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Záverom tohto roku, ktorý je zároveň posledným rokom volebného 
obdobia 2014 - 2018 a začiatkom súčasného volebného obdobia, chcem 
Vám milí spoluobčania poďakovať za podporu, ktorá bola pre vykonávanie 
postu starostu obce nevyhnutná. Moja funkcia starostu ma vždy napĺňala 
a bavila. Dôkazom toho sú úspešné projekty a v neposlednom rade i moje 
opätovné zvolenie do funkcie starostu obce.

Vykonávanie funkcie a realizácia volebného programu 2014 - 2018 stála 
veľa úsilia. Ako štatutár obce som sa vždy snažil pracovať pre vás občanov, 
i keď nie vždy bola práca vo funkcii ľahká a jednoduchá. Naučila ma však 
mnohému, čo si so sebou ponesiem i do súčasného volebného obdobia 
Spolu s vašou podporou a dôverou je to najkrajšia odmena mojej práce. 
Verím, že pocity, ktoré teraz zdieľam sú vzájomné a tieto pocity ma nielen 
tešia ale sú i podporou mojej ďalšej práce. 

Čaká nás veľa práce a z plánovaných činností dominuje predovšetkým 
rozšírenie bytovej výstavby ale aj veľa každodennej práce v prospech obce 
Pobedim, ktorú s pocitom hrdosti pomenúvam ako naša malebná obec. 
Samozrejme nie vždy sa všetko podarí, je však vždy nutné vynaložiť všetko 
úsilie k realizácii predsavzatí, ktoré sa vytýčili vo volebnom programe. 
Podmienkou rozvoja obce je potrebná, tak ako som v úvode napísal, podpo-
ra vás občanov obce a nemenej je dôležitá účinná spolupráca s novozvole-
ným poslaneckým zborom a spoločenskými a športovými organizáciami. 

Napokon nám všetkým želám Vianoce plné Božieho požehnania a poko-
ja, aby sme ich strávili obklopení láskou našich blízkych. Zároveň veselo 
oslávme koniec starého roka a rovnako veselo privítajte rok nový, v ktorom 
si želajme uskutočnenie našich snov. 

I keď výsledky komunálnych volieb v našej obci sú zverejnené 
formou kópie zápisnice na oficiálnej stránke Obce Pobedim uvádzame 
niekoľko údajov z obce a regiónu.

Volebná účasť bola 56 %, voliči si vyberali z troch kandidátov 
na starostu obce a kandidátov na poslancov, ktorých bolo 17. Mohli 
voliť, tak ako v minulých rokoch, celkove deväť poslancov. Za starostu 
obce bol opäť zvolený Mgr. Martin Lednický (237 hlasov), ktorý 
kandidoval za Smer - sociálna demokracia. Z kandidátov na funkciu 
starostu obce ako druhý skončil Ing. Ladislav Melicher (201 hlasov) 
a tretí Michal Vavro (97 hlasov). Obaja kandidovali ako nezávislí. 
Za poslancov kandidovali piati poslanci za Smer - sociálna demokra-
cia, jeden za SME RODINA - Boris Kollár, ostatní ako nezávislí kandi-
dáti. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Mgr. Andrea 
Augustínová (383 hlasov), Rastislav Čop (299 hlasov), Martin Piškula 
(266 hlasov), Eva Pogranová (258 hlasov). Gabriel Havrlent (242 
hlasov), Ing. Marián Mitošinka (242 hlasov), Ing. Ladislav Melicher 
(239 hlasov), Mgr. Ivan Pastorek (239 hlasov) a Elena Cagalová (233 
hlasov). Za poslancov boli opätovne zvolení šiesti poslanci, prvým 
náhradníkom je, tak ako v minulých voľbách, Ivan Pätnický (229 
hlasov). 

V susedných obciach boli opätovne zvolení za starostov Mgr. Dušan 
Bublavý (Častkovce), Miroslav Benovič (Očkov), Ing. Ľubomír 
Dekan (Bašovce) a Ľubomír Krajňanský (Horná Streda). K zmene 
došlo v Podolí, kde je novým starostom PaedDr. Rastislav Bobocký. 
V okresnom meste bol znova zvolený Ing. Jozef Trstenský a v Trenčíne 
Mgr. Richard Rybníček. Uvádzame tiež, že dvaja pracovníci v našej 
obci kandidovali za poslancov v susednej Hornej Strede, kde eko-
nómka obecného úradu získala ako poslankyňa výrazne najviac hlasov 
a do obecného zastupiteľstva bola opätovne zvolená Ing. Anna Borov-
ská, ekonómka základnej školy.  I. Pastorek

Podpora občanov zaväzuje 

Príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického

Komunálne voľby 2018

Pred pár rokmi bol v jedných novinách článok s názvom Osem dôvodov 
prečo nenávidím Vianoce. Autor článku sa dušoval, že aj keď Vianoce 
voláme sviatkami radosti a pokoja, predstavujú tieto dni najstresujúcejšie 
obdobie. Na cestách sa vytvárajú dlhé kolóny. Aby toho nebolo málo, spoza 
kolóny sa blíži sanitka. Pri nákupných centrách sa veľmi ťažko hľadá miesto 
na parkovanie. A to aj vďaka ohľaduplným vodičom, ktorí parkujú na blavá-
ka. Keď vstúpite do obchodu, máte pocit, že ľudia chodia nakupovať iba na 
Vianoce. Celý rok potom žijú z nahromadených tukových zásob. Ľudia sú 
jednoducho všade. Mestá aj obce sa menia na mraveniská. Na každom kroku 
na vás útočia zľavy.Toľko čísel a percent ste nevideli za celé stredoškolské 
štúdium. Prirodzene očakávate, že vďaka zľave ušetríte nejaké peniaze. 
Môže sa však stať, že vám nezostane ani na silvestrovský šampus. Keď už 
s plným košíkom zamierite k pokladni, zaradíte sa do ďalšej kolóny. Zišiel by 
sa vám ďalekohľad. Jednoducho nedovidíte na pokladňu. Po namáhavom 
nákupe zatúžite po troche relaxu a tak si v aute zapnete rádio. Po viacnásob-
nom prepnutí zistíte, že každá stanica hrá to isté. V práci nikto nič nestíha, 
nikomu sa už nechce robiť a ešte príde za vami šéf, že očakáva plán na ďalší 
rok. Do hodiny. Na Štedrý deň sa všetci predbiehajú v tom, aby čo najrýchlej-
šie navarili, napiekli, vyzdobili a upratali. Každý chce už iba jesť, jesť, jesť, 
piť a oddychovať. Nedá sa to. Máte pocit, že za sporákom stojíte druhý 
týždeň. Prečo teda slávime tieto sviatky, ktoré nám spôsobujú toľko stresu?

Veriacim ľuďom by malo byť jasné, prečo oslavujeme Vianoce. Vieme 
celkom presne, koho napodobňujeme, keď druhým kupujeme alebo vyrába-
me dary. Nasledujeme nášho Nebeského Otca. Svojimi darčekmi znásobuje-
me jeho najvzácnejší dar pre nás. Na rozdiel od neveriacich ľudí to robíme 
vedome, kvôli narodeniu Spasiteľa. Vieme presne, že Ježiš Kristus je dôvo-
dom pokoja Vianoc, príčinou pohody, radostnej atmosféry i znásobeného 
dobra. Preplnené obchody, míňanie peňazí na darčeky, stres, hodiny strávené 
v kuchyni nie sú podstatou Vianoc. Vianoce slávime preto, lebo tieto sviatky 
nám pomáhajú precítiť najzákladnejšiu nutnosť nášho života. To, čo potre-
bujeme všetci. Potrebujeme byť milovaní. Chceme cítiť, že nás niekto milu-
je, že sa o nás stará, že nás nikdy neopustí, že sa nám stále ozve. Potrebujeme 
nadobudnúť vedomie, že za nás radšej zomrie, len aby sme mali radostný 
život. Pre toto slávime Vianoce. Aby sme si pripomenuli istotu, že nás Boh 
miluje a jeho láska nikdy neskončí. Preto s veľkou nádejou slávime Vianoce 
a stále nanovo sa na ne tešíme. Cítime, že Vianoce predstavujú lepší svet, 
v ktorom by sme chceli žiť. Neustále. Tento lepší svet môžeme dosiahnuť len 
v spojení s Bohom.

Prajem všetkým milostiplné prežitie Vianočných sviatkov.
                                                

Vianoce predstavujú lepší život

Ľuboš Tvrdý



Obecný úrad spolu s Farským úradom v Pobedime pripravili dňa 
5. decembra 2018 pre všetky detičky i dospelých krásnu akciu - stretnu-
tie s Mikulášom. Začalo sa Mikulášskou svätou omšou a pokračovalo 
sa pred farou príchodom Mikuláša s pomocníkmi anjelom a čertom. 
To bolo signálom na rozsvietenie vianočného stromčeka v parku pred 
farou. Mikuláš usadený vo svojom tróne pozval bábätká s rodičmi, 
škôlkarov i školákov, aby im postupne odovzdal balíčky so sladkým 
prekvapením. No nebolo to zadarmo. Sem tam niekto zaspieval pesnič-
ku, povedal modlitbičku, zarecitoval básničku a keď nič nevedel, tak 
stačilo kúzelné slovíčko „ďakujem“. Boli i takí, ktorí sa od strachu 
z čerta neodvážili povedať vôbec nič. Dôležité bolo, že všetci odmenu 
dostali. A komu sa málilo, mohol sa previezť na saniach ťahanými 
dvoma krásnymi koníkmi. Milé tety pripravili i občerstvenie, teplý 
čajík. Nesmelo chýbať aj spoločné fotenie s Mikulášom a jeho pomoc-
níkmi. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo veľmi veľa detí i dospelých, 
preto veríme, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Eva Pogranová

Prvou akciou tohoročných pobedimských hodov bola vernisáž výstavy 
Spolu i samostatne dňa 27. septembra 2018. Na úvod výstavy žiačky školy 
zaspievali dve piesne a poslankyňa obecného zastupiteľstva Elena Žitnan-
ská predniesla báseň Michala Mikloviča o Pobedime v období I. ČSR. 
Michal Miklovič padol v bojoch Slovenského národného povstania. Po 
kultúrnom úvode privítala hostí vernisáže moderátorka Vladimíra Žitnan-
ská, ktorá pripomenula tradíciu hodových výstav a vyzvala starostu obce 
k slávnostnému príhovoru a Mgr. Ivana Pastoreka, scenáristu výstavy, 
k sprievodnému slovu k výstave. Starosta obce Mgr. Martin Lednický 
zdôraznil fakt, že výstava sa koná z príležitosti 100. výročia vzniku Česko-
slovenskej republiky a 25. výročia Slovenskej republiky. Mgr. I Pastorek 
upozornil na tematické celky výstavy, priblížil niektoré exponáty výstavy 
a zdôraznil aspekt vzájomnosti Slovákov a Čechov vystúpeniami pobedim-
ských cvičeniek T.J. Sokol ženy na sokolských zletoch v Prahe. Výstižnými 
slovami moderátorka V. Žitnanská podčiarkla históriu oboch národov, ktoré 
sa neodcudzili ani po rozdelení a vznikom samostatných štátov. Výstava 
Spolu i samostatne bola sprístupnená v dňoch 29.-30. septembra v obecnom 
účelovom zariadení / svadobke/. V pondelok 1. októbra si prezreli výstavu 
žiaci 2. stupňa základnej školy s lektorským výkladom I. Pastoreka. 

Duchovným vrcholom hodov bola slávnostná sv. omša Slávnostnú 
hodovú sv. omšu 30. septembra 2018 s prívlastkom krojovaná celebroval 
JCLic. Ľuboš Tvrdý. Vo svojej kázni sa zameral na sv. Michala Archanjela. 
Obetné dary niesli členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan. Tento krásny 
kresťanský sviatok umocnil spevom a hrou na hudobné nástroje aj Farský 
spevokol. Z iniciatívy nášho farára vznikla krásna tradícia krojovaných 
hodových sv. omší. Táto bola v poradí už štvrtá. Niečo cez sto veriacich - 
dospelých, mládeže, detí i bábätiek prišlo v našich krásnych „pobjéckych“ 
krojoch. Bolo však vidieť aj kroje z iných oblastí Slovenska. 

V rovnakom týždni slávil meniny i vdp. Ľuboš Tvrdý. Zástupcovia 
farníkov - starosta obce Mgr. Martin Lednický a Ľudmila Pätnická mu po 
svätej omši zagratulovali k meninám a poďakovali mu za všetko, čo pre 
farnosť robí. 

Stretnutie s Mikulášom

Pobedimské hody 2018 

Pokračovanie na strane 4

26. zasadnutie
Pôvodne navrhnutý program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2018, bol doplnený o bod 12 Prerokovanie 
pohľadávok. Keďže podnety občanov neboli vznesené obecné zastupiteľ-
stvo následne v bode 4 schválilo Prílohu č. 1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, posluchá-
ča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce Pobedim s platnosťou od 1.1.2019.    

V ďalších bodoch zasadnutia poslanci zobrali na vedomie materiály 
predkladané kontrolórkou obce a to Správu o kontrolnej činnosti za 
1. polrok 2018, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2019-2021. 
Najdôležitejším bodom rokovania bolo prerokovanie Rozpočtu obce Pobe-
dim na roky 2019 - 2021. ktorý bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce, Rozpočet obce predložila poslancom na prerokovanie eko-
nómka obce Lucia Kameniarová, ktorá podala vysvetlenie k jednotlivým 
položkám rozpočtu a zodpovedala na otázky poslancov. Po stanovisku 
finančnej komisie bol rozpočet obce na roky 2019 - 2021 schválený V bode 
9 obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Program odpadového 
hospodárstva obce Pobedim na roky 2016-2020. Program bol vypracovaný 
v súlade s ustanovením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou 
Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 z 1. júna 2018, ktorou sa vyhlasuje 
záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na 
roky 2016-2020

Bez rozhodnutia zostali žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s. 
o kúpu pozemku a o zriadení vecného bremena a to vzhľadom k tomu, že 
trasy elektrických rozvodov kolidujú s plánovanou kanalizáciou. Poslanci 
žiadali v stanovisku obce požiadať Západoslovenskú distribučnú, a.s. 
o zmenu trasy a zosúladiť ju s projektovou dokumentáciou obecnej kanali-
zácie. Naproti tomu poslanci schválili žiadosť MUDr. Veroniky Šišovskej 
o predĺženie nájmu nebytových priestorov privátnej stomatologickej ambu-
lancie do 30.12.2019 za nezmenených podmienok.

V doplnenom bode č. 12 sa prerokovalo odpis pohľadávok, v celkovej 
výške 4.783,93 Ä. Jedná sa o pohľadávky z právnej stránky nevymožiteľné, 
prípadne ich vymáhanie je pre obec neefektívne a náklady na vymáhanie 
pohľadávky by presiahli jej výťažok. Odpis pohľadávok sa predkladal na 
návrh hlavnej kontrolórky obce, v zmysle vyjadrenia audítora a po preroko-
vaní komisiou pre finančné záležitosti, ktorá odporučila odpis pohľadávok 
schváliť. V nasledujúcom bode programu / Interpelácie poslancov/ poslanci 
upozornili na poškodenie komunikácie na ceste III. triedy na trase Horná 
Streda - Podolie, ďalej na prejazd kamiónov cez obec a pýtali sa na podiel 
obce na oslavách výročia postavenia a posvätenia kostola. Starosta obce 
zodpovedal na interpelácie a informoval poslancov o poďakovaní Únie 
slabozrakých za finančný príspevok, o štátnom dohľade na úseku pamiatko-
vého fondu v objekte habánsky mlyn a o stavebných práce v priestore 
zastávky pri bývalej Jednote, osadenia polopodzemných kontajnerov pri 
cintoríne, budovaní detského ihriska, rozšírenia chodníka v škole a o vý-
stavbe nových chodníkov. V samom závere zasadnutia obecného zastupi-
teľstva starosta obce Mgr. Martin Lednický poďakoval poslancom za spo-
luprácu vo volebnom období 2014 - 2018 .

Zo zasadaní obecného zastupiteľstva 

Spracoval: I. Pastorek

Mikulášska nádielka
Foto: Eva Pogranová

l Výstava Spolu i samostatne. Foto: Ivan Pastorek 



Volebné obdobie 2014 - 2018 začalo ustanovujúcim zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15. decembra 2014. Novozvolený starosta obce 
Mgr. Martin Lednický, v spolupráci s Trenčianskou vodárenskou spoločnos-
ťou, začiatkom roku 2015 zvolal verejné zhromaždenie občanov k akcii budo-
vania vodovodu v obci. V priebehu roka bola teda obec zaangažovaná do 
budovania obecného vodovodu, no uskutočnili sa i ďalšie aktivity ako naprík-
lad osadenie lavičiek pri autobusových zastávkach smer Nové Mesto nad 
Váhom a Piešťany, inštalovanie propagačných tabúľ pri Jednote, pôvodnom 
národnom výbore a pri autobusovej zastávke smer Nové Mesto nad Váhom. 
Osadili sa sklápacie stĺpiky na chodníkoch pri kostole. Pozornosť sa venovala 
Roľníckemu domu a cintorínu. V obecnom múzeu bola spevnená strecha 
na objekte a vo vonkajšom dvore sa opravil plot a urobil sa náter altánka. 
Na cintoríne bol obnovený náter západného kovového plota. Nevyhnutou sa 
javila oprava strechy a výmena strešnej krytiny na obecnom účelom zariadení 
/svadobke/, ktorá sa ukončila v roku 2016. Hasičská technika bola doplnená objektu zdravotného strediska o ďalšie byty, ďalej štúdia využitia lokality 
protipovodňovým vozíkom a slávnostne bola odovzdaná repasovaná Tatra. Zástodolie a priľahlého pozemku na stavbu bytových nájomných bytov ako 

i plán individuálnej výstavby na Družstevnej ulici. O tom, že je záujem V prvom polroku 2016 akútnou úlohou bola likvidácia divokej skládky 
o obecné nájomné byty svedčili i výsledky ankety, v ktorej záujem o vyslovilo komunálneho odpadu na Zástodolí - najväčšia ekologická záťaž obce. 
vyše 30 obyvateľov obce.V minulom roku si síce podala obec žiadosť na financovanie odstránenia 

skládky zo štátneho rozpočtu, no žiadosť nebola akceptovaná. Vzhľadom Medzi najdôležitejšie investičné akcie volebného obdobia 2014 - 2018 
bezpochyby patrí rekonštrukcia komunikácie III. triedy Horná Streda - Podo-
lie Túto rekonštrukciu zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj. V sú-
vislosti s touto akciou sa vybudovali obrubníky pri rodinných domoch Pätnic-
kých a Žitňanských. Akciou s príspevkom štátu a z obecného rozpočtu bola 
rekonštrukcia stanovišťa zastávky autobusov na Zákostolnej ulici a časť 
vozovky smerom ku kultúrnemu domu. Ďalšia komunikácia bola vybudovaná 
v areáli školy, kde vznikli i parkovacie miesta. Bokom nezostala ani naša 
ľudová architektúra teda miestne múzeum Roľnícky dom. Tu sa opravila časť 
strechy a obnovila sa uličná fasáda, fasáda vonkajšieho a vnútorného dvora. 
Medzi kultúrnym domom a poľnohospodárskym družstvom sa postavila nová 
trafostanica. 

Naša obec sa v tomto volebnom období zapojila do viacerých projektov. 
Okrem iných projektov zapojili sme sa aj do výzvy na riešenie prevencie 
kriminality a konkrétne sme žiadali prostriedky na Kamerový systém v obci. 
A boli sme úspešní. Trenčiansky samosprávny kraj nám vyšiel v ústrety zatiaľ 
ako prvý, a to hneď dva krát. Prvú dotáciu nám poskytol na oslavy 70. výročia 
Folklórnej skupiny Pobedimčan a druhý krát nám odovzdal pre školu prenosný 
počítač notebook a šesť kusov stavebnice pre mechanicko - elektronické 

k tomu sa pri tvorbe obecného rozpočtu navrhlo odstrániť odpad z finančných zostavy riadené počítačom. Úspešným projektom bol dopravný projekt a to 
prostriedkov obce. Po výberovom konaní realizátorom tejto akcie bola firma riešenie dopravnej situácie v obci, konkrétne zamedzenie prejazdu nákladných 
ZEMPRESS, ktorá odstránila komunálny odpad a plochu Zástodolia vyrovna- vozidiel - kamiónov cez našu obec, okrem dopravnej obsluhy. Tento projekt 
la. V ďalšej etape sa počíta s navezením zeminy, odstránením plotu a zatrávne- sme si realizovali z vlastných zdrojov. Bežalo vybavovanie stavebného povo-
ním plochy s perspektívou ďalšieho využitia /parkovisko, bytová výstavba/. lenia na rekonštrukciu zdravotného strediska, rekonštrukciu a nadstavbu bytov 
Všetky tieto práce sa mohli vykonať i vďaka tomu, že sa uskutočnila výmena v rámci tejto budovy zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prebiehal proces 
pozemkov medzi Obcou Pobedim a Poľnohospodárskym družstvom Pobe- prípravy územného konania a stavebného povolenia na výstavbu nájomných 
dim, kedy sa vymenili okrem iného obecné pozemky v areáli družstva za bytových domov. Taktiež prebiehala príprava územného konania a stavebného 
pozemky na Zástodolí. povolenia na výstavbu kanalizácie v našej obci. 

Z oblasti životného prostredia je hodno spomenúť úspešnú celoobecnú Vzhľadom k tomu, že v minulom čísle novín sme uviedli práce v tomto 
brigádu, kolaudáciu vodovodu, aktivity obce v oblasti budovania kanalizácie, roku v predmetnom článku posledný rok volebného obdobia sumarizujeme len 
doplnenie kontajnerov o kontajnery na zber tetrapakov a nedávne prijatie v krátkosti. V športovom areáli Jána Mitošinku sa inštalovalo nové osvetlenie 
Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. V prípade kanalizácie obec multifunkčného ihriska a urobil sa geologický prieskum pod bytovky na 
rokovala so združením PRESSKAN o možnosti príspevku na projektovú lokalite Zástodolie. Prebiehali práce na územnoplánovacej dokumentácii, 
dokumentáciu odkanalizovania obce, no žiaľ neúspešne. Napriek tomu bola ktoré sa ukončili schválením Úpravy č. 1 Územného plánu obce Pobedim. 
obec rozhodnutá pokračovať v prácach na projektovej dokumentácii. Terénne Koncom apríla obec zorganizovala celoobecnú brigádu, počas ktorej sa vysa-
práce sa vykonali v areále školy, kde sa spevnil povrch príjazdovej cesty. dili sakury. V škole sa realizoval nový prívod vody a rekonštruoval sa systém 
Majetok obce bol obohatený o 8 stánkov, ktoré kanalizácie. Modernizáciou prešiel interiér 
sa používajú na obecných akciách ako naprí- kancelárskych priestorov obecného úradu. 
klad Vianočné trhy ale je tu možnosť ich Zrealizoval sa projekt kamerového systému, 
odplatného zapožičania. Stánky sa vyrobili vybudovali sa nové chodníky, obnovil sa park 
z podnetu starostu obce a treba uviesť, že ich v strede obce, inštalovalo detské ihrisko ako aj 
zo zakúpeného materiálu zhotovili pracovníci stabilné fitnes stroje. Pri cintoríne sa osadili 
obce. Ďalšie obohatenie majetku obce bolo polopodzemné kontajnery a vybudovali 
zakúpenie dvoch pozemkov, a to v športovom parkoviská. Ďalšími prácami bola rekonštruk-
areáli a na Zákostolnej ulici. Tu je možnosť cia plochy pred autobusovou zastávkou 
vybudovať prístupovú komunikáciu k dávnej- a oprava výtlkov na miestnych cestách. 
šie plánovaným stavebným pozemkom. V štádiu príprav je realizácia projektov a to 

Skolaudoval sa vodovod budovaný v obci vybudovanie zberného dvora, nákupu techni-
od roku 2015. Vybudovanie kanalizácie malo ky, sanácie skládky. stojísk a rekonštrukcia 
za sebou ďalšiu etapu a to verejné obstarávanie objektu pre hasičskú techniku. 
na projektoch dokumentácie kanalizácie a ná-   K aktivitám volebného obdobia 2014 - 2018 
sledne sa vyhotovila projektová dokumentácia patrili samozrejme aj kultúrne a spoločenské 
ako podklad pre stavebné konanie. Dôležitou podujatia. Tieto predstavíme čitateľom našich 
prioritou zostáva výstavba obecných bytov. Sú novín v prvom čísle jubilejného 20. ročníka 
k dispozícii projektové zámery na rozšírenie Pobedimčana.    Ivan Pastorek 

Bilancia volebného obdobia 2014 - 2018



Tento výrok od Márie Ďuríčkovej sprevádzal od pani knihovníčky, ktorá žiakov privítala 
žiakov 2. ročníka počas návštevy obecnej kniž- s úsmevom a tešila sa z ich prítomnosti. Všetci 
nice, ktorá sa uskutočnila v októbri, v Mesiaci žiaci odchádzali s dobrou náladou a už sa tešia na 
knižníc. Žiaci si tu čítali príbehy o Danke a Janke ďalšiu návštevu knižnice a spoznávanie nových 
od spomínanej autorky a potom vytvorili krásne rozprávkových hrdinov.
ilustrácie v tvare listov, z ktorých vznikol strom 
o Danke a Janke. Tešili sa aj zo sladkej odmeny 

/dokončenie zo strany 2/
Súčasťou Pobedimských hodov 2018 boli 

tiež akcie v Roľníckom dome nazvané Jesen-
né slávnosti v Roľníckom dome ako súčasť 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Vo vnútornom dvore a v bývalom hospodár-
skom trakte boli výstavy ovocia a zeleniny 
žiakov základnej školy a sčasti i členov 
organizácie záhradkárov. Výstavy boli 
doplnené kvetinovou výzdobou a zaujíma-
vou a peknou stavbou maštale s postavami 
roľníkov. Kvetinovú výzdobu pripravili dobrovoľ- V čase hodov nechýbala ani retro zábava v kul-
níčky a stavbu s postavami žiaci základnej školy, túrnom dome a v hodovú sobotu sa mali možnosť 
podobne ako v prípade výstavy v hospodárskom Pobedimačnia a hodoví hostia zúčastniť na vystú-
trakte, za pomoci pedagógov školy. V čase hodov peniach v Športovom areáli Jána Mitošinku. 
a v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva boli Návštevníci areálu ocenili vystúpenie súboru 
sprístupnené expozície domu a vo vonkajšom dvore Ballatores, ktorý sa predstavil šermom /rozprávko-
sa konal koncert dychovej hudby v podaní súboru vý príbeh Borovienka/ a ohňovou šou. Páčili sa 
Inovčanka. Výstavné akcie v Roľníckom dome tanečnice súboru Bailadra, úspech malo vystúpenie 
boli slávnostne otvorené v sobotu 29. septembra Sama Tomečku i bubeníkov zo skupiny Campana 
s príhovormi starostu obce Martina Lednického, Batucada. Športoví fanúšikovia mohli navštíviť 
Mgr. Ivana Pastoreka a správcu farnosti vdp. Ľubo- zápas našich žiakov / Pobedim - Turá Lúka / a kol-
ša Tvrdého, ktorý výstavu a výzdobu domu posvä- károv, ktorí súperili s kolkármi z Uhrovca a Báno-
til. viec nad Bebravou. Škoda, že súper A mužstva, 

Našim hasičom bol počas dňa otvorených dverí futbalisti z Priepastného, sa na futbalový hodový 
na hasičskej zbrojnici slávnostne odovzdaný pred- zápas sa nedostavil. 
sedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Pobedimským hodom 2018 počasie prialo 
Ing. Jaroslavom Baškom defibrilátor AED pre a Pobedimčania ako aj „hodári“ si mohli vybrať 
DHZO Pobedim. Defibrilátor je zariadenie, ktoré z bohatého a kvalitného kultúrneho, duchovného, 
pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že športového a spoločenského programu. 
pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť 
správny srdcový rytmus. 

Pred 100 rokmi 11. novembra 1918 sa 
skončila I. svetová vojna. Vojna s hroznými 
následkami v mnohých krajinách, no najmä 
v mnohých rodinách. Niektorí vojaci mali to 
šťastie, že sa vrátili domov. Veľa bolo tých, 
ktorí na bojiskách zanechali to najcennejšie, 
čo mali. Svoj život.

Smutné slnko už zapadá za hory čierne,
zo zákopov tiahnu rady unavené, preriedle.
Mesiačik keď zažiari, bojisko krvavé ožiari,
padlým kamarátom do bledých svieti tvárí.
Duše odchádzajú s posledným výdychom,
snaha prežiť bola len krutým výsmechom.
Plytký hrob poskytne pokoj a súkromie,
no nečaká ich v ňom žiadne pohodlie.

Len spomienku i kvety ruky rodiny položia
na hrob - pomník, 

v ktorom vaše kosti neležia.
Presne na sté výročie ukončenia tejto 

vojny sa konala v areáli Kostola sv. Michala 
Archanjela v Pobedime „Spomienka a uctenie 
si našich farníkov z Pobedima i Bašoviec, 
padlých v I. svetovej vojne“. Iniciátorom tejto 
pietnej spomienky bol vdp. farár Ľuboš 
Tvrdý, ktorý za farníkov položil veniec 
k pomníku padlých vojakov, za obec tento akt 
vykonal starosta obce Martin Lednický. 
Všetci spoločne - Folklórna skupina Pobe-
dimčan piesňami, kňaz i starosta príhovormi, 
obyvatelia Pobedima i Bašoviec modlitbou 
a zaspievaním slovenskej národnej hymny 
vzdali hold vojakom, ktorí sa z bojov už nikdy 
nevrátili.

Tridsaťpäť mien mužov z Pobedima 
i Bašoviec vyrytých na pomníku, nám pripo-
mína hrôzu a útrapy nielen I. svetovej vojny, 
ale i to, že vojna neprináša nič dobré, naopak - 
berie nám to najcennejšie.

Česť ich pamiatke.
   Eva Pogranová

Nedeľná sv. omša 10. júna 2018 o 10.30 hodi- spev, alt.flauta), Čechvalová 
ne bola niečím výnimočná. Bolo tu niečo nové, Žaneta (klavír, spev, sopráno-
čo tu ešte nebolo. Pred sv. omšou sa pri bočnom vá flauta), Směřičková Eliška 
oltári Najsvätejšieho srdca Ježišovho pohybovalo (spev, klavír). Spev: Klimová 
niekoľko mladých ľudí. Rozkladali stojany, Le nk a,  Ho lu be c M ar ti n,  
hudobné nástroje, naťahovali káble. V tento deň Jakubašeková Janka, Jakuba-
začal svoju činnosť Farský spevokol vo farnosti šek Tomáš, Barančíková Saš-
Pobedim. ka, Klimová Mirka z Čachtíc, 

S myšlienkou založiť zbor prišiel vdp. farár Slabá Veronika , Vavrová 
JCLic. Ľuboš Tvrdý spolu s manželmi Gabrielou Dominika, Geschwandtnero-
a Petrom Kamenskými. Približne dva roky sa s vá Anežka, Gonová Barbora, 
touto myšlienkou iba pohrávali a výsledok si Dudíková Silvia, Krajčíková 
farníci mohli vypočuť v už spomínanú nedeľu. Adelka a Kadlecová Janka. 
Prvé vystúpenie bolo poznačené trémou i po- Malé deti nepočítajú, aj keď tie často na svätej nebolo vôbec možné.
chybnosťami, či tento druh sprevádzania liturgie omši spievajú spolu s rodičmi. Stretávajú sa Členovia zboru sú speváci a hudobníci s krás-
naši farníci prijmú. Ohlasy boli rôzne. Ale to, každý týždeň v piatok alebo v sobotu, aby si nymi vyspievanými hlasmi. Radi spievajú a túto 
že už spievali a hrali na šestnástich sv. omšiach nacvičili piesne a liturgiu. radosť ďalej rozdávajú. O takýto zážitok sa pode-
(z toho jedna v Podolí), svedčí o tom, že pochyb- V repertoári prevládajú chválové piesne a lia aj dňa 30. decembra 2018, kedy vo farskom 
nosti boli neopodstatnené a sú už pevnou súčas- piesne sprevádzajúce liturgiu od súčasných Kostole sv. Michala Archanjela v Pobedime odo-
ťou „veľkej“ nedeľnej sv. omše. autorov. Vďaka vdp. Ľubošovi Tvrdému a staros- hrajú Vianočný koncert. 

Na začiatku boli desiati. Po pol roku ich je tovi obce Mgr. Martinovi Lednickému majú Ďakujeme im, že zborovým spevom a hrou na 
devätnásť: Kamenská Gabriela (spev, gitara), kvalitnú techniku. S ňou im pomáha Jozef Juhos hudobných nástrojoch umocňujú duchovný 
Kamenský Peter (spev), Benková Kristína z Pieš- z Hornej Stredy. A bez rodinných príslušníkov, zážitok počas svätej omše.
ťan (basgitara, spev), Melicherová Hanka (klavír, ktorí im strážia maličké deti, by ich snaženie Eva Pogranová 

 

Pobedimské hody 2018 Spomienka na vojakov 
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Farský spevokol

Výstavy v Roľníckom dome, 
súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Výstavy v Roľníckom dome, 
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 Foto: Eva Pogranová

"Dobrá kniha je zázrak: dáva a nič za to nežiada, nič z nej neubúda.“

Ivan Pastorek, Eva Pogranová 

Mgr. Andrea Hermanská, tr. uč. 2. roč. 



Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín ohlásilo 14. októbra 2018 veliteľo-
vi DHZO Pobedim požiar lesa v obci Čachtice. Veliteľ DHZO Pobedim 
vyhlásil poplach pomocou SMS systému. Na výjazd bola vyslaná potrebná 
technika a 8 členov DHZO, ktorí boli určení na likvidáciu požiaru pomocou 
hadíc a jednoduchých hasiacich prostriedkov. Okrem toho motorovou pílou z 
vozidla boli orezávané kriky a konáre, ktoré zasahovali do prechodnej cesty 
k požiaru. Vykonávali tiež kyvadlovú dopravu vody z obce na určené miesto. 
Po celkovej likvidácii požiaru sa všetky zasahujúce jednotky presunuli 
k hasičskej zbrojnici Čachtice, kde sa spísali údaje o činnosti počas zásahu.

V popoludňajších hodinách bol ohlásený požiar za objektom PD Pobe-
dim. Bola vyslaná technika so 4 členmi DHZO, ktorí zlikvidovali požiar 
odpadu kríkov a kláskov kukurice.

Dňa 16.10.2018 (v deň záchrany života) sa konalo preškolenie jednotky 
DHZO Pobedim na automatický externý defibrilátor (AED) v budove hasič-
skej zbrojnice Pobedim . Preškolenie vykonali zamestnanci záchrannej 
zdravotnej služby Trenčín. Na školení sa celkovo zúčastnilo 16 členov 
DHZO Pobedim spolu so starostom obce (členom DHZO) Mgr. Martinom 
Lednickým.

Krajská organizácia Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany (DPO) Trenčín 
zorganizovala v spolupráci s mestom 
Brezová pod Bradlom spomienkové 
stretnutie na Mohyle generála Milana 
Rastislava Štefánika na kopci Bradlo, 
pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československa.

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 
20. októbra 2018, sa zúčastnilo 50 dob-
rovoľných hasičských zborov z Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, ale 
aj zo Skalice, Senice, Malaciek a zbory 
z neďalekej českej Moravy. Ako 
uviedol Jozef Smolinský, predseda 
Krajskej organizácie DPO Trenčín a 
zároveň organizátor podujatia, myš-
lienka zorganizovania tohto podujatia 
vznikla spontánne po účasti na májo-
vej púti hasičov na počesť sv. Floriána v meste Šaštín-Stráže a po návšteve 
podujatia k 100. výročiu vzniku ČSR v Brne. Primátorka mesta Brezová 
pod Bradlom Eva Ušiaková bola organizátorom nápomocná a výsledkom 
bola nadšená: “Som milo prekvapená, aké množstvo hasičov oslovilo toto 
podujatie.”

Prítomní vrcholní predstavitelia DPO, na čele s prezidentom Pavlom 
Ceľúchom, hostia aj stovky dobrovoľných hasičov si spoločnú históriu Slo-
vákov a Čechov uctili slávnostným pochodom a kladením vencov, po ktorom 
zaznela slovenská i česká hymna. “Stretli sme sa, aby sme si zaspomínali na 
spoločnú históriu s bratmi Čechmi a 100. výročie od vzniku Československa. 
Aj týmto krásnym gestom len potvrdzujeme, že dva slovanské národy - Slo-
váci a Česi, majú k sebe blízko aj napriek rozdeleniu spoločného štátu a ani 
štvrťstoročie samostatného vývoja na tomto fakte nič nezmenilo. Už budúci 
rok uplynie 100 rokov od náhlej a tragickej smrti osobnosti, ktorá sa veľkými 
písmenami zapísala do histórie slovenského národa, generála Milana Ras-
tislava Štefánika. Práve jemu vďačíme za to, že 28. októbra 1918 mohla 
vzniknúť prvá Československá republika,” uviedol predseda TSK Jaroslav 
Baška.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie pamätných medailí jednotlivým 
dobrovoľným hasičským zborom, funkcionárom Územných organizácií 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky aj prítomným hosťom.
Za DHZ Pobedim sa zúčastnili: Martin Piškula - predseda DHZ Pobedim, 
Martin Vrba - referent mládeže, člen výboru DHZ Pobedim, Silvester Palko-
vič - člen výboru DHZ Pobedim.

Aj v zimnom období je dôležité si pripomenúť ochranu pred požiarom 
v našich domácnostiach. K zabráneniu vzniku požiaru v príbytku sa odpo-
rúča dodržiavať tieto pravidlá:
• pravidelné čistenie komínov a dymovodov
• kontrola technického stavu kachlí a sporákov na drevo

• popol vyhadzovať do smetnej nádoby, až keď je úplne vychladnutý, 

najlepšie až na druhý deň
• pozor na umiestnenie dreva a iných horľavých látok v blízkosti kachlí 

a sporákov
• nepoužívané elektrické spotrebiče odpojiť zo zásuvky
• sviečky a petrolejové lampy neumiesťovať v blízkosti záclon a umiest-

ňovať ich na nehorľavé podložky
• pri odchode z domácnosti sa uistiť, či je vypnutý plynový sporák 

a sviečky nenechávať bez dozoru
• zápalky a zapaľovače umiestniť na miesta, ktoré nie sú dostupné pre 

deti
• na tepelných spotrebičoch nesušiť oblečenie, aby nedošlo k jeho 

vznieteniu
• dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s pyrotechnikou

Odporúča sa, aby v každej domácnosti bol aspoň jeden 6kg hasiaci 
prístroj, ktorý môže zabrániť rozšíreniu požiaru a väčším škodám na 
majetku.

Na záver, prajem v mene DHZ Pobedim pekné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok.  Barbora Okienková, členka DHZ Pobedim

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude 
iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi 

je moje milované Slnko.“ citát sestry Zdenky Schellingovej.

Nedeľa 23. septembra 2018 bola pre našu farnosť mimoriadna. Počas 
sv. omše o 10.30 hod. boli v kostole slávnostne odovzdané relikvie blahoslave-
nej sestry Zdenky Schellingovej (rodným menom Cecília). Za blahoslavenú ju 
vyhlásil sv. otec Ján Pavol II. na sviatok Povýšenia sv. kríža 14. septembra 
2003 v Bratislave - Petržalke pri svojej tretej pastoračnej návšteve Slovenska. 
Sestra Zdenka je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách.

Relikviár osobne priviezli sestričky z Kongregácie milosrdných sestier 
Svätého kríža v Trnave. Odovzdali ho nášmu vdp. Ľubošovi Tvrdému, ktorý 
sa tiež pričinil o to, aby relikvie boli uložené aj v našom kostole.

Sestričky popoludní veriacim priblížili život bl. sestry Zdenky a premietli 
krátky film o jej celoživotnej púti, o utrpení, väznení i mučení, ktorým si 
prešla, až po jej blahorečenie. Eva Pogranová

V kostole sv. Michala archanjela 
sa vymenil drevený oltárny stôl za 
mramorový a podobne sa za drevenú 
ambónu inštalovala ambóna z rovna-
kého materiálu ako oltárny stôl. 
Podobná výmena stolov sa udiala 
i v ďalších kostoloch a to na základe 
doporučenia uvedeného v Kódexe 
kanonického práva.

Autorom obetného stola a ambóny 
je RNDr. Jozef Domin, KBT, s.r.o. 
Piešťany (Hubina 246). Autor oltára 
okrem iného vytvoril obetný stôl 
v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Tvar 
oltára bol prevzatý z osemhranných 
sivých stĺpov, ktoré oddeľujú hlavnú 
loď kostola od bočných. Materiálom obetného stola a ambóny je mramor rosso 
verona. Farba je prevzatá z pilastrov, polstĺpov, na ktorých sú umiestnené 
konsekračné kríže z roku 1923. V prednej časti obetného stola je rovnoramen-
ný kríž a mozaika, ktorej autorom je kapucín Robert Žilka. Mozaika znázorňu-
je košík s piatimi chlebmi a dvoma rybami. Originál sa nachádza vo Svätej 
zemi v Tabghe (6. storočie), čo je miesto, kde podľa tradície Ježiš rozmnožil 
chlieb a ryby. Mozaika je novozákonným predobrazom Eucharistie. Vedľa 
bohostánku sú dva starozákonné predobrazy Eucharistie (obetovanie Izáka, 
prorok Eliáš). Na bočnej stene obetného stola sú zverejnení darcovia stola. 
Vo vnútri oltárneho stola je uložená mramorová platňa s ostatkami svätca 
sv. Adeodata, prekrytá pečaťou novomestského prepošta Antona Révaya. 

Kostol sv. Michala archanjela v Pobedime inštalovaním nového pevného 
obetného stola má nielen novú liturgickú súčasť presbytéria kostola, ale 
i predmet estetickej a umeleckej hodnoty. 

   Na základe podkladov správcu Farnosti Pobedim 
    JCLic. Ľuboša Tvrdého spracoval Ivan Pastorek

Stretnutie hasičov na Bradle Dobrovoľný hasičský zbor obce - zásahy a školenie

Slávnosť odovzdania relikvií blahoslavenej sestry Zdenky

Nový obetný stôl v kostole sv. Michala archanjela

Účastníci stretnutia 
hasičov na Bradle 

Účastníci stretnutia 
hasičov na Bradle 
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Ocenenie dobrovoľných darcov krvi 

Privítali sme:
19.9.2018 Piovarči Adam, č. 382
5.10.2018 Palkechová Patrícia, č. 128
17.10.2018 Ferancová Henrieta, č. 253
18.10.2018 Grega Tomáš, č. 420
19.11.2018 Vavro Mateo, č. 219

Manželstvo uzavreli:
1.9.2018 Matúš Miklovič, č. 215 a Denisa Dekanová
8.9.2018 Ján Melicher, č. 166 a Ing. Lenka Nosková
13.10.2018 Ing. Jozef Ondreička č. 268 a Ing. arch.Katarína Varsová
20.10.2018 Ing. Lenka Gonová, č. 412 a Ing. Lukáš Kovár

Rozlúčili sme sa:
3.10.2018 Mitošinková Anna, +75, č. 379
5.11.2018 Novák Stanislav, +92, č. 313
1.12.2018 Julény Vojtech, +83, č. 261

Miestna skupina Slovenského červeného kríža (SČK) v Pobedime uspo-
riadala dňa 14. novembra 2018 členskú schôdzu. Cieľom schôdze bolo 
doplnenie výboru a najmä odovzdanie plakiet prof. MUDr. Jana Janského 
za bezodplatné darovanie krvi. 

Predsedníčka Denisa Babičová privítala v úvode viac ako štyridsať prí-
tomných. Následne sa ujala slova tajomníčka Anna Lednická, ktorá informo-
vala o činnosti, predovšetkým o odberoch krvi. Už desať rokov organizujú 
členky Miestnej organizácie Červeného kríža v Pobedime spolu s Národnou 
transfúznou stanicou v Trenčíne dobrovoľný odber krvi. Mobilná jednotka 
NTS k nám prichádza dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Táto akcia má veľmi 
dobrý ohlas nielen v našej obci, ale i v širokom okolí. S vďakou sa o nej 
vyjadrujú aj pracovníci NTS v Trenčíne. Slovenský červený kríž, územný 
spolok v Trenčíne pravidelne realizuje oceňovanie bezpríspevkových darcov 
krvi, ktorého cieľom je spoločensky uznať ich nezastupiteľné miesto, úprim-
ne im poďakovať a odovzdať ocenenia plaketami prof. MUDr. Jana Janského 
a medailou MUDr. Jána Kňazovického. Hlavnou myšlienkou je oceniť vyso-
ko humánne a šľachetné činy bezpríspevkových darkýň a darcov krvi, ktorí 
odovzdali najvzácnejšie - kúsok seba samého bez nároku na odmenu 
s úmyslom záchrany ľudských životov neznámych ľudí, prinavrátenia plno-
hodnotných životov a zdravia.

Plakety spolu s malým darčekom darcom krvi slávnostne odovzdal 
starosta obce Mgr. Martin Lednický, Denisa Babičová a Anna Lednická. 
Bronzovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského získali v tomto roku Ľuboš, 
Gono, Michal, Gono, Lucia Urbánková a Jana Miklovičová. Striebornú 
plaketu prof. MUDr. Jana Janského získali v roku 2018 Miloš Palkovič, Erik 
Hesko, Ján Ivanič, Ivan Pätnický a Andrej Bublavý. Zlatú plaketu prof. 
MUDr. Jana Janského (ženy 30 / muži 40 odberov) získal Jozef Miklovič 
/č. d. 149/. Po tomto slávnostnom akte Anna Lednická prečítala správu 
o hospodárení. Poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapá-
jajú do činnosti, príprave akcií i výboru. Keďže Emília Melicherová 
sa vzdala činnosti vo výbore, pristúpilo sa k návrhu nového člena. Stala sa 
ňou Mária Desátová. Prítomným členom sa prihovoril aj starosta obce 
Mgr. Martin Lednický. Ocenil záslužnú činnosť skupiny a najmä darcov krvi 
a za toto vyslovil poďakovanie. Eva Pogranová

Dňa 26. októbra 2018 sa uskutočnilo stretnutie jubilantov. V úvode milej 
slávnosti vystúpili so svojím programom žiaci základnej školy a potom 
nasledovala oficiálna časť stretnutia, ktorú moderovala Vladimíra Žitňanská. 
Slávnostnými prejavmi sa prítomným jubilantom a občanom starším ako 
80 rokov ako aj jubilujúcim manželským párom prihovoril starosta obce, 
Mgr. Martin Lednický. Mgr. Ivan Pastorek v tejto časti programu prečítal 
mená životných jubilantov a manželských párov, ktorí v tomto roku oslávili 
striebornú a zlatú svadbu. Po slávnostnom prípitku sa podávala večera a po 
nej boli starostom obce odovzdané pamätné listy jubilujúcim manželom. 
Súčasťou milej slávnosti bol tiež hudobný program skupiny Námaha. I.P.

Stretnutie jubilantov

Podľa termínového kalendára sa jesenná časť súťažného ročníka 2018-
19 končí, preto sme požiadali predsedu KK Pobedim o stručné zhodnotenie. 

Naše A-družstvo si v 1.lige Západ viedlo nad očakávanie. Ťažšia príprava 
pred začiatkom súťažného ročníka sa prejavila počas jesennej časti. Prvú 
stratu bodov im spôsobili hráči Uhrovca v štvrtom kole počas hodového 
zápasu, keď sa zrodila remíza 4:4. Ďalšiu stratu, ale už oboch bodov si pripí-
sali až v 9.kole, keď ich porazilo družstvo DKK Nové Mesto nad Váhom. Po 
jesennej časti A-družstvo obsadilo prvé miesto v tabuľke. Z 11 zápasov 
získalo 17 bodov a trojbodový náskok pred druhou Galantou a tretími Rako-
vicami, s ktorými v poslednom kole prehralo na ich dráhach.

Ťahúňmi družstva boli Jakub Urban (druhý v hodnotení jednotlivcov), 
Jozef Miklovič (5. miesto), Michal Benko (9. miesto), Matej Mrekaj 
(10. miesto). Medzi opory patril aj Ivan Žitňanský, Marek Mrekaj, Marek 
Melicher. Striedavými výkonmi sa predviedli Marek Sahaj, Pavol Černý 
a Jozef Melicher, ktorí nastupovali na stretnutia podľa toho ako mali voľno 
pri práci vo viac zmenných zamestnaniach.

Ako sa darilo B-družstvu? 

Po začiatočných rozpačitých výkonoch, keď sa družstvu nedarilo hráči 
začali hrať lepšie a momentálne sú už na 10.mieste s 12 bodmi. Medzi ťahú-
ňov družstva patria Adrián Dúdik, Michal Vajer, Adriana Miklovičová, 
Jaroslav Bango, Pavol Černý, Jozef Melicher. Nebyť zranenia mohol medzi 
nich patriť aj Matej Palkovič, Ján Mrekaj a Peter Lednický. Keď už bolo 
najhoršie (zranenia, resp. pracovné povinnosti - práca na zmeny) musel 
nastúpiť aj dorastenec Michal Malíček. 

A čo najmladší kolkári?

Naše dorastenecké družstvo, ktoré je druhé najmladšie družstvo v súťaži si 
vedie veľmi dobre. Po 12. odohraných kolách sú piaty so 14 bodmi. Medzi 
najlepších patrí Radoslava Malíčková, Michal Malíček, Sameul Dúdik. 
Striedavými výkonmi sa môžu pochváliť Sebastian Grof, Ondrej Pečenkár 
a Samuel Slimák.

Jesenná časť súťažného ročníka sa končí

Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a 
obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane 
z príjmov v roku 2018 za rok 2017 vo výške 1433,39 Ä (43 182,30 Sk). 
Združenie doteraz poskytlo na obnovu národných kultúrnych pamiatok 
Kostola sv. Michala Archanjela a Rímskokatolíckej fary v Pobedime 
celkovú sumu 73 342,94 Ä (2 209 529,32 Sk). Združenie úprimne ďakuje 
všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať finančné príspevky 
na účet Združenia na obnovu oboch národných kultúrnych pamiatok.

Ing. Peter Kotleba, predseda združenia

1. KK Pobedim 11 8 1 2 57,0:31,0 147,0:117,0 3336 17

2. MKK Slovan Galanta 11 6 2 3 52,0:36,0 153,5:110,5 3278 14

3. TJ Rakovice B 11 7 0 4 49,0:39,0 139,0:125,0 3274 14

4. KK Slavoj Sládkovičovo 11 6 1 4 48,5:39,5 137,5:126,5 3267 13

5. TJ Slovan Duslo Šaľa 11 5 1 5 44,0:44,0 125,5:138,5 3207 11

6. DKK Nové Mesto n./V 11 5 1 5 42,5:45,5 130,0:134,0 3243 11

7. KK Zentiva Hlohovec 11 5 0 6 46,0:42,0 135,0:129,0 3276 10

8. KK Tatran Bratislava 11 4 2 5 43,0:45,0 133,0:131,0 3243 10

9. MKK Stará Turá A 11 5 0 6 43,0:45,0 132,0:132,0 3256 10

10. KK Hustra Uhrovec 11 4 2 5 42,0:46,0 122,0:142,0 3190 10

11. KK Preseľany 11 4 0 7 34,0:54,0 122,5:141,5 3208   8

12. MKK Stará Turá B 11 2 0 9 27,0:61,0 107,0:157,0 3152   4


