
Z príležitosti 330. výročia postavenia a posvätenia kostola sv. Michala 
v Pobedime zorganizovala Rímsko katolícka cirkev farnosť Pobedim a Obec 
Pobedim oslavu tohto významného výročia. Oslava sa konala v jubilujúcom 
kostole sv. Michala. 

V nedeľu 7. septembra o 10.30 sa konala slávnostná sv. omša. Oslava 
pokračovala kultúrnym programom, ktorý otvorilo vystúpenie Folklórnej 
skupiny Pobedimčan a potom účastníkov podujatia privítal správca farnosti 
Marián Vivodík a k prítomným sa prihovoril starosta obce Martin Lednický 
Hlavným kultúrnym vystúpením bol koncert speváckeho zboru Coro 
Laudamus z Piešťan. Pred koncertom autor tohto príspevku oboznámil 
účastníkov slávnostného podujatia s historickými okolnosťami postavenia a 
posvätenia kostola.   

Mgr. Ivan Pastorek

 Na začiatku tohto školského roku 
sa prváčikovia ocitli na prahu  
novej etapy života. Kočiarik pre 
bábiky a autíčka vystriedala škol-
ská taška na ich pleciach. Očakáva 
ich mnoho nového a doposiaľ pre 
nich neznámeho. Čoskoro budú 
ovládať prvé písmenká, čítať slová. 
Ľahko si vypočítajú napríklad cenu 
za nákup. Nebude to vždy len ľahké 
a ich cesta štúdiom bude i kľukatá, 
nikdy na nej však nebudú sami. 
Pomáhať im budú nielen rodičia, 
ale hlavne pani učiteľka. Určite 
rada odpovie na každú zvedavú 
otázku, ktorých majú veľa. Veď už 
budú veľkí prváci.

  Oporou im budú určite rodičia. 
Rodičia budú usilovne pomáhať 
svojim deťom s prvými čiarkami 

v zošite a budú trpezliví pri ich prvých pokusoch s rúčkou, ktorá nie je 
zvyknutá na písmená, či čísla. Je to ďalší krok k dospelosti. Treba mať na 
pamäti, že vzdelanie je i prváčikom najväčším bohatstvom. 

Prajeme našim najmenším žiakom veľa chuti učiť sa a spoznávať, ako 
i  šikovnú ruku na písanie číslic a písmen. Martin Lednický, starosta

Oslava 330. výročia vysviacky nášho Kostola svätého Michala archanje-
la je výnimočná a významná udalosť v živote našej obce. Kostol predstavo-
val vždy dominantu našej obce, či už po stránke architektonickej alebo 
stránke duchovnej. Stal sa jej neodmysliteľnou súčasťou. Mnohí z nás, 
občanov, tu zažili také významné udalosti, ako je krst, prvé sväté prijímanie, 
birmovka či svadba. Pre mnohých predstavuje táto budova akési útočisko, 
príbytok viery a nádeje. V tomto svätom príbytku sa my - občania obce 
Pobedim - stretávame často, pretože katolícka viera má v životoch väčšiny 
obyvateľov Pobedima pevné miesto.

Dnes sa pýšime krásnou stavbou, maľbami, ktoré chrám zdobia, či skle-
nenými maľovanými oknami. Tí občania, ktorí v tomto chráme žijú svoj 
duchovný život, poznajú pravú a skutočnú krásu a hodnotu, ktorú nám tento 
Boží dom poskytuje. 

Treba poďakovať a spomenúť občanov našej obce, ktorí sa vždy snažili 
zveľaďovať a udržiavať tento chrám. Obetovali svoj voľný čas a pomáhali 
pri opravách kostola alebo fary, zdobení, či upratovaní. Naša obec sa vždy 
snažila byť nápomocnou a pomohla i finančne pri náročných rekonštrukč-
ných prácach.      

Verím, že sa nám túto kultúrnu pamiatku, dedičstvo našich otcov a starých 
otcov podarí zachovať i pre ďalšie generácie. Na to je potrebných mnoho síl a 
odhodlania. Naše poďakovanie patrí súčasnému správcovi farnosti dôstojné-
mu pánovi Mariánovi Vivodíkovi, ako aj jeho predchodcom, ktorí sa nema-
lou mierou podieľali na zachovaní a zveľadení tohto Božieho príbytku, 
najvýznamnejšej pamiatky obce. Za to mu patrí vďaka tak v  mene obce 
Pobedim, ako aj v mojom mene.     

Dovolím si preto zaželať občanom, ako i tomuto jubilujúcemu chrámu, 
ešte mnoho šťastných rokov prežitých v zdraví a Božom požehnaní.              

Martin Lednický, starosta obce

l Nástup žiakov a učiteľov 
na slávnostnom začiatku školského roku. Foto: Ladislav Novák

Leto pominulo a prišiel čas zanechať letné hry a leňošenie. Naopak 
vytiahnuť školské tašky, prestaviť si budíky na skoršiu dobu, prišiel čas 
ísť do školy. 

Dva mesiace prázdnin sú za nami a ja pevne verím, že žiaci  načerpali 
novú silu a chuť do učenia. Človek usilovný s chuťou spoznávať a vedieť 
nové informácie, jazyky, tajomstvá vedy, či krásy literatúry môže vykro-
čiť do dnešného sveta bez obáv. V prvom rade pedagógovia, ale  i naša 
obec sa snažia poskytnúť čo najlepšie podmienky pre vzdelanie našich 
žiakov. Nastali zmeny v legislatíve a je v platnosti novelizácia školského 
zákona, ktorý kladie zvýšené nároky nielen na učiteľov, ale i na žiakov.

Učenie nie je vždy len hrou, ale vyžaduje si námahu a určitú obetu. 
Jeho plody sú však sladké a dlhodobé. Preto netreba zabúdať, žiaci 
študujú kvôli sebe, nie kvôli svojim rodičom.  

Určite žiakov trápi zvedavosť, ako sa ich škola zmenila a čo naopak 
ostalo. Na začiatku školského roka vidieť budovu školy čiastočne zme-
nenú vo svojom šate, rozveselila sa, vymaľovala, má nové okná a čaká 
svojich žiakov. Na túto rekonštrukciu prispela obec Pobedim čiastkou 
100 000 Sk a taktiež zabezpečila kosenie školského areálu a okolia.

Prváčikovia, prichádzajú s prvou taškou a so zvedavosťou čakajú čo 
prinesie  prvé školské zvonenie. Naopak deviatakov, skúsených a bystrých 
očakáva posledný rok. Tam, kde prváčikovia ešte len začínajú, deviataci 
strávili osem rokov. Verím, že pekných a šťastných rokov. 

Bez učiteľa by bola škola len budovou. Sú to práve pedagógovia, ktorí 
s deťmi trávia veľa času. Poznajú ich boliestky ale i radosti. Majú prehľad 
o ich schopnostiach, talente, či nedostatkoch. Preto ich práca nie je iba povo-
laním, ale poslaním. Vychovávajú a formujú budúce dospelé bytosti. Preto 
im v ich obdivuhodnom povolaní treba zaželať hlavne veľa sily, chuti a 
dobrých nápadov.

V tomto by mali byť nápomocní i rodičia. Veď napokon ide všetkým 
o spoločnú vec, ktorou je dobro detí.         

Na začiatku tohto školského roku treba popriať žiakom veľa chuti do 
učenia, radosti s ktorou by do Vašej školy chodili a šťastie, ktoré by im pri 
štúdiu pomohlo. „Aby každé ráno nemuseli hovoriť, zasa musím ísť do 
školy, ale dnes sa do  školy teším." Martin Lednický, starosta obce

l Darček od starostu obce 
    Martina Lednického. 

Foto: Elena Žitňanská



Pobedimský kostol sv. Michala archanjela patrí medzi významné 
pamiatky západného Slovenska. A to nielen svojou architektúrou ale aj 
vybavením. Typický je predovšetkým opevnením, ktoré ho zaraďuje 
medzi pevnostné kostoly pod Malými Karpatami. Medzi týmito 
kostolmi vyniká mohutnými nárožnými baštami a vežovou 
bránou.

Pri príležitosti 330. výročia postavenia a posvätenia 
kostola je iste vhodné pripomenúť si jeho vznik a samotnú 
konsekráciu, ktorú svätíme 4. septembra a to od roku 1678.

Hneď na začiatku si môžeme položiť otázku existencie 
kostola ako typickej kresťanskej stavby pred rokom 1678. 
Keď načrieme hlbšie do histórie Pobedima, môžeme teoretic-
ky predpokladať existenciu kostola už na slovanskom 
Pribinovom hradisku na polohe Hradištia. Zatiaľ však dôkazy 
o stavbe chrámu, ak bol tak určite veľmi jednoduchého, 
nemáme. Najbližšie k Pobedimu sa nachádza slovanská 
rotunda na Ducovom, kam sa mala presťahovať vyššia vrstva 
obyvateľov pobedimského hradiska. Tak ako nemáme dôkazy o kostole na čia úvodné zápisy v kanonických 
Hradištiach chýbajú nám doklady i o najstaršom včasnostredovekom kosto- vizitáciách a tiež nápis, ktorý bol 
le v intraviláne obce. Traduje sa, že tento kostol stál v okolí sochy sv. na chóre kostola a hlásal, že kostol 
Floriána teda na území, kde je doložené najstaršie stredoveké osídlenie založil, postavil a darmi zabezpe-
našej obce. Už lepšie sme na tom s dokladmi z 15. storočia. Historička čil najdôstojnejší pán Jakub 
umenia Mária Kodoňová v štúdii o beckovskom stavebnom okruhu uvádza Haško biskup rožňavský, opát 
že pobedimský kostol bol postavený a posvätený v roku 1419 vacovským raický, prepošt prepozitúry 
biskupom Štefanom. Bola presvedčená, že tento kostol je vlastne súčasťou Panny Márie v Novom Meste nad 
terajšieho chrámu. Škoda len, že autorka štúdie neuvádza listinný dôkaz Váhom. Haško rok po postavení 
o týchto faktoch. kostola vydal osobitnú listinu, 

Vierohodný dokument, ktorý spomína pobedimský kostol je z roku ktorou zabezpečil pobedimský 
1660. V súpise majetkov novomestského prepošstva, ktorému Pobedim kostol i farnosť hospodársky. 
v rokoch 1414 - 1848 patril, sa spomína poškodenie kostola v čase povstania Boli to úžitky z polí a čapovania 
Juraja Rákoczyho, výstavba veže a opravy chrámu, ktoré dal urobiť prepošt vína a piva v období medzi 
Juraj Séchényi / 1635 - 1643 /. Je teda zrejmé, že kostol existoval pred sviatkom sv. Michala archanjela 
vypuknutím protihabsburského povstania, teda v prvej tretine 17. storočia. a Vianocami.  
Existenciu kostola pred samotnou výstavbou súčasného, samozrejme Po dokončení stavby kostola 
okrem bočných lodí, máme potvrdenú ďalšími pádnymi argumentmi. Je to sa pristúpilo k jeho posväteniu. 
zoznam farárov v Pobedime, ktorý sa začína rokom 1647, záznamami Samotný obrad vysviacky, ako 
v najstaršej matrike obce a v neposlednom rade archeologickým výsku- uvádza Ladislav Hanus v knihe 
mom. V matrike, písanej od roku 1660, sa uvádzajú obyvatelia obce pocho- Kostol ako symbol, sa rozvinul a 
vaní v lodi kostola a počas archeologického výskumu sa našli časti základov ustálil v gotike. Vysviackou sa stavba kostola vlastne vyňala z občianskeho 
staršej stavby. Je teda zrejmé, že pred rokom 1674 v Pobedime stál kostol a okruhu a nadobudla posvätný charakter. Samotné posvätenie vykonával 

to s najväčšou pravdepo- biskup a obrad sa začínal vysviackou kostola z vonkajšej a potom z vnútor-
dobnosťou na miestach, kde nej strany. Podlaha kostola bola posypaná popolom. Biskup berlou naznačil 
bol v rokoch 1674 - 1678 alfu a omegu a 12 maľovaných krížov na stenách chrámu poznačil svätou 
postavený novomestským krizmou.  Kríže sa nazývajú aj apoštolskými a znamenajú, že kostol je na 
prepoštom Jakubom Haš- základoch apoštolov a Krista  Súčasťou posvä-
kom kostol súčasný. tenia bola konsekrácia hlavného oltára. 

Prepošt Jakub Haško Posvätením dostal kostol aj svoj titul, 
patril medzi najvýznamnej- v našom prípade Kostol sv. Michala 
ších predstaviteľov novo- archanjela. 
mestskej  prepozitúry. Symbolom vysviacky kostola sú teda 
Pochádza zo stredného apoštolské kríže, rozmiestnené na 
Slovenska z obce Trubín - vnútorných stenách kostola. Tu treba 
Lovčice. 1. septembra 1666 pripomenúť, že v roku 1923, po rozšíre-
bol ustanovený za prepošta ní kostola, sa konala nová posviacka 
Prepozizúry Panny Márie kostola a tieto rovnoramenné kríže môže-
v Novom Meste nad Vá- me vidieť na stenách chrámu. Keďže 
hom. Povzniesol ju po v roku 1923 boli steny hlavnej lode vybúra-
stránke hospodárskej a né, tak sa nám nemohli zachovať ani pôvod-
územie, ktoré bolo prepoš- né konsekračné kríže. No ich podobu, vďaka 
stvom spravované i po zaujímavej náhode, poznáme. Totiž vo sväty-
stránke duchovnej. Pre nás ni kostola za sochami sv. Petra a Pavla sú maľované kríže umiestnené vo 
je Jakub Haško samozrej- venci so stuhami. Tieto kríže krizmou poznačil 4. septembra 1678 jágerský 
me významný predovšet- biskup Ferdinand Pálffy, ktorý spomínaným spôsobom kostol posvätil. Od 

kým tým, že napriek obdobiu vojen, sa rozhodol vystavať v našej obci toho času, tak ako uvádza Ladislav Hanus v spomínanej publikácii - citujem 
chrám Boží. Výstavba, zrejme pre dobu neistoty /protihabsburské povstania "Deň posviacky chrámu je sviatkom farnosti, sviatkom farskej rodiny. Cez 
a hrozba tureckých výbojov/, trvala 4 roky, no po  dokončení stavby, na veky, cez stáročia svätí tento svoj výročný sviatok. Kostol je takto duchov-
ktorej sa podieľali naši predkovia ako i veriaci z Bašoviec, vznikol impo- ným  spojivom generácií" . K tomu citátu treba dodať, že aj pre generáciu 
zantný kostol chránený opevnením, ktoré bolo, ako sa domnievame vybu- dnešnú ako aj pre budúcu.
dované pred výstavbou kostola Jakubom Haškom. O jeho zásluhách sved-

/Pokračovanie zo strany 1/

l Kostol sv. Michala archanjela. Foto: Ladislav Novák

l Prepošt Jakub Haško, stavebník 
kostola v rokoch 1674 - 1678.

l Konsekračný kríž, 1678.
    Grafická rekonštrukcia
    Ing. Roman Drgoň.

l Tehla zo začiatku stavby kostola.

Mgr. Ivan Pastorek



Školský klub detí bude pracovať v jednom oddelení. Stravovanie žiakov začínajúcich peda-
zo ZŠ aj z MŠ a taktiež všetkých pracovníkov školy je zabezpečené v škol- gógov.
skej jedálni. Základnú školu navštevujú žiaci z obce Pobedim a žiaci z obce V školskom roku 2008/2009 plánujeme nadviazať spoluprácu so ZŠ 
Bašovce, ktorí patria do spoločného školského obvodu. Asi 10% z celkového Březová nad Svitavou z Českej republiky. Je to škola približne s rovnakým 
počtu žiakov sú žiaci rómskeho pôvodu. počtom žiakov ako naša. RŠ už spolu komunikujú a plánujú spoločné stret-

Škola podľa možností vytvára i vhodné podmienky na vzdelávanie nutia pedagogických zamestnancov aj žiakov obidvoch škôl. Je tu možná 
integrovaných žiakov, ktorí však tvoria len veľmi malú časť všetkých žiakov spolupráca pedagógov pri tvorbe školských vzdelávacích programoch a tiež 
- približne 1 %. pri organizovaní spoločných súťaží či výmenných pobytov.

Osobitná pozornosť je na škole venovaná žiakom so špeciálnymi výchov- Počas letných prázdnin sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia školy. 
no-vzdelávacími problémami. Vyučujúci vhodnými metódami a formami Boli vymaľované triedy na 1. poschodí a za pomoci rodičov novonatreté 
uplatňovanými pri práci s takýmito žiakmi sa snažia viesť žiakov k dosiah- dvere. Učitelia svojpomocne zrekonštruovali nábytok v triedach, čím prispe-
nutiu pocitu úspechu a uspokojenia. li k vytvoreniu príjemného prostredia, doplneného novým nábytkom a 

Žiakom z málopodnetného prostredia, ale i nadaným žiakom je na škole kvetinovou výzdobou. V priestoroch prístavby sa vytvorili šatne a zároveň sa 
venovaná osobitná pozornosť a individuálny prístup. sprístupnil nový vchod pre žiakov do budovy školy. Bývalá špeciálna učebňa 

V MŠ budú v školskom roku 2008/2009 pracovať dve skúsené pedago- sa kompletne zrekonštruovala - výmena okien, rekonštrukcia omietok, 
gické pracovníčky - ZRŠ pre MŠ a učiteľka MŠ. vymaľovanie a nová podlaha - vytvorili sme v nej multimediálnu učebňu.

V ZŠ bude pracovať zmiešaný trinásťčlenný pedagogický kolektív. Na školskom dvore boli vybudované nové chodníky, za pomoci sponzo-
Ženskú časť pedagogického zboru tvorí šesť učiteliek 1. stupňa z nich je rov a rodičov sme vysadili okrasné dreviny a celý areál upravili. V týchto 
jedna RŠ a jedna vychovávateľka a štyri učiteľky 2. stupňa. Mužskú časť priestoroch bolo vytvorené nové doskočisko. 
tvoria dvaja učitelia a farár, jeden z učiteľov zastáva funkciu ZRŠ a je učite- Všetky tieto rekonštrukcie by sa neboli uskutočnili bez výdatnej pomoci 
ľom 2. stupňa, druhý má kvalifikáciu učiteľa 2. stupňa. sponzorov. Veľké poďakovanie patrí: ULSTRUP PLAST s. r. o - Martin 

Priemerný vek pedagogických pracovníkov ZŠ je cca 35 rokov, čo pokla- Bača, PD Pobedim - Ľuboš Ondruška, Marián Žák, Ropspol - Pavol 
dáme za veľké pozitívum. Všetci pedagogickí pracovníci ZŠ majú ukončené Bublavý, TECH - KLIMA - Nové Mesto nad Váhom, PALMA - TUMIS - 
vysokoškolské vzdelanie, deviati s titulom Mgr. dvaja PaedDr. a jedna František Líška, EMAILA - Piešťany, Obec Pobedim, Obec Bašovce, Ivan 
RNDr. V edukačnom procese využívajú nové moderné metódy a formy Feranec, Juraj Lednický, Marek Kadlec, ZEMPRES Bašovce s.r.o - 
práce so žiakmi vedúce ku kreativite, samostatnosti a aktivite žiakov, k ich Vladimír Dekan, ZAPO - Jana Vavrová,  Rastislav Čop 
túžbe po vzdelaní a uplatnení sa v živote, k výchove mladého človeka, ktorý Na záver sa chceme menovite poďakovať Vojtechovi Dúdikovi, Jozefovi 
si vie nájsť svoje miesto v živote, uplatniť sa v tvrdej konkurencii dnešnej Vavrovi, Petrovi Dudíkovi, Gonovi, Matúšovi Miklovičovi, ZRPŠ , RŠ pri 
spoločnosti. ZŠ , všetkým menovaným a nemenovaným rodičom z Pobedima i z Ba-

Na úroveň výchovno-vyučovacích výsledkov značne vplýva osobnosť šoviec za nesmiernu a nevyčísliteľnú pomoc pri rekonštrukcii školy. Zostáva 
učiteľa, jeho odbornosť, ale aj ľudské vlastnosti. Preto naša škola umožní nám len dúfať, že tieto novoupravené priestory budú slúžiť k spokojnosti 
učiteľom prehlbovať si svoje vedomosti, podporí ich v ďalšom vzdelávaní. našich detí a nás všetkých. Ešte raz srdečná vďaka !        
Nakoľko jedna pedagogická zamestnankyňa je  začínajúca učiteľka v škol-                  
skom roku 2008/2009 bude v MPC v Trenčíne navštevovať vzdelávanie pre 

V s lá vn os tn ej  miestom vzdelávania detí a 
atmosfére a v novo mladej generácie Pobedima a 
upravenom pries- Bašoviec. Ocenila činnosti 
to re  šk ol sk éh o Rady školy a predovšetkým jej 
dv ora sa  zača l predsedu Mariána Žáka ako aj 
2. septembra t.r. ZRPŠ s predsedníčkou Oľgou 

nový školský rok. Žiakov, pracovníkov školy a Klimovou. Pripomenula, že do 
hostí privítala na pôde základnej školy riaditeľka prá zdn ino výc h pra cov nýc h 
PaedDr. Jarmila Gáborová. Popri úlohách, ktoré aktiv ít sa zapoj ili učite lia, 
čakajú žiakov a pracovníkov školy, vymenovala rodičia žiakov ako aj žiaci 
práce, ktoré sa zrealizovali cez letné prázdniny. samotní.
Poďakovala všetkým tým, ktorí sa na rekonštruk- Na slávnostnom otvorení 
cii školy podieľali a vymenovala najvýznamnej- školského roku sa prítomným 
ších sponzorov. Žiakom a prítomným hosťom prihovorili starosta obce Martin 

nom stretnutí. predstavila učiteľský kolektív, v ktorom sú oproti Lednický a pracovníčka Spoločného úradu 
Osobitnú milú slávnosť mali prváčikovia, minulému školskému roku niektoré zmeny. samosprávy Nové Mesto nad Váhom PaedDr. 

ktorí prešli do obradnej siene obecného úradu, kde Novými pedagógmi sú Mgr. Milan Uhrečík a Marta Viteková. Obaja zaželali žiakom a pedagó-
bolo ich prijatie starostom obce Martinom Mgr. Andrea Kasardová. Zvlášť vymenovala a gom úspešný školský rok a ohodnotili prácu na 
Lednickým. Pamiatkou na stretnutie s predstavi-privítala nových žiakov a milé bolo i predstavenie rekonštrukcii školy. V závere milej slávnosti si 
teľom obce bude darovaná kniha.žiakov 1. triedy základnej školy. Vyjadrila pre- hostia prezreli obnovené a vymaľované časti 

svedčenie, že pobedimská škola bude príjemným školy a diskutovali o činnosti školy na neformál-

l Maľovanie poschodia školy. 
Foto: ZŠ

l Kultúrny program, 
Foto: Ladislav Novák 

I. Pastorek

Základná škola s materskou školou Jána Hollého Pobedim je plnoorganizovaná škola 
s deviatimi ročníkmi Základnej školy a jednou triedou materskej školy. 

V školskom roku 2008/2009 bude ZŠ navštevovať 123 žiakov v 4 triedach I. stupňa 
a v 5 triedach II. stupňa.. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa postupuje na prvom a na dru-
hom stupni podľa učebných plánov schválených MŠ a podľa POP (pedagogicko - organizačné 
pokyny) na školský rok 2008/2009.

MŠ bude v školskom roku 2008/2009 navštevovať 24 detí. Budú pracovať v jednej triede 
s celodennou prevádzkou. Vo výchovno-vzdelávacom procese budú postupovať podľa POP na 
školský rok 2008/2009. Zameranie MŠ bude smerovať v súlade s projektom ŠPZ k rozšíreniu 
environmentálnej výchovy a k zdravému životnému štýlu.

PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka školy



V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia nášho otca Viktora Dňa 4. mája 1919 bol delegova-
Segeša. Jeho prežitých 62 rokov sa nám odvíja pred našim zrakom ako ný na pohreb tragicky zahynutého 
zaujímavý film. generála Milana Rastislava Štefáni-

Pochádzal z roľníckej rodiny, bol v poradí druhý z piatich detí. Po skon- ka, ktorý zahynul pri páde lietadla 
čení základnej školy v Pobedime bol vybraný na štúdium do Kroměříža, pri Vajnoroch. Historickú fotogra-
kde absolvoval Zemědelskú poľnohospodársku školu, ktorú úspešne ukon- fiu, ktorú uverejňujeme, poslal 
čil v roku 1909. O rok neskôr nastúpil základnú vojenskú službu do rodine jeho priateľ Gejza Mitošinka 
Bratislavy. Bol účastníkov I. svetovej vojny. Slúžil v rakúsko - uhorskej v roku 1959. Viktor Segeš je na tejto 
armáde a od 21. mája 1916 bol odvelený na frontovú líniu do Talianska. Od fotografii druhý sprava, pred ním je 
roku 1918 do konca roku 1919 vykonával vojenskú službu v českosloven- podľa G. Mitošinku, s obnaženou 
ských légiách v Taliansku. Ako poručík v zálohe obdržal od Ministerstva hlavou generál Hudák.  
obrany Talianskej republiky vojenské ocenenie. Naposledy bol povýšený Po návrate s Talianska pracoval 
v roku 1944 do hodnosti stotníka pechoty v zálohe. určitý čas v Prahe na Ministerstve 

obrany. Kvôli národnostným 
nezhodám sa vrátil do svojho rodis-
ka - k svojim a k pôde, ktorú miloval. Skúsenosti zo štúdií z Kroměříža 
bohato uplatňoval na svojom gazdovstve a to či už na poliach alebo v cho-
vateľskej oblasti. 

V Pobedime bol zakladateľom a aktívnym členom viacerých organizácií 
ako Jednoty repárov, Strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, 
Roľníckeho hospodárskeho družstva s.r.o. a Slovenskej roľníckej besedy. 
Dlhé roky bol aj členom predstavenstva Roľníckej vzájomnej pokladnice 
v Novom Meste nad Váhom. V roku 1945 sa stal prvým predsedom MNV.

V chove dobytka a ošípaných sa zameriaval na chov šľachtených dru-
hov. Keďže v prvej polovici 20. storočia nebolo zvykom pri ochorení domá-
ceho zvieraťa ihneď volať zverolekára /z finančných dôvodov/, tak sa ľudia 
s dôverou obracali o radu a pomoc nášho otca. Bol ochotný, obetavý a 
nejednu noc, na úkor spánku, strávil pri zvierati, ktoré potrebovalo pomoc. 
Do konca života sa snažil pomáhať radou alebo službou pobedimským 
spoluobčanom. Jaroslava Segešová

/prezentovaný i Pobedim/, uzamykaní areálu cintorína a získaní 
osobného automobilu Škoda Forman pre Obec Pobedim. 

Dňa 4. augusta 2008 sa zišli poslanci pod vedením starostu obce 
Martina Lednického na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Popri pravidelných bodoch t.j. otvorenie, kontrola uznesení, inter-
pelácie poslancov, rôzne a záver, poslanci prerokovali a schválili 
dotáciu pre Základnú a materskú školu Jána Hollého na opravu a 
údržbu budovy základnej školy vo výške 100 000.- Sk. Schválenie 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznesení poslanci obecného zastupi- požadovala riaditeľka školy PaedDr. J. Gáborová písomne a o potrebe infor-
teľstva súhlasili s poskytnutím finančného príspevku pre Trenčianske movala poslancov i osobne spolu s ďalšími zástupcami školy a školských 
vodárne a kanalizácie a.s. na financovanie projektovej dokumentácie vybu- organizácií /Rada školy, ZRPŠ/. Najdôležitejším bodom rokovania zasadnu-
dovania vodovodného systému v obci Pobedim vo výške 25% z nákladov na tia obecného zastupiteľstva bolo opätovné prerokovanie a následné odsúhla-
projektovú dokumentáciu. Ďalej zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť senie odkúpenia 2/5 budovy Kultúrnospoločenského a sociálneho zariade-
manželov Košútových o prešetrenie vo veci odtokových žľabov a zvodov nia Pobedim za cenu 4 000 000 .- Sk. Konkrétne podmienky predaja a spô-
a súhlasili s návrhom starostu na ďalší postup pri riešení problému. V bode sob platby poslanci navrhli prerokovať na spoločnom stretnutí poslancov a 
5 sa odsúhlasilo odkúpenie pozemku v majetku obce manželom členov predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Pobedim. V ďalšom 
Krajčíkovým a poslanci poverili starostu obce uzatvoriť kúpno - predajnú 5. bode programu informoval predseda DHZ Pobedim Martin Piškula 
zmluvu. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra o medzinárodnom tábore v českom meste Toužim, ktorý sa uskutoční 
obce za rok 2007 a schválili bez výhrad záverečný účet obce Pobedim za rok v dňoch 7. - 17. augusta 2008. V bode Predaj časti budovy Požiarnej zbrojni-
2007 a prerozdelenie prebytku hospodárenia za minulý rok. Bod o vyčlenení ce /obchodné priestory/ informoval starosta obce o vypracovaní znaleckého 
finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a spolu financovanie posudku predmetnej časti budovy a rokovaní so záujemcom Pavlom 
projektu poslanci preložili na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Táborským. Poslanci súhlasili s predajom časti budovy Požiarnej zbrojnice 
Poslanci sa oboznámili so žiadosťou Margity Bielikovej o prenájom obec- v stanovenej sume a s podmienkami, ktoré sa stanovili v bode d/ uznesenia 
ných nebytových priestorov na obchodnú činnosť. Obecné zastupiteľstvo č. 46. Interpelácie poslancov a bod rôzne boli vzájomne poprepájané, keďže 
svojím uznesením upravilo rozpočet na rok 2008 a to tak, že v kapitálovom poslanci sa v oboch bodoch zaujímali o aktivitách a problémoch obce. Bolo 
rozpočte sa v príjmovej a výdavkovej časti zvýši rozpočet o sumu 250 000.- to prerokovanie územného plánu obce, projekt Ľudia pre stromy, výstava na 
Sk. V 11. bode schválili poslanci zápis do obecnej kroniky za rok 2007 pobedimské hody, rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove kultúrneho 
a v ďalšom bode zloženie eurotímu, ktorý bude dohliadať na hladký priebeh domu, využitie odkúpenej časti Kultúrnospoločenského a sociálneho zaria-
zavedenia eura v obci. V interpelácii sa poslanci zaujímali o realizáciu denia, detské ihrisko pri Gacon pube, požiadavka na zotrvanie výkonného 
projektu Ľudia pre stromy /úprava vonkajšieho dvora roľníckeho domu/ redaktora novín do konca tohto roku a využívanie automobilu Škoda 
a rozšírenie TV staníc o stanicu Lux v káblovom televíznom rozvode a Forman. 
o častých opravách plynového potrubia. Poslanci požadovali odstránenie Mimoriadne 16. zasadnutie zastupiteľstva sa konalo dňa 24. augusta t.r. 
poruchy miestneho rozhlasu, inštalovanie retardérov, zefektívnenie eviden- a malo na programe predovšetkým oboznámenie poslancov s podmienkami 
cie mailových adries a boli informovaní o vzdaní sa členstva v redakčnej získania finančných prostriedkov z európskych fondov na rekonštrukciu 
rade obecných novín. Pred záverom zasadnutia v bode Rôzne informoval požiarnej zbrojnice a schválenie návrhu VZN 1/2008 o výške mesačného 
starosta obce poslancov o novej riaditeľke školy /PaedDr. Jarmila príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zaria-
Gáborová/, o aktuálnych problémoch kanalizácie, geologickom prieskume dení v obci Pobedim. O záveroch zasadnutia zastupiteľstva budeme našich 
na pozemku výstavby bytového domu, úprave úradných hodín, potrebe čitateľov informovať v najbližšom čísle obecných novín.
ďalších brigádnikov na úpravu obce, vydaní mapy Štefánikova cyklotrasa Spracoval: Ivan Pastorek

l Pohreb M. R. Štefánika.

l Viktor Segeš.

Od posledného vydania novín Pobedimčan (2/2008), sa konali dve 
zasadnutia riadne a jedno mimoriadne. Riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 15. júla t.r. Malo bohatý program, prerokovalo 
sa totiž celkove 15 bodov programu. 



Som rád, že sme znovu dostali priestor na prezentáciu našej práce a naozaj 
sme radi, že redakcia Pobedimčana na nás nezabúda. Preto by sme sa vám 
chceli pripomenúť, že sme tu, žijeme a naplno pracujeme.  
     Tento rok až do žatevných prác sa vyvíjal celkom normálne. Bol pekný čas 
na zasiatie, taktiež nejaké zrážky padli, z prvej kosby lucerky sme stihli spra-
viť senáž. Ale prišlo žatevné obdobie a nastal obrat. Repku sme zobrali pred 
dažďom s výnosom 3,6 t/ha. Taktiež sme zobrali úrodu jačmeňa  4,9 t/ha, 
zakosili sme do pšenice a prišlo obdobie dažďa, ktoré menilo potravinársku 
pšenicu na kŕmnu tým, že z nej vyplavovalo lepok (zložku potrebnú pre 
potravinárske účely). Po dažďoch sme pšenicu úspešne zdolali s výsledkom 
5,9 t/ha a v potravinárskej kvalite. Po stránke výnosov bola žatva dobrá, čo sa 
už nedá povedať o speňažovaní úrody. Ceny obilia ako jačmeňa tak i pšenice  
potravinárskej ale aj kŕmnej sa hlboko prepadli oproti vlaňajšiemu roku. Čo je ny so záberom tri metre. K žatvám bol objednaný ďalší veľký pomocník 
ale pre nás ešte horšie, že koncom žatiev odzvonilo aj dažďu. Slnečnica - univerzálny podvozok Annaburger MultiLandPlus s vymeniteľnou korbou 
i kukurica to už prežijú, ale repa položila list až na zem z obrovského smädu (viď obrázok) a rozmetadlom hnoja. A pravdepodobne do konca roka nás ešte 
po vode. Dnes máme za sebou už aj úspešne dokončenú siláž. Prebiehajú čaká rekonštrukcia stanice PHM (nová nádrž na naftu, stojan, záchytná nádrž 
ostatné jesenné práce ako podmietka, zasiala sa repka, začína sa rozmetanie a zastrešenie výdaja nafty).
maštaľného hnoja a príprava pod sejbu pšenice ozimnej. Túto možnosť      Bohužiaľ musím konštatovať, že na úseku živočíšnej výroby neprišlo 
chcem aj využiť na poďakovanie všetkým zamestnancom družstva, za ich k žiadnym zmenám k lepšiemu. Nie je to myslené z našej stránky, ale smerom 
prácu počas celého roka mnohokrát na úkor svojho voľna, keď sa ich priatelia od odberateľov. S chovom ošípaných sme v minulom roku skončili, v dneš-
opaľujú na jazere napr. pri Hornej Strede. Ešte raz ďakujem!!! ných dňoch popredávame posledných 50 kusov. K dnešnému dňu sa cena 
     V tomto roku sme znovu dali zelenú modernizácii družstva a ešte do ošípaných nezlepšila a odberatelia dovážajú buď celé ošípané z Poľska, alebo 
začiatku sejby jačmeňa sme zakúpili minimalizačnú sejačku HORSCH polovičky z Čiech, Rakúska, Dánska....  Horšia správa je však tá, že aj cena 
PRONTO DC 4 so štvormetrovým záberom. Okamžite k tomu bola zakúpená mlieka sa dostala pod výšku aká bola za socializmu ( 9,50 Kčs/l), dnes nám 
dvojmontáž na zadné kolá traktora, aby prítlak na pôdu pred sejbou bol čo dávajú 9,30Sk/l ibaže v Jednote mlieko stojí miesto 2,00 Kčs, dnes 22,00 Sk aj 
najmenší. Pred prvou kosbou lucerky bola zakúpená nová kosačka na krmovi- to iba 1,5%.

    Toľko dnes o poľnohospodárstve. Spomeniem však tému, o ktorej som 
nechcel písať, ale nedá mi aby som nepripomenul niektorým spoluobčanom, 
že ak sa im pri vjazde do obce páčia tie povyhadzované farebné plné vrecia 
odpadu, ktoré sa časom roztrhnú a efekt sa potom ešte zdvojnásobuje, tak by 
som chcel dať vedieť, že je tam ešte nejaké to miesto na skrášľovanie okolia 
obce. Potom to vyzerá ako paródia, keď v časopise Moderná mechanizácia 
8/2008 sa píše o poľnohospodárskom družstve v Pobedime a článok začína 
takto:,, Pobedim v okrese Nové Mesto nad Váhom je pekne upravená 
obec s charakteristickými domami pritisnutými čo najviac k ceste bez 
plotov". Potom je šťastie, že pri vjazde do obce sa redaktor pozeral na poľno-
hospodárske plodiny a nie okolo cesty, lebo takto by svoj článok určite nezačí-
nal. Dal som odpad pri ceste trikrát vyzbierať, ale nakoľko posledný nebolo 
kam vysypať, ostal nám na družstve a to naozaj nepotrebujeme. Verím, že 
keby si odpad dával každý do nádob na komunálny odpad na to určených, tak 
ako to robíme aj my, okolie obce by bolo omnoho krajšie. Možno to píšem 
zbytočne. Možno tí, ktorí to robia, ani časopis Pobedimčan nečítajú, ale mne 
to jednoducho nedá a budem sa k tejto téme vracať dovtedy, kým to nepresta-
ne. Ľubomír Ondruška, predseda PD Pobedim

Obec Pobedim po prerokovaní na obecnom zastupiteľstve pristúpila 
k doplneniu kontajnerov na zber skla. Jedná sa o štyri kontajnery zelenej 
farby. Sú rozmiestnené pri dosiaľ používaných kontajneroch pri starom 
národnom výbore, pri predajni Jednota, pri hasičskej zbrojnici a pri 
svadobke. Tieto zberné nádoby sú majetkom obce a budú slúžiť na sepa-
rovaný zber skla. V poslednom čase sme mohli čoraz častejšie vidieť tieto 
nádoby preplnené, čo viedlo neraz až k neporiadku na týchto miestach. 
Som rád a teší ma, že naši občania separujú odpad a tým si chránia život-
né prostredie, našu obec a jej okolie. No nájdu sa stále ešte takí, ktorým 
nezáleží na našom okolí a prostredí. Hlavne po kosení obecných plôch sa 
objavia odpadky, papiere, obaly z práve kúpených cukroviniek a hneď 
odhodených na zem. Musíme veriť, že aj takíto spoluobčania sa postupne 
budú správať zodpovedne k nášmu prostrediu.

Martin Lednický starosta obce

Pred 90. rokmi skončila I. svetová vojna. 
Napriek tomu, že fronty vojny prebiehali ďaleko 
od našej obce, ani obyvatelia Pobedima neboli 
ušetrení od prvej svetovej kataklizmy. Mnoho, 
konkrétne 166 mladých ale aj starších mužov, 
muselo narukovať do rakúsko uhorskej armády. 
Bojovali na balkánskom, ruskom, a ku konci vojny 
na talianskom fronte, tu i na známej Pijave. Viacerí 
padli do zajatia, niekoľkí z nich i dobrovoľne. 
Najčastejšie to bolo ruské zajatie a tí ktorí mohli a 
chceli vstúpili tak v Rusku /šikovateľ Valent 
Kotleba, čatár Štefan Segeš, vojaci Ján Dudík, Ján 
a Jozef Lednický/ ako aj v Taliansku /Viktor Segeš/ 
do československých légií, ktoré sa tam ku koncu vojny s tvárou trpiaceho Krista a v strede s dvoma mramorový-
formovali. Horšie dopadli tí, ktorí sa už z frontových mi tabuľami s menami padlých, bol postavený v roku 
línií nikdy nevrátili. Doma zanechali rodičov, viacerí 1928, z príležitosti 10. výročia skončenia vojny. 
deti i manželky. Do rodnej obce sa nevrátilo 25 vojakov. V spodnej časti pomníka bol vytesaný verš, ktorého 
Dokonca jeden z nich bol popravený a ako sa uvádza autorom bol Ján Klčo, organista na penzii z Nového 
v publikácii Pobedim /Kolektív, Pobedim 1992, 51/ pred Mesta nad Váhom. Pomník je chránený kovanou mre-
popravou napísal domov: Nepíšte mi už na doterajšiu žou, ktorú zhotovil novomestský zámočník Štefan 
adresu, lebo dostanem inú. Však sa ju dozviete. Marek v roku 1929. V účte uvádza Jedna ohrada želez-

Spomienkou na ich skon vo víre vojny je pamätník ná, kolom pomníka padlých vojakov vo svetovej válke. 
padlým Pobedimčanom a obyvateľom Bašoviec v areáli Murárske práce vykonali miestni murárski majstri. 
kostola sv. Michala. Pomník z kameňa v hornej časti Mgr. Ivan Pastorek

l Pamiatka na zajatie v Rusku. 
Foto archív. 

l Univerzálny podvozok 
    Annaburger MultiLandPlus

Foto: Ľubomír Ondruška

l Poľná kuchyňa v čase I. svetovej vojny, Foto archív.



11. júl Michaela Heráková, č. 302

30. august 2008 Lenka Hruboňová, č. 456
Juraj Richnák, Bratislava

  6. september 2008 Veronika Zemanová, č. 419
Henrich Ondris, Moravany n/V

13. september 2008 Mgr. Katarína Žitňanská, č. 284
                                   Ing. Peter Gregáň

14. júl 2008 Vojtech Palkovič, č. 361 /60 r./
17. august 2008 Alojz Miklovič , č. 341 /58 r./
20. august 2008 Anna Melicherová, č. 165 /82 r./
23. august 2008 Mária Mitošinková, č. 145 /84 r./ 
  5. september 2008 Jozef Lednický , č. 232 /83 r./

Majstrovstvá Slovenska mu�ov v Pobedime
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l Najlepší čitatelia knižnice. Foto: I. Pastorek 

Dňa 6.septembra 2008 sa Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim 
zúčastnil na pohárovej súťaži s historickou požiarnou striekačkou /PS 8/ 
v obci Opatová okres Trenčín. Súťažný kolektív sa skladal z 10 členného 
hasičského družstva, ktoré tvorili Martin Piškula, Martin Vallo, Lukáš 
Lednický, Branislav Vulgan, Jozef Dudík, Mário Ješko, Lukáš Augustín, 
Ľuboš Melicher, Martin Klimo a Martin Kováčik.
Súťaže sa zúčastnilo 8 mužských družstiev a 2 družstvá žien. Boli to 
družstvá mužov Dobrovoľných hasičských zborov z obci Opatová, 
Kubrica, Dobrá, Soblahov, Omšenie, Rakovice, Bašovce a Pobedim
Umiestnenie v kategórii muži: 

1. miesto DHZ Rakovice /okres Piešťany/
2. miesto DHZ Dobrá /okres Trenčín/
3. miesto DHZ Pobedim /okres Nové Mesto nad Váhom/

Umiestnenie v kategórií ženy:
1. miesto DHZ Opatová /staršie ženy/
2. miesto DHZ Opatová /mladšie ženy/

Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

V dňoch 7.8. 2008 až 17.8.2008 sa pobedimskí 18 rokov boli: Toužim, Lodž /Poľsko/, 
mladí hasiči zúčastnili medzinárodnej hasičskej Szeghalom , Pobedim A a Pobedim B. 
súťaže v Českej republike v obci Toužim. Na tejto Ubytovanie počas celého pobytu 
súťaži si zmerali sily s kamarátmi z Českej repub- bolo zabezpečené v Domove mládeže 
liky, Poľskej republiky a Maďarskej repliky. poľnohospodárske j školy Toužim.  
Organizátorom súťaže bol Sbor dobrovoľných Počas pobytu /10 dní/ mladí hasiči a ich 
hasičov Toužim. Súťaž sa konala dňa 9.8.2008 vedúci prežili veľa zážitkov. Po ceste a 
v obci Toužim okres Karlové Vary. DHZ Pobedim ubytovaní sa všetci zúčastnení /Česi, 
pripravil na túto súťaž 3 hasičské družstvá. Slováci, Maďari a Poliaci/ zúčastnili 

Prvé družstvo bolo zmiešané a tvorili ho chlap- tréningu a poobede navštívili zámok 
ci a dievčatá od 10 do 15 rokov a to: Dávid Bečov nad Teplou. Tretí deň sa konala 
Mihočka, Tomáš Garžík, Patrik Svetlík, Petra hasičská súťaž v obci Toužim. Tu sa 
Rusnáčková, Kristína Macová a Mária Svetlíková. naši najmenší umiestnili na 4.mieste a 
Toto zmiešané družstvo tvorili deti z Pobedima a družstvo starších Pobedim A sa obsadi-
Bašoviec. Ďalšie dve družstvá ktoré reprezentova- lo krásne 3.mieste /získali krásny veľký 
li našu obec a tiež Slovensko boli chlapci od pohár/ a Pobedim B sa umiestnil na 4. mieste.  V programe nechýbala ani návšteva kúpeľov 
15 rokov do 18 rokov: Dušan Vavro, Mário Ďalší deň sa konali turnaje vo futbale a volejba- Marianske Lázne s prehliadkou  spievajúcej  
Plichta, Filip Vavro, Matúš Lednický, Michal le, kde družstvo Pobedima vyhralo aj vo futbale aj fontány. 
Gono, Filip Lednický, Patrik Mikláš, Dominik vo volejbale, a tak porazilo družstvá troch sused- V sobotu 16.8.2008 sa konala hasičská súťaž 
Sedmina, Ivan Vlado a Tomáš Vavro. Ich vedúcimi ných štátov /Česko, Maďarsko, Poľsko /. v obci Teplá, na tejto súťaži naši najmenší zvíťazili 
počas pobytu boli Martin Piškula, Silvester Počas pobytu sme navštívili hasičskú stanicu a získali krásny putovný pohár a družstvo starších 
Palkovič, Martin Vallo a Zdenka Rusnáčková. Plzeň /druhú najmodernejšiu v Českej republike/, Pobedim B sa umiestnilo na peknom 3. mieste. a 

Súťažilo sa v disciplínách: hasičská štafeta kde si deti, ale aj dospelí mohli pozrieť život na Pobedim A obsadil 4. miesto. 
/2 pokusy/ a hasičský útok s vodou /1 pokus/. hasičskej stanici. Boli oboznámení o priebehu Pobyt v Českej republike bol veľmi zaujímavý, 

Na súťaži družstiev do 15 rokov sa zúčastnili celodennej smeny, vypočuli si odborný výklad náučný a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. 
tieto družstvá: Toužim A, Toužim B, Teplá /Česká o hasičských vozidlách a mali možnosť vyskúšať Súťažilo sa síce podľa pravidiel, ktoré sa na 
republika/, Szeghalom /Maďarsko/, Pobedim si výstroj a výzbroj českého hasiča. Po prehliadke Slovensku nepoužívajú, ale aj tak si naša výprava 
/Slovensko/. Účastníkmi súťaže družstiev do hasičskej stanice sme šli na plavecký bazén v Plzni počínala na súťaži výborne o čom svedčia výsled-

a v meste piva sme ky a umiestnenia na hasičskej súťaži.
vykonali aj exkurziu Pobedimskí mladí hasiči si domov priviezli 
pivovaru Pilsner Ur- krásne poháre a diplomy, veľa zážitkov, skúsenos-
quel. Piaty deň mali tí ako aj hodnotný putovný pohár.
deti možnosť vyrobiť Za tento výborný výkon patrí odo mňa ako 
pomocou ručnej tvori- predsedu hasičského zboru, ale aj od ostatných 
vosti a fantázie suveníri členov hasičskej organizácie a samozrejme i od 
pre svojich rodičov. starostu obce Pobedim Martina Lednického a 

Konali sa tiež prete- starostu obce Bašovce Vladimíra Tomašíka veľké 
ky v jazde na motoká- poďakovanie „Chlapci a dievčatá nech sa vám 
rach a tréning na ďalšiu stále takto darí !"
súťaž, ktorá sa konala Za finančnú podporu pobytu mladých hasičov 
v obci  Teplá okre s v ČR DHZ Pobedim ďakujeme firmám a jed-
Karlove Vary a navští- notlivcom: PD Pobedim, DARGO s.r.o. Piešťany - 
vili sme aj Karlove Tomáš Miklovič, Rastislav Čop, KJ TRADE s.r.o. 
Vary. Ďalšou hasičskou - Jozef Kadlec, ZEMPRES s.r.o. Bašovce - Michal 
stani cou, ktorú  sme Dekan, Marián Žák Pobedim, DUDIKOS - Peter 
navštívili bola stanica Dudík, Jozef Žitňanský Pobedim, ULSTRUM-
v Moste a po exkurzii PLAST - Ing. Bača Martin.
sme navštívili aqua- Martin Piškula, predseda
park v tomto meste. Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

l Nástup účastníkov súťaže. Foto: Martin Piškula.

l Získané trofeje zo súťaží. 
Foto: Martin Lednický.


