pre našich vtedajších spoluobčanov, ako 
na úspešnú činnosť v predchádzajúcom období. Po zmene režimu sa obnovili aj účastníkov zjazdu veľmi príjemným a nezabudnuteľným zážitkom. 
niektoré pamätné dni ako Deň matiek. Na programe tohto milého sviatku sa Folklórnej skupine v jej začiatkoch pomohla i aktivita Vojtecha Pastorka, 
spolu s tradičnými účinkujúcimi, deťmi materskej školy a žiakmi základnej ktorý sa zaujímal o ľudové tradície, aktívne ich zbieral a zaznamenával. Tieto 
školy, viackrát zúčastňovali príležitostnými piesňami i členovia skupiny. potom využívali členovia skupiny a to nielen tí z konca 40. Rokov, ale aj ich 
Ďalšími pravidelnými akciami boli stretnutia jubilantov dôchodcov a jubilu-nasledovníci.
júcich manželských párov. Na nich, a to nielen v našej obci, Pobedimčan 
zvyčajne vystúpil nielen piesňami, ale i celým pásmom, ako napríklad Vitie 
svadobných perečiek. Bez členov folklórnej skupiny nemohlo byť ani tradič-
né Pochovávanie basy, keď ich spoločníkmi v posledných rokoch boli prísluš-
níci hasičského zboru spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. 

Určitou previerkou úrovne folklórnej skupiny sú prehliadky okresného a 
krajského charakteru. Na okresnej prehliadke v Mníchovej Lehote sa 
Pobedimčania predstavili pásmom Prekáračky na svadbe, Pranie na potoku, 
Bubeník, žatevným pásmom a vystúpili i v širšie koncipovanom programe Aj 
v zime je veselo. Ocenením jubilujúcej folklórnej skupiny boli vystúpenia na 
Trenčianskych folklórnych slávnostiach a na Myjave. Tu sa predstavili svo-
jim najlepšími folklórnymi pásmami. Dôkazom ich úspešnosti boli nielen 
viaceré diplomy za účasť, ale i získanie prvého miesta na okresnej a druhého 
miesta na krajskej súťaži. Zvláštne ocenenie získala folklórna skupina za 
výber a spracovanie témy Pranie na potoku. 

Pobedimčan bol tiež  účastníkom rôznych podujatí regionálneho a nadre-
gionálneho charakteru ako napríklad Dni Javoriny. S viacerými folklórnymi 
pásmami sa napríklad predstavil pri oslavách 750. výročia prvej písomnej 

Vznik skupiny a prvé začiatky boli sľubné, avšak mnohí z členov skupi- zmienky o Čachticiach, zúčastnili sa na známej Jízde králu vo Vlčnove, 
ny sa neskôr preorientovali na ochotnícke divadlo, ktoré práve v 50. rokoch vystúpil v Dubnici nad Váhom, v Trenčianskych Tepliciach a v Modrovke. 
20. storočia dosahovalo jeden zo svojich, žiaľ posledných, vrcholov.. Okrem Vlčnova našich folkloristov poznajú aj obyvatelia ďalších morav-

V druhej polovici 60. rokov minulého storočia sa postupne začala znova ských lokalít ako sú Blatničky a v poslednom čase každoročne navštevované 
formovať skupina nových folklórnych nadšencov. Ich záujem sa opätovne Bořetice.  
snažil podchytiť Vojtech Klčo spolu s neskoršou vedúcou skupiny Máriou Folklórna skupina piesňami, zvykmi a malebným krojom dodá osobitný 
Vanderkovou. Folklórne hnutie našlo neskôr podporu vo vedení roľníckeho charakter spomienkovým oslavám, akými boli spomienkové oslavy 150. 
družstva a tak folklórna skupina mala i svoje určité materiálne zázemie. výročia úmrtia Jána Hollého, 90. výročie narodenia otca biskupa Jozefa 
Folklórna skupina sa zúčastňovala nielen na miestnych oslavách, ale nechý- Feranca, 45. výročie začiatku archeologických výskumov a v minulom roku 
bala ani na okresných či krajských prehliadkach súborov ľudovej umeleckej 110. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Miestne ľudové tradí-
tvorivosti. V roku 1988 si skupina v kultúrnom dome, ktorý vtedy spravoval cie sa v roku 2007, na podnet starostu obce Martina Lednického, rozšírili o 
Klub JRD, pripomenula 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti si stavanie mája, pri ktorom folklórna skupina predviedla početnému publiku 
zaslúžilí členovia skupiny odniesli ocenenie svojej aktivity a patrilo im poďa- krásne pásmo Vítanie jari a dávny zvyk Vynášanie Moreny. 
kovanie, tak od predstaviteľov obce ako aj družstva. Členovia folklórnej skupiny nezabúdajú ani na spoločenský život. Medzi 

Polstoročie folklórnej skupiny si pripomenuli folkloristi začiatkom  roku Vianocami a Novým rokom sa pravidelne stretávajú aby si pripomenuli 
1999. Pobedimčan sa na oslave predstavil svojím úspešným programom a vianočné zvyky a obyčaje a rovnako tak si pripomínajú životné jubileá fol-
folklórnym pásmom ich pozdravili i kolegovia z Krakovian. V čase 50. výro- klórnych kolegov.  Ivan Pastorek

60 rokov Folklórnej skupiny Pobedimčan 

l Pobedimčania na historickom vystúpení v Piešťanoch. Foto archív 



Jednota Cup konaného v Skalici, v ktorom naše 
družstvo futbalistiek sa umiestnilo na krásnom 
3. mieste.

A opäť je tu jún. Mesiac, kedy začína leto a s prichádzajúcim letom končí 
Všetkým týmto žiakom blahoželáme a patrí im veľké poďakovanie 

školský rok, rok 2007/2008. Tento rok priniesol so sebou okrem zmien, 
a pochvala za vzornú reprezentáciu školy i obce. Poďakovanie však patrí 

usilovnej práce , starostí i veľa radosti z úspechov našich detí - žiakov, ktoré 
i pedagogickým pracovníkom, ktorí venovali veľa času príprave týchto 

dosiahli pri reprezentácii školy v rôznych súťažiach a predmetových olym-
žiakov, aby uspeli v konkurencii iných žiakov čo najlepšie.

piádach.
Mgr. J. Škanderová 

Už na začiatku školského roku zaznamenala veľmi pekný úspech žiačka 
9. ročníka Pätnická I., ktorá v národnej súťaži v aranžovaní „Victoria 
Regia" v Piešťanoch obsadila v kategórii základných škôl celkovo 3. mies-
to, keď v kategórii výzdoba plyšovej hračky zvíťazila.
Pekným 5. miestom v okresnom kole Cezpoľného behu v Novom Meste 
nad Váhom sa môže pochváliť družstvo dievčat v zložení Bartovičová D., 
Žáková K., Piscová B. z  9. ročníka.

Na krásnom 2. mieste v okresnom kole v basketbale dievčat, ktoré sa 
konalo na Starej Turej sa umiestnili naše žiačky Bartovičová D., Žáková K., 
Klčová J. z 9. ročníka a Vrábelová P. a Petrášová M. z 8. ročníka.
Radosť nám urobili i naši žiaci, ktorí postúpili do okresného kola 
Geografickej olympiády konanej v Novom Meste nad Váhom a umiestnili 
sa vo svojich kategóriách nasledovne: Svetlíková S. (7. roč.) - 9. Miesto, 
Čechvalová T. (8. roč.) - 8. Miesto, Benka M. (9. roč.) - 10. miesto

Úspešným riešiteľom matematickej súťaže Pytagoriáda sa stal žiak 
5. ročníka Holubec M., ktorý sa v okresnom kole umiestnil vo svojej kate-
górii na 4. mieste.

S veľmi peknými výsledkami sa z obvodného kola súťaže v prednese 
poézie a prózy Podjavorinskej Bzince vrátili naši reprezentanti, z ktorých 
žiačka Petrášová M. (8. roč.) získala 2. miesto, Vavrincová E. (6. roč.) a 
Kollár M. (7. roč.) sa umiestnili na 3. mieste a postúpili do okresného kola, 
ktoré sa konalo v Bzinciach pod Javorinou a žiakovi Kollárovi M. sa darilo 
i v tomto kole a umiestnil sa na 2. mieste.

O tom, že na škole máme i dobrých spevákov svedčí 1. miesto v okres-
nom kole a postup do krajského kola súťaže Slávik Slovenska žiaka 
Holubca M. (5. roč.).

Úspechy dosahujú aj naši mladí spisovatelia. V súťaži Píšem, píšeš, 
píšeme, ktorej usporiadateľom je Krajská knižnica Trenčín žiak 9. ročníka 
Augustín M. obsadil so svojou prácou 3. miesto. V okresnom kole súťaže 
„Esejisti" sa darilo Bartovičovej D. z 9. ročníka, ktorej práca na tému „Stop 
ťažbe uránu" bola medzi piatimi ocenenými.

Peknými výsledkami sa môžu pochváliť i naši mladí atléti, ktorí v okres-
nom kole v ľahkoatletických disciplínach sa umiestnili v početnej konku-
rencii v prvej desiatke a to: Bartovič M. (6. roč.) - beh na 300m - 6. miesto, 
Bartovičová D. (9. roč.) - beh na 60m - 7. miesto, - hod kriketkou - 7. mies-
to, Žáková K. (9. roč.) - beh na 300m - 6. miesto.

Posledným a najväčším úspechom našich športovcov v tomto školskom 
roku bol postup do celoslovenského kola súťaže v minifutbale dievčat 

I v tomto školskom roku sa družstvo našich dievčat v malom futbale 
v zložení: Bartovičová Diana 9. tr., Žáková Klaudia 9. tr., Uhlíková 
Adriana 9. tr., Klčová Janka 9. tr., Petrášová Marianna 8. tr., Vrábelová 
Petra 8. tr., Vavrincová Barbora 9. tr., prebojovalo najďalej.

Najskôr sme museli prejsť postupovými kolami, od obvodového, 
cez okresné, regionálne i krajské kolo. Všetkými týmito kolami sme 
prešli bez prehry, ba dokonca i bez remízy. Pred nami sa opäť, už po 
tretíkrát otvorila cesta na Majstrovstvá SR, ktoré sa tento rok organizo-
vali v rámci olympiády detí a mládeže s medzinárodnou účasťou 
KALOKAGATIA 2008.

V nedeľu 22.6. sme docestovali do Skalice, kde sme sa ubytovali 
v malebnom prostredí Skalických hôr. Na druhý deň sme sa zúčastnili 
slávnostného otváracieho ceremoniálu Olympijských hier na štadióne 
Antona Malatinského v Trnave a zložili sme symbolický olympijský 
sľub. Znova sme sa vrátili do Skalice, kde sa začal plniť náš sen. 

V pondelok nám šťastie prialo, pretože sme našu skupinu vyhrali a 
na druhý deň nás čakalo semifinále. Práve v tomto zápase sme sa stretli 
s neskoršími víťazmi celého turnaja - dievčatami z Trebišova. Hrali sme 
s nimi vyrovnanú hru, no akoby sme si všetko šťastie už vybrali v pred-
chádzajúcich zápasoch. Prišlo prvé veľké sklamanie - prvá prehra po 
dvoch rokoch. Nechýbali slzy a oči, akoby nám zostávali len pre plač.

No nezostávalo nič iné, ako pozbierať všetky sily a bojovať o tretie 
miesto. V tomto zápase sme sa stretli s dievčatami z Brezna a jedno-
značne sme ukázali komu patrí víťazstvo. Vyhrali sme 8:5, Bartovičová 
(4), Žáková (4) a bronzové medaile boli naše.

Chcem sa poďakovať všetkým dievčatám, pretože do zápasov 
vložili všetky sily, často bojovali i cez bolesť a slzy. Aj keď našim taj-
ným snom bolo obhájiť titul Majsteriek Slovenska - i tretie miesto 
znamená, že patríme medzi najlepších na Slovensku. Ako to už vo 
futbale býva - nie vždy vyhrá ten najlepší!

Taktiež sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú 
reprezentáciu školy i obce Pobedim, či už trénerovi dievčat p. Bar-
tovičovi, ľuďom ktorí zabezpečili potrebné veci, dopravu a pohostenie 
- p. Žák, p. Vrábel, p. Čop, p. Madro i rodičom, ktorí prišli dievčatá 
podporiť a v neposlednom rade starostovi obce Martinovi Lednickému, 
ktorý zabezpečil pre celé družstvo reprezentačné tričká so šiltovkami,  
osobne prišiel povzbudiť a pripravil im milé prekvapenie v podobe 
chladného osvieženia i chutnej pizze.

Ešte raz, srdečná vďaka všetkým!  
Mgr. Gabriela Bartovičová

Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča,
ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča...

Aj do našej škôlky jedno ráno nakuklo slniečko, deti sa práve chysta-
li do divadla. Rozprávka Ľudmily Podjavorínskej ČIN ČIN je známa 
každému a naše deti ju poznali tiež. Už vopred sa tešili na niektoré 
scény, hlavne na bitku Čima s Čvirikom pre krásnu Činku.

15
Vo štvrtok 29.5.2008 o 8  hodine pred škôlkou zastal autobus a 

vyparádení škôlkári a prváci našej základnej školy si nastúpili do auto-
busu, ktorý nás doviezol pred Dom umenia v Piešťanoch. Mali sme 
chvíľku čas pred predstavením, tak sme sa prešli po pekných zákutiach 
parku. Potom sme vstúpili do divadla, kde nás čakal na javisku krásny 
vtáčí strom, okolo ktorého sa príbeh odohrával. Rozprávku nám zahrali 
herci z Nitry. Celá hra bola podfarbená klavírnou hudbou. Deti počas 
predstavenia tlieskali, tešili sa i smútili spolu s Čimom a Činkou. Po 
skončení predstavenia sa poďakovali hercom dlhým potleskom.

Po príchode do materskej školy deti svoje zážitky vyrozprávali 
„Myške Cilke" (to je naša najobľúbenejšia postavička) a nakreslili jej 
to, čo sa im z príbehu najviac páčilo.

Bol to deň radosti, poučenia a kultúrneho zážitku.
Elena Melicherová, učiteľka MŠ

Úspechy žiakov ZŠ s MŠ v školskom roku 2007/2008

Naše dievčatá opäť úspešné

Vstalo slnko...



Školský rok skončil. Prišlo leto, čas prázdnin, tepla, hier a pohody. 
V tomto čase oslavujú svoj veľký deň aj deti. Veď každý sme dieťaťom 
svojich rodičov a nikto sa nechce vzdať kúska z detstva, ktoré si v sebe nosí. 
Nielen preto bola účasť na detskom dni zorganizovaným obcou Pobedim 
veľká. Zabaviť sa prišli od najmenších, ktorých sprevádzali rodičia po 
najväčších, ktorí sú už rodičia sami.

Deň zahájil pán starosta Lednický, ktorý všetky deti, ich rodičov, sta-
rých rodičov a priateľov srdečne privítal a poprial im príjemnú zábavu.

Program zahájili členovia Kynologického klubu. Bývame na dedine a 
asi každý máme doma psíka, no nie každý z nich poslúcha rovnako, ako 
vycvičení vlčiaci . Svojho cvičiteľa počúvnu na slovo a splnia hravo každý 
rozkaz. No tieto psíky vedia aj pomáhať, či už pri hľadaní drog, alebo 
dolapení zločinca. Po peknej ukážke kráčali verne vedľa svojich pánov, 
ktorých majú nadovšetko radi.

Samozrejme koho by nezaujali naši hasiči. Veľkého hasičského auta 
a jeho sirén sa tentoraz nikto nebál. Všetci sme boli zvedaví, ako sa použí-
vajú rôzne hasičské prístroje. Kto chcel mohol si hasičskú striekačku chytiť 
a sám byť na chvíľu hasičom.

Bez chuti zasúťažiť si a navyše získať odmenu, by to nešlo. Triafať 
loptičkou do košíka, skákanie vo vreci , či prenášanie vajíčka na lyžičke, Futbalový turnaj bol napínavý s množstvom akcií, ktoré dvíhali fanúši-
alebo lovenie rybičiek sa možno zdá na prvý pohľad ľahké, no samotní kov z miest. Vyhrali tí najlepší, a víťazný tým získal sladkú odmenu, tortu. 
súťažiaci iste potvrdia, že si to vyžaduje veľkú koncentráciu a šikovnosť. Veľký úspech u „veľkých detí" zožal paintball. Hra pri ktorej treba 
Bez šikovnosti a dobrej mušky by sa neobišli ani strelci zo vzduchovky, zasiahnuť protivníka guličkou naplnenou farbou a pritom sám nedostať 
ktorí si na chvíľku mohli pripadať ako mladí poľovníci. Silu sme využili pri zásah. Nie vždy sa rana obišla bez bolesti, či škaredej modriny. Tento šport 
preťahovaní lanom. sa najviac páčil „starším" chlapcom a chlapom, ale i dievčatám. 

Po ukážkach a súťažiach sa mohli najmenší vyblázniť v nafukovacích Umelecký talent prejavili deti pri kreslení a ich diela boli hneď aj vysta-
hradoch a šmyklávkach. Detičky si obľúbili domček z ktorého často nech- vené. 
celi ani výsť. Pre veľkých bola nachystaná obria nafukovacia šmyklavka, Zagúľať si na kolkoch nie je vôbec jednoduché ako sa zdá. Pre nerozcvi-
no bolo potrebné zahodiť strach a ostych. S vodou to veru bola rýchlosť. čených je to na druhý deň hotová pohroma v podobe svalovice. No i tak je to 
Program spestrili najmladšie cvičenky. Svoju zostavu zacvičili do veľmi krásny elegantný šport, ktorý si vyžaduje presnosť a obratnosť. Niektorým 
modernej skladby a ako inak zožali veľký úspech. sa darilo výborne a tak sa ukázali nové talenty. Kto chcel mohol si len tak 

Romantickú plavbu člnom na hladine pobedimského rybníka, ktorý zahrať Ping Pong, alebo zakopať do futbalovej lopty. 
riadil skúsený kapitán a člen miestneho Rybárskeho spolku pán Norbert Slnko riadne svietilo a preto všetkým vysmädlo a vyhladlo. O občer-
Mitošinka za asistencie pána Ľubomíra Melichera. Nebojte sa všetko stvenia bolo postarané už od samého začiatku. Neustále bola nachystaná 
prebiehalo bezpečne i vďaka záchranným vestám. Kapitán si zažartoval a voda a jedlo pre deti. Starší si pochutnali na guláši, či cigánskej. Lahôdkou 
ak aj niekoho ošpliechal veslom, nikomu to nevadilo veď voda bola všade bola zmrzlina, ktorá v horúcom dni pôsobila osviežujúco. O príjemnú 
navôkol. hudbu a zábavu sa starali výborní Dj Vladko Vavro a Ivan Pätnický. 

Koníky a skúsené jazdkyne z Podolia predviedli jazdu a potom si mohli Podarilo sa mu roztancovať nejedného človeka. Nečudo, že sa zábava 
deti na vlastnej koži skúsiť zajazdiť na tomto krásnom zvieratku. pretiahla. Zabavil sa každý a ani západ slnka dobrú náladu nepokazil.

Čo takto rýchle štvorkolky. Kto si trúfol a dočiahol na riadidlá mohol ísť Martina Babičová
na najväčšiu spomedzi nich. Zajazdiť si a vyblázniť sa mohol po vyznače-
nej trase. Tým „šikovnejším" sa podarilo sem tam výsť z vyznačenej trasy, 
ale rýchlo sa vrátili späť. 

Generálni partneri: • Obec Pobedim 
• PD Pobedim 
• Ulstrup plast s.r.o. Pobedim

Hlavní partneri:  • Strojtech s.r.o.Nové Mesto nad Váhom 
• Zempres s.r.o. Bašovce 
• P & L  Slovakia s.r.o. Horná Streda 
• Gacon's Pub Pobedim

Partneri:  • Pavol Žitňanský • Libor Miklánek • Norbert Mitošinka 
• Jozef Kadlec • Slavko Čerešník • Jozef Žitňanský  • Marián Maco 
• Vavro a syn • Ivan Feranec • Jozef Vavro • Ján Kerák • Lukáš Miklovič
Obchodní partneri:

• Pohostinstvo Ján Zvonček, Pobedim
• Potraviny Centrum Pobedim, Ján Miklovič
• Potraviny Bieliková Margita, Pobedim
• Záhradkárske Potreby, Jana Vavrová
• Maroš s.r.o. Trenčín
• Smoker Trenčín
• Wikra s.r.o. Dubnica nad Váhom
• Dušan Sika

Hlavný mediálny partner:
• Agentúra NEXON Ladislav Novák

Veľký deň (nie)len detí

l Štvorkolky zaujali aj "veľké deti". V pozadí nafukovacie atrakcie 
pre deti. Foto: Martin Lednícký

l Kapitán Norbert Mitošinka a posádka pri plavbe po Zástodolí. 
Foto: Martin Lednický



    Aktivity našich dôchodcov v organizácii JDS nespočívajú len v snahe 
urobiť niečo pre seba, ale ochotne sa zapoja i  do brigádnickej činnosti 
v našej obci. 
    Začiatkom júna t.r. sa časť našich členov podieľala na oneskorenejšom 
jarnom upratovaní Roľníckeho domu. Nielen jeho interiérových a výstav-
ných častí, ale i celého exteriéru. V očakávaní osláv 200. výročia pôsobenia 
Jána Hollého v obci, školských výletov, plánovaných či náhodných 
návštev bolo potrebné, aby táto naša kultúrno-historická pamiatka, skvost 
ľudového obydlia z 19. storočia, bola pripravená prijať svojich návštevní-
kov.
    A tak sme sa dali do toho!
Dňa 3. júna v doobedňajších hodinách osem členov na čele s predsedom 
organizácie I. Pastorkom začalo veľké upratovanie. Podobne ako doma  - 
ometanie pavučín, čistenie okien, všetkých interiérových exponátov, 
drhnutie dlážky a samozrejme upratovanie celého nádvoria, vrátane oboch 
návratí. V rámci klubových stretnutí sa od ochotných darkýň 
M. Vanderkovej, A. Žitňanskej, J. Miklovičovej a  M. Zemanovičovej 
zozbierali ukážky pobedimskej paličkovanej čipky, ktorá bola v minulom 
storočí súčasťou ľudového odevu našich žien. Naše členky  - A. Lednická a  
M. Vavrová tieto zozbierané čipky upravili a naaranžovali do vitríny ako 
ukážku zručnosti a tvorivosti našich mám a babičiek.
    Zvonilo poludnie, keď predseda organizácie, spokojný s výsledkom 
upratovania, vyjadril usilovným brigádničkám svoje poďakovanie za 
vykonanú prácu. Vykonanú prácu ocenil i starosta obce Martin Lednický. 
A my, účastníci brigády, sme boli spokojní tiež, pretože to, čo sme si pred-
savzali, sme dotiahli do plánovaného konca. Mária Vavrová

Na Deň detí, v nedeľu 1. júna t.r. zahrali malí divadelníci, žiaci 
základnej školy, divadelné predstavenie Zlatovláska. Rozprávkovú 
hru si pozrelo pomerné početné publikum, ktoré odmenilo výkony 
hercov častým potleskom. Divadelníkov nacvičovali Mgr. A. Hul-
manová a riaditeľka školy J. Škanderová. Pomáhali im ďalší dobro-
voľníci a to tak pri príprave hry ako aj počas predstavenia. Na záver 
všetkým poďakoval starosta obce Martin Lednický a vyjadril presved-
čenie, že predstavenie žiakov Základnej školy s materskou školou 
Jána Hollého nebolo posledné. I.P.

Pracovné aktivity na dome našich predkov

Divadelné predstavenie Zlatovláska

V minulom čísle Pobedimčana sme prosili občanov, aby sa zúčastnili 
darovania krvi v našej obci. Počiatočná nervozita členiek výboru MS SČK 
opadla, keď 9. apríla t.r. pred siedmou hodinou začali prichádzať darcovia 
krvi z Pobedima a blízkeho okolia. S malým oneskorením prišla aj mobilná 
transfúzna stanica z Trenčína so 6  - členným zdravotníckym personálom a 
za pomoci našich darcov rýchlo rozložili lôžka a potrebné prístroje na odber 
krvi. Akcia prebiehala veľmi rýchlo a v príjemnej atmosfére. Členky červe-
ného kríža pripravili občerstvenie pre darcov, ktoré mohli zabezpečiť vďaka 
sponzorským darom od poľnohospodárskeho družstva a obecného úradu. 
Patrí im za pochopenie a podporu tejto akcie veľká vďaka. 

Na odbere sa zúčastnilo 54 občanov a z toho bola odoberaná krv 44 dar-
com. Akciu ocenila MUDr. Babušková, ktorá napísala V mene kolektívu 
Národnej transfúznej služby SR pracovisko Trenčín Vám všetkým úprimne 
ďakujeme za zorganizovaný fantastický odber. Žijú tu ľudia s dobrým srd-
com. Niet čo dodať, len ešte raz poďakovanie a želanie dobrého zdravia 
a spokojnosti Ďalší spoločný odber bude v našej obci v októbri.

Ďalšia úspešná aktivita v našej obci a v Bašovciach bola zbierka akcie 
Deň narcisov, uskutočnená 11. apríla t.r. členkou červeného kríža Máriou 
Košútovou a dvoma žiačkami základnej školy. Tak ako minulý rok aj teraz 
občania prispeli finančne na dobrú vec. Vyzbieralo sa 12 610.- Sk, ktoré boli 
odovzdané aktivistkám Ligy proti rakovine v Piešťanoch.

Ešte raz veľká vďaka všetkým zúčastneným darcom, organizátorom, 
sponzorom a prispievateľom oboch akcií, ktorí si aj v tejto dobe našli čas a 
dobrú vôľu prispieť na humánnu vec. Veď nikto nevie, kedy bude sám túto 
pomoc potrebovať. Anna Lednická

Úspešné humánne akcie

Dňa 5.júla 2008 sa Obecný hasičský zbor Pobedim zúčastnil na hasičskej 
súťaži z historickou technikou v obci Rakovice.

Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 8 hasičských družstiev z toho 2 družstvá 
žien. Súťažilo sa na dva pokusy a hodnotil sa lepší čas. Prvé pokusy vykonali 
všetky družstvá s technikou DHZ Rakovice a pri druhom pokuse mali mož-
nosť použiť svoju techniku, alebo techniku usporiadajúceho zboru.

Naše družstvo zvíťazilo na tejto súťaži časom 27,91 sekúnd Víťazné 
hasičské družstvo tvorili: Martin Piškula, Erik Hesko, Matej Palkovič, Miloš 
Palkovič, Marek Mrekaj, Martin Melicher, Filip Vavro, Martin Kováčik, 
Martin Klimo a Marek Melicher. Martin Piškula 

Hasiči súťažili s historickou technikou

Škola a Deň detí - neodmysliteľne patria k sebe. Inak tomu nebolo, ani 
v tomto školskom roku. V piatok 30.5.2008 učitelia ZŠ, nepedagogický 
pracovníci i rodičia pripravili Deň plný zábavy a radosti pre všetkých 
žiakov našej školy. 

Tento vydarený deň sa začal ráno, návštevou divadelného predstavenia 
klasickej rozprávky Zlatovláska. Z kultúrneho domu sme sa presunuli na 
školský dvor, kde už boli pripravené stanoviská s mnohými súťažami. 
Odmenou im boli žetóny, za ktoré potom mohli „nakupovať" v „čarovnom 
obchode" plnom hodnotných cien a sladkostí. Mnohí využili i maľovanie 
na tvár. Prázdne brušká si priebežne napĺňali opečenými špekáčikmi a 
samozrejme chutnou malinovkou.

Milým prekvapením a spestrením programu bola návšteva predsedu 
SAŠŠ Dr. Antona Javorku, ktorý prišiel osobne zablahoželať a odovzdať 
sadu dresov našim dievčatám, ktoré budú reprezentovať školu na M - SR 
v malom futbale na Kalokagatii.

Tento deň bol nezabudnuteľný pre každého z nás.
Mgr. G. Bartovičová

Deň detí na škole

l Pobedimska kvapka krvi - darcovia pri odbere vzácnej tekutiny. 
Foto: Kristína Babičová

l Obec Pobedim oznamuje občanom zmenu úradných hodín Obecného 
úradu v Pobedime. Pondelok 7:30 - 15:30, Utorok 7:30 - 15:30, Streda 
7:30 - 17:00, Štvrtok Nestránkový deň, Piatok 7:30 - 12:00. Nestránkový 
deň zavádzame z dôvodu spracovávania administratívnej agendy 
z celého týždňa, zapracovania novej legislatívy, prípravy prechodu na 
Euro menu a riadenia práce a činnosti Obecného úradu. Za pochopenie 
ďakujem Martin Lednický, starosta obce.

l Obec Pobedim hľadá brigádnikov z radov občanov na práce pri 
údržbe a skrášľovaní obce. Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade Pobe-
dim, kde Vám budú podané bližšie informácie.

l Obec Pobedim oznamuje občanom, že vstup na cintorín je možný 
v čase od 6:30 do 21:00 hod. Po tejto hodine budú brány cintorína uzam-
knuté.

7. septembra 2008 330. výročie vysvätenia Kostola svätého Michala 
Archaniela v Pobedime.

20. 2008 Sviatosť birmovania.
28. 2008 Hodové slávnosti a hodová výstava.

septembra 
septembra 



Majstrovstvá Slovenska mu�ov v Pobedime

12. máj 2008 Ondrej Figedy, č. 416
19. máj 2008 Marko Havrlent 
22. máj 2008 Ema Mitošinková, č. 210

24. máj 2008 Ľubica Vilhanová, č. 59 a Matúš Kadlec, č. 59
31. máj 2008 Magda Žitňanská, č. 345 a Ján Ivanič, Podolie
21. jún 2008 Iveta Zimanová, č. 418 a Ján Povazsai, č. 418
5. júl 2008 Ing. Eva Lednická, č. 214 a Bc. Tomáš Staroň, Bratislava

3. marec 2008 Jozef Petráš, č. 27 /68 r./
27. marec 2008 Michal Mitošinka , č. 210 /56 r./
24. jún 2008 Emília Petrášová, č. 146 /78 r./

Vydáva Obec Pobedim. Registrované Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom pod č. 3/2000 A-10. Zodpovedný redaktor: Martin Lednický, starosta obce. 
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Vulganová, Mgr. Jela Košútová. 

Žiakom začali prázdniny. Čas oddychu za svedomitú prácu. Aj v knižnici 
hodnotíme 1. polrok 2008. Samozrejme najlepšími čitateľmi sú žiaci základ-
nej školy. 

Od otvorenia knižnice v apríli 2007 do konca júna t.r. najlepšími čitateľmi 
boli: Daniel Kičin, Veronika Gúčiková, Kristína Babičová, Monika Kiráľová a 
Žaneta Čechvalová. Dňa 24. júna menovaných čitateľov pozdravil aj starosta 
obce Martin Lednický, ktorý poskytol financie na odmeny. Odmenou bola 
kniha, ktorá im urobila radosť a sladká odmena. Odmenení sú v čítaní vzorom 
ostatným žiakom. 

Aj kňaz a básnik Ján Hollý, ktorý v Pobedime pôsobil pred 200 rokmi, by 
bol hrdý na to, že v obci sa stále dosť číta. Mládež a dospelí majú o knihy 
záujem. J. Hollý pracoval s knihami a svojim umom ich tvoril, konal vznešenú 
prácu okrem kňazskej, preto jeho meno tu zostane hlboko vryté do myšlienok a 
sŕdc Slovákov. Naša obecná knižnica nesie meno tohto slovenského kňaza a 
vždy sa bude snažiť vzbudzovať záujem o čítanie, ktoré ľudí posúva vpred. 

Knižnica bude otvorená aj v lete, prípadné zmeny budú čitateľom oznáme-
né. Štefánia Vulganová, vedúca knižnice J. Hollého 

Na pozvanie Sokolskej župy pod Ještědom odcestovalo v piatok 20. júna 
t.r. deväť našich cvičeniek do Liberca. Zúčastnili sa sme sa na Sokolskom 
zlete, ktorý sa konal z príležitosti 90. výročia vzniku Československej republi-
ky.

Skladbu Slovensko do toho spolu s nami cvičilo 144 cvičeniek z celého 
Slovenska. Búrlivý potlesk nás vítal už pri slovách moderátora, ktorý zdôraz-
nil, že ani rozdelenie republiky neovplyvnilo bratské, priateľské a rodinné 
vzťahy medzi našimi národmi. Skladba sa páčila a ďalší potlesk nás sprevádzal 
pri odchode z cvičiacej plochy. 

V Liberci sme prežili tri pekné dni naplnené sokolskou atmosférou, cviče-
ním a súdržnosťou. L.M. 

V dňoch 24.-25. mája 2008 sa na miestnej kolkárni uskutočnili majstrov-
stvá Slovenska mužov, na ktorých sa zúčastnilo 36 pretekárov. V sobotu sa 
uskutočnila kvalifikácia a už počas nej bol dvakrát prekonaný rekord kolkár-
ne. Najskôr sa to podarilo Radoslavovi Foltinovi zo ŽP Šport a.s. 
Podbrezová, keď zvalil 654 kolkov a vzápätí ho o tri kolky prekonal Majster 
sveta z roku 2006 Ivan Čech hrávajúci v nemeckom Zerbste. Tretie miesto po 
kvalifikácii obsadil Bystrík Vadovič, ktorý hráva v rakúskom Lambachu. 
Počas kvalifikácie sa siedmim hráčom podarilo prekonať hranicu 600 zvale-
ných kolkov. Do nedeľného finále sa kvalifikovalo 16 hráčov. Už v prvej 
štvorici, ktorá nastúpila na nedeľné finále prekonal hranicu 600 zvalených 
kolkov hráč Jozef Zeman z Interu Bratislava, keď zvalil 618 kolkov. O jeden 
kôl za šesťstovkou zaostal Václav Vácha zo Sabinova. V druhej štvorici 
peknú hru predviedol Štefan Púchly z Modranky, ktorý zvalil 640 kolkov 
a nebyť zbabranej hry do plných v kvalifikácii mohol pomýšľať aj na popred-
né umiestnenia. V tejto štvorici prekonal šesťstovkou Ľubomír Bugár 
z Interu Bratislava, keď zvalil 610 kolkov. V tretej štvorici hral veľmi pekne 
Ondrej Kyselica zo ŽP Šport a.s. Podbrezová. Za rekordom kolkárne zaostal 
iba jeden zvalený kolok, keď zvalil 656 kolkov. Nebyť poslednej dorážky 
v kvalifikácii, kde zvalil iba 35 kolkov, mohol od nás odchádzať s medailou. 
V súčte oboch výsledkov dosiahol 1274 kolkov. 

Vo finále malo preplnené hľadisko kolkárne na čo pozerať (cca 120 priaz-
nivcov). Medzi priaznivcami kolkárskeho športu boli aj diváci až spoza rieky 
Moravy. Do mierneho náskoku sa dostával v hre do plných Radoslav Foltin, 
ktorému svietilo po plných 114 zvalených kolkov, k tomu pridal ešte 72 
kolkov v dorážke. Vytvoril tým rekord dráhy číslo dva v počte 186 zvalených 
kolkov. Vedľa neho na jednotke dráhe hrajúci Ivan Čech mal po plných rovnú 
stovku. V dorážke však začal dvoma deviatkami a tromi deviatkami za sebou 
svoju hru zakončil. Na displeji mu svietilo 190 zvalených kolkov, čím o 14 
kolkov prekonal rekord dráhy. Na dráhach tri a štyri hrali Bystrík Vadovič, 
ktorý zvalil 167 kolkov (78 dorážka) a Jozef Pešta zo ŽP Šport a.s. 
Podbrezová 152 zvalených kolkov. Aj po výmene dráh sa stále najviac v hre 
do plných darilo Radoslavovi Foltinovi. V hre do dorážky boli všetci hráči 
vyrovnaní. Po polovici hry vyhrával Radoslav Foltin, ktorý mal v súčte 
dvoch dráh 359 zvalených kolkov a tým vytvoril rekord na 60 HZ na dráhach 
1-2. Druhý bol Ivan Čech 354, Jozef Pešta 327 a Bystrík Vadovič 313 zvale-
ných kolkov. Aj na tretej dráhe sa stále najviac v hre do plných darilo 
Radoslavovi Foltinovi. V dorážke hrali hráči opäť vyrovnane. Na poslednej 
dráhe začal najlepšie finišovať Jozef Pešta, ale jeho konečné číslo 650 stačilo 
na bronzovú medailu, keď v súčte dosiahol výkon 1291 zvalených kolkov. 
Ivan Čech zvalil 656 kolkov a v súčte dosiahol výkon 1313 kolkov. Víťazom 
sa stal Radoslav Foltin, ktorý vo finále vytvoril nový rekord kolkárne 680 
zvalených kolkov. V súčte výkonov z kvalifikácie a finále vytvoril nový 
slovenský rekord 1334 zvalených kolkov. Za predvedené výkony sa kolkár-
ňou niesol skandovaný potlesk.

Prví traja najlepší hráči, Jozef Pešta, Ivan Čech a Radoslav Foltin, si 
z Pobedima odniesli okrem medailí, diplomov aj darčekové koše a upomien-
kové predmety. Ing. Marián Mitošinka

Žiaci základnej školy - najlepší čitatelia

l Najlepší čitatelia knižnice. Foto: I. Pastorek 

Padali rekordy kolkárne 

Cvičenky TJ Sokol Pobedim v Liberci

po korektúre - pripravené na tlač

V našej obci prebieha posledná etapa rekonštrukcie a výmeny káblov a 
zosilňovačov za nové komponenty. Pôvodný káblový rozvod, ktorý bol 
vedený po povalách domov bude v týchto dňoch úplne odstavený a zne-
funkčnený. V dôsledku čoho vznikali problémy a nedorozumenia. Účastníci, 
ktorí nemali zaplatené poplatky za káblovku, boli nekompromisne odpojení. 
Bolo potrebné razantne riešiť túto situáciu, lebo platiaci účastníci sa sťažo-
vali na neplatiacich a nakoniec aj obec má teraz presný prehľad. V súčasnosti 
sú v rozvode aj kanály, ktoré vysielajú digitálne. Sú to užívatelia, ktorí majú 
moderné TV prijímače (LCD alebo plazmové a majú DVBT-tuner), môžu 
sledovať obraz v digitálnej kvalite. Po skončení výmeny káblov by sme 
chceli pristúpiť k doplneniu programu STV 3, ktorý avizuje začiatok vysiela-
nia na 8. augusta 2008 v súvislosti so začiatkom olympijských hier 
v Pekingu. Obec Pobedim znova dáva do pozornosti telefónne čísla správcu 
káblového rozvodu a poskytovateľa internetu v káblovke. Káblovka: p. Sika 
0905 312 283; Internet: p. Čelín 0915 374 597. V prípade akýchkoľvek 
problémov s rozvodom, alebo prípadne s internetom volajte na uvedené 
čísla.

Káblový satelitný rozvod v obci


