POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Aktivity obce
Rovnako ako na konci roka 2015 i teraz, keď končí prvý polrok 2016, prinášame našim čitateľom údaje o aktivitách obce v uplynulom období. V prvom
rade ide o likvidáciu divokej skládky komunálneho odpadu na Zástodolí, ktorá
bola, dá sa povedať, najväčšou ekologickou záťažou Pobedima. V minulom
roku si síce podala obec žiadosť na financovanie odstránenia skládky zo štátneho rozpočtu, no žiadosť nebola akceptovaná. Vzhľadom k tomu sa pri tvorbe
tohoročného obecného rozpočtu navrhlo odstrániť odpad z finančných
prostriedkov obce. Po výberovom konaní realizátorom tejto akcie bola firma
ZEMPRESS, ktorá odstránila komunálny odpad a plochu Zástodolia vyrovnala. V ďalšej etape sa počíta s navezením zeminy, odstránením plotu a zatrávnením plochy s perspektívou ďalšieho využitia /parkovisko, bytová výstavba/.
Všetky tieto práce sa mohli vykonať i vďaka tomu, že sa uskutočnila výmena
pozemkov medzi Obcou Pobedim a Poľnohospodárskym družstvom Pobedim,
kedy sa vymenili okrem iného obecné pozemky v areáli družstva za pozemky
na Zástodolí, ktoré v minulosti prešli zo zákona do majetku družstva.
Z oblasti životného prostredia pripomíname úspešnú celoobecnú brigádu,
kolaudáciu vodovodu, aktivity obce v oblasti budovania kanalizácie, doplnenie
kontajnerov o kontajnery na zber tetrapakov, obalov na nápoje s kovovou
vnútornou fóliou a nedávne prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. V prípade kanalizácie obec rokovala so združením PRESSKAN o možnosti príspevku na projektovú dokumentáciu odkanalizovania obce, no žiaľ
neúspešne. Napriek tomu je obec rozhodnutá pokračovať v prácach na projektovej dokumentácii, ktorá je prvoradým predpokladom stavebného povolenia
a následnej realizácie kanalizácie.
Vzhľadom k tomu, že sa plánuje rekonštrukcia cesty Pobedim - Podolie bolo
potrebné osadiť obrubníky s možnosťou neskoršieho vybudovania chodníka
pozdĺž rodinného domu Pätnických. Terénne práce sa vykonali aj v areáli školy,
kde sa spevnil povrch príjazdovej cesty.
Ďalej informujeme, že majetok obce bol obohatený o 8 stánkov, ktoré sa
budú používať na obecných akciách ako napríklad Vianočné trhy ale je tu
možnosť ich odplatného zapožičania. Stánky sa vyrobili z podnetu starostu
obce a treba uviesť, že ich zo zakúpeného materiálu zhotovili pracovníci obce.
Ďalšie obohatenie majetku obce bolo zakúpením dvoch pozemkov, jedného v
športovom areáli a ďalšieho na Zákostolnej ulici, kde je možnosť perspektívne
vybudovať prístupovú komunikáciu k perspektívnym stavebným pozemkom.
Pre úplnosť pripomíname doterajšie kultúrne, spoločenské a športové
aktivity uvedomujúc si, že treba ešte veľa vykonať a riešiť problémy obce.
V oboch prípadoch si to vyžaduje tak aktivitu predstaviteľov a pracovníkov
obce ako aj angažovanosť občanov samotných.
Záverom tohto hodnotiaceho príspevku obec, zastúpená starostom
Mgr. Martinom Lednickým, ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do celoobecných aktivít a tak sa pričinili o rozvoj Pobedima.

l Zástodolie pred a po vyčistení a upravení terénu.
Foto: Ing. Juraj Lednický.

Po príjemnej sobote 30. apríla 2016 prišlo v nedeľu na pondelok
k hrubému vandalizmu. Neznámi páchatelia podpálili kontajner plný
domového odpadu, ktorý bol v rámci brigády pristavený pri autobusovej
zastávke smer Nové Mesto nad Váhom. Požiar vypukol okolo dvanástej
hodiny v noci a hasiči mali plné ruky práce s jeho hasením. Vskutku vandalský čin zničil dve vitríny a jednu vážne poškodil. Taktiež bola poškodená autobusová zastávka a drevený plot Roľníckeho domu. Mohutný
plameň skratoval vedenie káblovej televízie. Podľa predbežných zistení
škoda mohla dosiahnuť sumu 2 800.- Ä.
-I.P.odpadky. Skupina dobrovoľníkov prerezávala cestu od Šmercelových
k Hájskemu mostu. Zároveň drevo odvážali na skládku. Samozrejme aj
tu zbierali nahádzané odpadky. Veľká skupina žien pracovala na skrášlení dvora pri Roľníckom dome. Vyčistili záhony s kvetmi, ostrihali okrasné
kríky, posadili nové rastlinky, vyzametali. Vyčistili aj okrasné nádoby a dosadili zeleň. Pracovalo sa aj vo dvore základnej školy a okolí. Tu upravili záhradu,
vyčistili skalky, ihrisko, pieskovisko.
Päť veľkých zaplnených kontajnerov na odpad, rozmiestnených na rôznych
miestach, poukazovalo na to, že toto bolo veľmi veľké upratovanie, pretože
sem mohli vyviezť odpad z domácností, ktorý je ťažké niekde umiestniť.
Veľa vriec s odpadom vyzbieraným po celej dedine svedčí o tom, že dosť
ľudí považuje dedinu a okolie za smetisko, kde sa zmestí všetko od papierov,
cez sklo, pneumatiky i televízory. Ale zároveň to množstvo vriec svedčí aj
o tom, že skutočne mnohým záleží, aby obec bola čistá, pekná, že im záleží na
tom, v akom prostredí žijú.
Po namáhavej práci čakalo všetkých občerstvenie v podobe gulášu, kofoly
a piva. V poobedňajších hodinách nasledovalo „Stavanie mája“.
Tejto akcie, ktorá v našej obci zrejme nemá obdobu, sa zúčastnili deti,
mládež, ľudia v aktívnom veku i seniori. Všetci bez rozdielu veku priložili
ruku k dielu a vyčistili nielen obec, ale i okolie. A za to sa im príroda určite
odvďačí.
Eva Pogranová

Celoobecná brigáda „Upracme si Pobedim“
Je sobota, 30. apríl 2016. Už od rána svietilo slniečko a spríjemňovalo celý
deň. Po mrazivých nociach, keď príroda dostala silnú ranu v podobe nezvyčajného mrazu v tomto období, to bolo celkom pekné prekvapenie.
Niečo po pol deviatej hodine ráno nastal v obci nezvyčajný ruch. Kroky
našich občanov smerovali na nádvorie základnej školy. Prišli sa registrovať na
dlho očakávanú a avizovanú akciu, aby mohli pomôcť pri upratovaní a skrášľovaní obce. Zaregistrovalo sa 130 obyvateľov nielen Pobedima , ale i z okolitých
obcí. Bolo dosť aj tých, ktorí sa zapísať neprišli a aj tak pracovali. Po rozdelení
úloh sa postupne presúvali na svoje pridelené pracoviská. Čistenie, zametanie a
zbieranie smetí po obci, okolo cintorína, poľnohospodárskeho družstva,
po kanáloch a poliach smerom na Bašovce, Očkov, Podolie, na „čerpačku“,
Hornú Stredu, železničnú stanicu a okolo Dubovej to bola úloha pre časť
dobrovoľníkov. Ďalší zrezávali kríky pri chodníku od starej budovy Jednoty až
po Hájsky most. Ich pomocníci zrezané konáre nakladali na traktor a odvážali
na skládku pri PD. Mnohí zametali odpad po tejto činnosti, aby ulica zostala
čistá. Bezpečnosť dopravy a týchto prác bola zabezpečená. Partia, pracujúca
pri Dubovej od „Líškech“ mosta po most pri Šmercelových, mala za úlohu
vyrezať kríky tzv. nálety, keď šírka porastu od potoka k poliam bola miestami
až takmer 20 metrov. Popri tom vyťahovali z vody popadané drevo, nahádzané

Pobedimskí hasiči cvičili vo Výcvikovom priestore
Hasičského a záchranného zboru Lešť
Vo Výcvikovom centre Hasičského
a záchranného zboru Lešť sa v dňoch 29.
a 30. apríla 2016 uskutočnila cyklická
príprava dobrovoľných hasičov z obcí
Horná Súča, Hôrka nad Váhom, Soblahov,
Pobedim, Trenčianska Teplá a Zlatníky.
Dobrovo ľní hasiči počas príprav y
získali výcvik od profesionálnych hasičov
s využitím moderných trenažérov: Požiarne domce - vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore pomocou ADP, Jakub Building Gun - vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore pomocou ADP, Zborenisko
- požiare vo vnútri a vyhľadávanie osôb

v zadymenom priestore pomocou ADP.
JHRBG Družba - požiar bytu na 5. poschodí v bytovom dome s vyhľadávaním osôb
v zadymenom priestore pomocou ADP a to
vo výcvikovom centre európskej úrovne.
Dobre vycvičení môžu potom zasahovať
pri udalostiach rozsiahleho charakteru ako
sú napr. povodne, lesné požiare, požiare
v prírodnom prostredí, kalamity a pod.
Výcviky dobrovoľných hasičov zaradených v kategórii A budú prebiehať počas
celého výcvikového roka.
Martin Piškula
Veliteľ DHZO Pobedim

Slávnostné odovzdanie repasovaného hasičského vozidla

l Zo slávnostného odovzdania hasičského vozidla.
Po generálnej oprave bolo 9. júna 2016
pred hasičskou zbrojnicou slávnostne
odovzdané do užívania repasované hasičské vozidlo Tatra. Po hlásení veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru obce
Pobedim Martina Piškulu starosta obce
Bc. Martin Lednický privítal občanov
obce a vzácnych hostí a to poslanca Národnej rady SR Mgr. Dušana Bublavého,
prezidenta Hasičského a záchranného
zboru JUDr. Alexandra Nejedlého, funkcionárov hasičského a záchranného zboru,
predstaviteľov dobrovoľnej požiarnej
ochrany, starostov obcí a správcu farnosti
vdp. Ľuboša Tvrdého. Starosta obce vo
svojom následnom príhovore poďakoval
za ďalšiu obnovenú hasičskú techniku
a vyjadril presvedčenie, že technika, tak
ako v súčasnosti, bude v dobrých rukách.
Poslanec Mgr. D. Bublavý ocenil prácu
pobedimských dobrovoľných hasičov a
poďakoval im za činnosť nielen v obci ale

i v regióne. V úvode slávnostného príhovoru prezident HaZZ JUDr. A. Nejedlý
odovzdal hasičom ako i obyvateľom obce
pozdrav od ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Poukázal na starostlivosť štátu
o požiarnu techniku na Slovensku a to jej
rozširovaním a skvalitňovaním. Technika
je určená tak pre profesionálnych ako i dobrovoľných hasičov. Prezident HaZZ
ďalej uviedol, že tak ako rekonštruovaná
budova hasičskej zbrojnice ako i doterajšia
moderná hasičská technika bude účelne
využívaná. Následne po príhovore odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi DHZO
Pobedim Martinovi Piškulovi. Repasované hasičské vozidlo posvätil správca
farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. Na slávnostnom odovzdaní nechýbalo pokropenie
obnovenej Tatry šampanským ako i vystúpenie žiačok základnej školy. V závere
prišlo na rad spoločné fotografovanie.
I. P.

Veľký deň
25. jún 2016 sa niesol v areáli školy v duchu „Veľkého dňa“
pripraveného v spolupráci rodičovského združenia a základnej
školy. Od skorého rána to naozaj žilo. O 8.00 hod. sa školský dvor
začal zapĺňať usporiadateľmi. Poľovníci začali variť guláš a
rodičia pripravovali stany , stoly a lavice na sedenie. Pre návštevníkov čakal naozaj bohatý program. Veľký deň slávnostne otvorila pani riaditeľka PaedDr. Jarmila Gáborová a pani Janka Volárová, predsedníčka rodičovského združenia. O 10.00 hod. žiaci
základnej školy zahrali pre najmenších rozprávku Zlatá priadka.
Po divadielku bola na školskom dvore pripravená so svojim
programom skupina historického šermu HEKTOR z Trnavy.
I keď teplomer ukazoval vysoko nad 30°C školský dvor sa
postupne zaplnil. O 11.00 hod. boli slávnostne otvorené letné
žiacke trhy. Nechýbalo tradičné mojito, palacinky, vafle, langoše,
maľovanie na tvár, káva, citronáda, výrobky rodičov z materskej
a základnej školy minizoo . Všade vládla skvelá nálada sprevádzaná reprodukovanou hudbou, pri ktorej sa dalo aj zatancovať.
O 13.00 hod. k nám zavítali členovia Kynologického klubu
AKTIVITY so svojimi zverencami - psíkmi a i keď bolo naozaj
veľmi horúco, predviedli naozaj veľmi pekný program výcviku
psíkov - agility. Medzitým sa po školskom dvore niesla vôňa
dovareného gulášu a grilovaných pstruhov pripravovaných
pánom Melicherom. O 15.00 hod. zaznela hasičská siréna a tá
oznámila príchod hasičov, ktorí návštevníkov schladili bohatou
penou a následne aj osviežujúcou sprchou. Potom sa začali pripravovať súťaže jednotlivých rodín. Celkovo súťažilo 11 rodín
v 10 disciplínach. Súťaže prebiehali v školskej záhrade, kde bolo
oveľa príjemnejšie. Každá rodina bola ocenená veľmi peknou
cenou. Na záver všetkých návštevníkov čakalo losovanie bohatej
tomboly, ktorú zabezpečila pani MBA. Marta Macová. Pomaly
sa deň chýlil ku svojmu koncu a končil sa aj náš Veľký deň. Chceme sa týmto poďakovať všetkým organizátorom Veľkého dňa za
naozaj úžasné podujatie. O tom, že tento deň bol naozaj fantastický svedčia spokojné a usmiate tváre všetkých návštevníkov, ktorí
sa už tešia na takéto podujatie v budúcom roku.
Mgr. Jela Košútová

Výlety na konci školského roka
Bratislava
16. júna 2016 sme sa žiaci 7., 8., 9. ročníka vybrali na koncoročný výlet do Bratislavy. Navštívili sme bratislavský prístav,
v ktorom nás čakala prehliadka jedenej z lodí a odborný výklad.
Prešli sme sa aj po obnovenom Starom moste. Chvíľu sme si
posedeli na moste a potom nám naši učitelia dali rozchod do
nákupného centra Eurovea. Po rozchode sme sa presunuli do
firmy Microsoft, v ktorej nás čakali prezentácie programu Windows 10 a rôzne aktivity. Ukázali nám nové technológie, ktoré si
môžeme vyskúšať, aké nebezpečenstvo nám hrozí na internete
a taktiež nám ukázali ich pracovné priestory.
Katarína Kadlecová (7. ročník)
Bzince pod Javorinou - Hrubá strana
Od 17.6. 2016 do 19.6. 2016 sme sa my, žiaci 8. ročníka,
zúčastnili koncoročného výletu v Bzinciach pod Javorinou. Po
príchode do Bziniec sme navštívili obecný úrad, Pamätnú izbu
Ľudmily Podjavorinskej a cintorín, kde je pochovaná. Potom sme
sa naobedovali v miestnej reštaurácii a autobusom sme sa vyviezli na Hrubú Stranu do rekreačného zariadenia obce, kde sme boli
ubytovaní. Hneď po príchode nás nadchla príroda okolo nás
a vybrali sme sa na prechádzku na neďalekú lúku. Celý pobyt sme
chodili na turistiku, prechádzky a hrali sa rôzne hry a športy od
volejbalu cez futbal až po baseball. V sobotu sme oslávili narodeniny pani učiteľky Pastulovej a našej spolužiačky Simonky
a večer sme vypustili lampión šťastia. Varili nám pani učiteľky,
ktoré robili aj dozor, a to pani učiteľka Košútová, pani učiteľka
Pastulová a pani riaditeľka Gáborová. V posledný deň sme sa
vybrali na Javorinu a na Roh pri Lubine, kde je pamätník venovaný obetiam druhej svetovej vojny. V Novom Meste nad Váhom
sme si dali obed a autobusom sme išli domov. Výlet sa nám veľmi
páčil a radi by sme si ho zopakovali znova.
Hanka Melicherová, Simona Slabá (8. ročník)

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V poradí 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa zišlo dňa 11. apríla 2016.
Pôvodný program bol rozšírený a tak poslanci
prerokovali celkove 11 bodov programu. Po jeho
odsúhlasení a dvoch pravidelných bodoch bola
schválená žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku
obce. Ďalej sa rokovalo o odstránení divokej skládky na polohe Zástodolie. Tu sa uložilo obecnému
úradu realizovať výberové konanie na odstránenie
skládky a na nevyhnutné terénne úpravy. Ďalej sa
rozhodlo, že sa uskutoční čiastočná rekonštrukcia
chodníka, ktorý ide súbežne s domom a záhradou
rodiny Pätnických. Na zasadnutí sa tiež riešila
problematika odkanalizovania obce a to v zmysle
Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. V prvej fáze realizácie ekologickej
stavby je potrebné verejné obstarávanie na dodávateľa projektu kanalizácie a po vyhotovení projektu
získanie stavebného povolenia ako predpoklad
prihlášky v zmysle spomínanej výzvy ministerstva.
Ďalšími bodmi, podobne ako úvodnými, boli
informácie starostu obce Bc. Martina Lednického,
potom interpelácie poslancov, bod Rôzne a napokon záver zasadnutia. V bode Informácie starostu
Bc. Martin Lednický poďakoval prednášateľom a
spolupracovníkom organizátorov za realizáciu
prednášky Pamiatky a pamätihodnosti obce, informoval o termíne Dňa narcisov, zberu textilu, zberu
elektroodpadu a termíne celoobecnej brigády
(30. apríl 2016). V bohatom bode interpelácie
poslancov poslanci sa informovali napríklad o súčasnom stave možnosti výstavby bytového domu,
riešení bývalého obchodu Jednoty/bufet/, ohradení

/9. a 10. zasadnutie/

pri hrobových miestach a ďalšom osude detskej
ordinácie.
Jubilejné a slávnostnejšie 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období sa
zišlo dňa 13. júna 2016. Po otvorení zasadnutia
zložil sľub nastupujúci poslanec Ivan Pätnický,
ktorý nastúpil za Martina Piškulu. Tento sa spolu

Podpis Ivana Pätnického pod sľub poslanca
Foto: E. Pogranová
s rodinou presťahoval do Častkoviec a tu má i trvalý
pobyt, čím mu podľa zákona mandát poslanca
zanikol. Starosta obce Bc. Martin Lednický zaželal
nastupujúcemu poslancovi I. Pätnickému veľa
úspechov a tiež kvetom a ďakovným listom poďakoval za doterajšiu činnosť poslancovi Martinovi
Piškulovi. Pred sľubom nastupujúceho poslanca,

starosta obce predložil poslancom pôvodný návrh
programu, ktorý bol doplnený o bod týkajúci sa
kanalizácie obce a tiež o bod obsahujúci žiadosti
adresované obci. Po kontrole uznesení zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo čerpanie rozpočtu za
rok 2015, záverečný účet obce za r. 2015, výročnú
správu obce za minulý rok spolu so stanoviskom
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Ďalej bez
pripomienok schválili poslanci kontokorentný úver
a po diskusii Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,
drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. Rovnako prerokovali a prijali uznesenie
o odkúpení pozemku C KN parc.č. 55, k.ú. Pobedim. V ďalšom bode programu zasadnutia starosta
obce Bc. M. Lednický podal aktuálne informácie
o vodovode. Uviedol, že vodovod bol skolaudovaný dňa 30. mája 2016 a postupne vodárenská spoločnosť bude pripájať prihlásených odberateľov.
V doplnenom bode, týkajúci sa kanalizácie obce,
poslanec I. Pastorek informoval o odmietnutí
žiadosti obce na príspevok na projektovú dokumentáciu, ktorá bola podaná združeniu PRESSKAN.
Po oboznámení sa so zápisnicou, sa rozvinula živá
diskusia na tému činnosti združenia a o ďalšom
postupe prác na odkanalizovaní obce. Pred interpeláciami sa poslanci zaoberali žiadosťami občanov
obce a občianskym združením.
Poslednými bodmi programu zasadnutia boli
interpelácie poslancov a bod Rôzne, v ktorom sa
uvádzala perspektíva ďalších prác na bývalej
skládke komunálneho odpadu Zástodolie, ktoré
bolo očistené od divokej skládky odpadu a plocha
bola upravená. Poďakovaním za účasť 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce
Bc. Martin Lednický.
I. Pastorek

Prevádzkujme cintorín v zmysle právneho predpisu
V zmysle VZN Obce Pobedim č. 1/2012 „Prevádzkový poriadok pohrebiska“
upozorňujeme občanov na niektoré z jeho ustanovení:
- na zriaďovanie hrobov, hrobiek, alebo na úpravu už jestvujúcich hrobov je
potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je Obec Pobedim.
- plocha na stavbu hrobu musí byť v rozmeroch:
• pri jednom hrobe 110 cm x 245 cm
• pri dvojhrobe 210 cm x 245 cm
• pri detskom hrobe 140 cm x 80 cm
- predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov hrobov.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností
nájomcu hrobového miesta,
b) udržiavať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov,
ktoré sú potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov.
V prípade, že príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky
pohrebiska, nájomca zabezpečí bezodkladne vykonanie nápravy. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnera na pohrebisku. Po skončení prác na úprave
hrobového miesta je nájomca povinný vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie
okolia hrobového miesta. Ďalej nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
vysádzať na pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné
úpravy.
Návštevníci pohrebiska môžu do kontajnera vyhadzovať iba zvyšky kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu z hrobov a nádoby od sviečok.
V žiadnom prípade do kontajnera nepatria náhrobné kamene, či dosky,
stavebný materiál a komunálny alebo nebezpečný odpad!
Ten kto nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska sa
dopúšťa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu až do výšky 663,- Ä.
Obecný úrad žiada nájomcov hrobových miest, ktorý ešte nemajú uhradený
nájom za hrobové miesto, že tento si môžu uhradiť v hotovosti na obecnom úrade
do 31.12.2016. Pri platbe je potrebné predložiť k vyhotoveniu zmluvy občiansky
preukaz nájomcu.
Obecný úrad Pobedim

V rámci prebiehajúcej celoslovenskej akcie „Postavme naše
mesto na nohy“ v dňoch 10. - 11. júna 2016, sa konala aj tretia
dobrovoľnícka brigáda v areáli hrobu starobylého náčelníka
a pozostatkov stredovekého hradu v Očkove, ktorá mala za cieľ
vykosenie trávnatého porastu a vyčistenie areálu Očkovskej mohyly.
Tejto dobrovoľníckej akcie sa zúčastnilo aj dvanásť členiek
našej TJ Sokol Pobedim, ktoré pod vedením Mojmíra Chomu
z občianskeho združenia Hrad Tematín a starostu obce Očkov
Miroslava Beňoviča, svojou prácou prispeli k záchrane a obnove
tohto unikátneho archeologického objektu. Všetkým zúčastneným
patrí poďakovanie.
Vladimíra Žitnanská

l Pobedimské brigádničky so starostom obce Očkov M. Beňovičom (vpravo) a predsedom občianskeho združenia Hrad Tematín M. Chomom.
Foto: J. Miklovičová

Deň učiteľov a Prijatie detí do života obce
Zhodou okolností sa v jeden deň 30. marca 2016 uskutočnili v obradnej
sieni obecného úradu dve spoločensko - kultúrne akcie a to Deň učiteľov
a Privítanie detí do života obce. Z príležitosti sviatku pedagógov sa na pozvanie starostu obce Bc. Martina Lednického stretli učitelia a nepedagogickí
pracovníci na milej slávnosti. Úvod patril spevu a básňam ako i hovorenému
slovu žiakov školy a potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce,
v ktorom ocenil prácu učiteľov i celého personálu školy a pripomenul podiel
pedagógov na formovaní mladej generácie. Po jeho vystúpení kladne zhodnotil činnosť školy v oblasti kultúry predseda komisie kultúry a vzdelávania
Mgr. Ivan Pastorek. V závere jeho vystúpenia si prítomní minútou ticha uctili
nedávne úmrtie bývalej učiteľky školy, Ľudmily Mitošinkovej. Moderátorka
oslavy Dňa učiteľov na pôde Obce Pobedim, Vladimíra Žitňanská, vyzvala
prítomných učiteľov a ďalších technických pracovníkov školy k podpisu do
pamätnej knihy obce. Po oficiálnej časti a záverečnom vystúpení V. Žitňanskej
sa prítomní stretli na neformálnom posedení.
Po akcii Deň učiteľov nasledovalo, po dlhšej časovej odmlke, Prijatie detí
do života obce. Rovnako ako v prvom prípade i tu začiatok patril piesňam
žiakov základnej školy pri symbolickej kolíske. Starosta obce Bc. Martin
Lednický sa potom prihovoril k rodičom detí a zdôraznil, aby láska k deťom
sprevádzala ich starostlivosť o výchovu novej generácie Pobedimčanov.

Slávnosť Stavanie mája
Netradične pred tradičným Stavaním mája sa konala celoobecná brigáda
pod názvom Upracme si Pobedim. Za príjemného počasia sa dňa 30. apríla
2016 stretli obyvatelia obce pred svadobkou, aby boli svedkami kultúrnej
akcie, ktorej súčasťou a dá sa povedať veľmi dôležitou, bolo postavenie mája,
čo naši hasiči, za pomoci techniky z PD Pobedim, zvládli na jednotku. Potom
nasledoval krátky príhovor starostu obce Bc. Martina Lednického, ktorý požiadal folklórnu skupinu o vystúpenie. FS Pobedimčan sa predstavila repertoárom
piesní a samozrejme nechýbala ani pieseň Máj, máj zelený...Súčasťou slávnosti
bolo tiež už tradičné vystúpenie skupiny Valovíci a premiéru mala skupina
Country boy.
Návštevníci si mohli zakúpiť guláš a pivo a podával sa i pohár vína. Pripomíname, že občerstvenie sa prvýkrát podávalo v stánkoch, ktoré sú majetkom
obce.
I. P.

l Spoločné foto z prijatia detí. Foto: E. Pogranová
Rodičia detí na výzvu Vladimíry Žitňanskej sa v ďalšej časti programu podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim a v mene Obce Pobedim im starosta obce
spolu s Mgr. I. Pastorekom zablahoželal a odovzdal darček a kvet. Po symbolickom pohári vína prišlo na rad fotografovanie a chvíľa pre neformálne rozhovory. Na milú slávnosť bolo pozvaných 10 detí, z ktorých sa na akcii zúčastnili
rodičia 8 detí.

Remeslá a kroj ako súčasť
regionálnej výchovy na škole
Súčasťou tohoročnej regionálnej výchovy na základnej škole bol
hudobný program Spievajže si, spievaj v podaní rodiny Hlobockých po
ktorom nasledovali prednášky o pobedimských remeselníkoch a pobedimskom ľudovom odeve. Prednášku o remeslách v našej obci, spolu
s dokumentačným materiálom, predniesol Mgr. Ivan Pastorek a s ľudovým krojom bližšie zoznámila žiakov školy kronikárka obce a členka
Folklórnej skupiny Pobedimčan Eva Pogranová. Ako bolo uvedené
v článku školského časopisu Bonzáčik „ Celý deň sa naozaj vydaril a obohatil naše mysle a dušu mnohými cennými informáciami“.
I.P.

Deň matiek
V mesiaci máji je druhá nedeľa už tradične
venovaná všetkým mamám. Je to príležitosť povedať im, ako ich ľúbime, ako si ich vážime a zároveň
aj poďakovať za všetko, čo pre nás robia. Mame
vďačíme za to, že je našou ochranou, náručím
v ktorom môžeme zabudnúť na strach, bolesti, kde
sa môžeme radovať z každodenných drobností.

Vystúpenie detí
materskej školy

Foto: Eva Pogranová
A ak už mamu nemáme, tak aspoň v duchu sa jej
poďakovať, že nás priviedla na svet, že nám dala
možnosť žiť svoj život.
Deti a žiaci Základnej školy s materskou školou
Jána Hollého v Pobedime spolu so svojím pedagogickým zborom si na deň 8. mája 2016 pripravili
bohatý program. Viacúčelové zariadenie obce
„Svadobka“ praskalo vo švíkoch.
Po úvodnej básni recitovanej Simonkou Slabou
sa ujal slova starosta obce Mgr. Martin Lednický.
Svojim príhovorom privítal prítomných, no najmä
mamy a babičky. Zaželal im k sviatku všetko
najlepšie a spomenul neoceniteľnú a nezastupiteľnú úlohu matky v rodine.
Slová Dominika Baláža: „Zišli sme sa tu dnes,

aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy
nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších
bytostí - Deň matiek“ spustili dva a pol hodinový
maratón básní, piesní, divadelných scénok, tancov.
Malí škôlkari zožali úspech nielen pesničkami,
básničkami, mnohé dievčatká i chlapci aj „pobieckym“ krojom, ale hlavne nenapodobiteľným
predvedením toho, čo si pre svoje mamičky, babičky i prababičky pripravili. Platí to však aj pre
žiakov všetkých ročníkov, pretože ukázali, že
vedia pripraviť zaujímavý a pútavý program. Veď,
čo iné sa dá povedať o tanci ôsmakov, keď ľudový
tanec spojili s moderným tancom. Prváci recitovali
básničky, pri ktorých si mamy potajomky utierali
slzičky. Nasledovali štvrtáci s pravým kovbojským
tancom. Pásmom básní potešili srdiečko všetkých
mamičiek tretiaci. Druháci zahrali veselé divadielko „Zlatá priadka“. Šiestaci s temperamentným
„Rómskym tancom“ doslova rozihrali žilky. Rozhovor piatakov s mimozemšťanom s dvoma hlavami zatajil všetkým dych. Zmodernizovaná verzia
rozprávky „Popoluška“ v podaní deviatakov
vyvolávala v sále búrlivé výbuchy smiechu. Aj
žiaci školského klubu boli veľmi kreatívni a pripravili si básne, ktoré si sami zložili. Tanečnou pódiovou zostavou v čiernom oblečení s ružovými
sukničkami zaujali aj dievčatká - cvičenky TJ
Sokol pod vedením Vladimíry Žitňanskej. Program ukončili siedmaci veľmi sugestívnym a krásnym zvonkovým valčíkom.
Veta na konci básne recitovanej Simonkou:
„Vďaka Ti mama, za všetko“ ukončila toto krásne
podujatie a vystihla význam nielen tohto vzácneho
dňa.
Eva Pogranová

Dňa 29. marca 2016, tíško, v kruhu svojich
najbližších, v úctyhodnom veku 94 rokov
zavŕšila životnú púť naša najstaršia občianka
pani Ľudmila Mitošinková, rodená Malíková.
Ľudmila Mitošinková sa narodila 27. februára
1922 v Kuklove. Natrvalo sa v našej obci
usadila v roku 1951 a spolu s manželom Jozefom vychovávala tri deti Jána, Máriu a Jozefa.
A nielen ich. Ako učiteľka sa podieľala na
výchove a vzdelávaní aj žiakov tunajšej školy.
Svoj um, schopnosti a silu odovzdávala i mimo
nej. Aktívne sa zapájala do kultúrneho života
v obci, v oblasti ochotníckeho divadla, ľudovej
kultúry. Jej výtvarné práce boli súčasťou
niekoľkých výstav, bola držiteľkou titulu
Majster ľudovej tvorby v oblasti zdobenia
kraslíc. Poviedkami a básňami prispievala do
rôznych časopisov i do našich obecných novín
a jej verše našli i knižnú podobu.
Spomeňme si na pani Ľudmilu Mitošinkovú s časťou jej básne s ktorou sa za svojho
života lúčila s pominuteľným svetom.

Posledný sen
A až všetko pominie - láska i biele sny,
skutočnosť i hviezdnaté cesty doletí holubica od žltého domu.
Donesie mi kúsok zapadajúceho slnka.
Zavedie ma tam, kde som ešte nikdy nebola
a povie:
Odtiaľto pôjdeš sama.

Zhodnotenie 5 ročného obdobia na Poľnohospodárskom družstve Pobedim
V roku 2011, keď som začínal ako predseda
PD Pobedim, zaoberali sme sa na družstve iba
rastlinnou a živočíšnou výrobou. V rastlinnej
výrobe sme za to obdobie prešli čiastočnou zmenou osevného postupu, ale hlavne zmenou pestovaných odrôd a na časti výmery sa snažíme produkovať komodity s pridanou hodnotou - osivá.
V živočíšnej výrobe sa okrem zásadného rozšírenia o chov býkov pokúšame každý rok o nejakú
aktivitu navyše, od chovu ovečiek, momentálne
viac kvôli údržbe dvora, aj domácky typ chovu
ošípaných. V tomto roku začíname s chovom
kačiek a chovom brojlerových kureniec, v prvom
rade pre zamestnancov a členov PD, chceme
kúpiť aj technológiu na šklbanie, aby sme kurence
a kačky mohli ponúknuť už ošklbané. Šklbačku
budete mať možnosť využiť po dohode aj na
šklbanie doma vychovaných kačiek, brojlerov
alebo sliepok za poplatok.
Na družstve sa nám za posledných 5 rokov
podarilo zrekonštruovať a účelne využiť viacero
objektov: maštaľ č. II - odchov teliatok, mladého
dobytka, jalovíc, maštaľ č. III - výkrm býkov.
Vymenili sme okná a kompletne zrekonštruovali
šatne pre zamestnancov. Taktiež sme vymenili
okná, strechy a čiastočne upravili fasády na priestoroch, ktoré sú v prenájme. Vymenili sme strechy
na sklade a urobili dielňu na tvarovanie plechu.
Upratali a dali sme do prenájmu ďalšie priestory
v areáli PD. Kompletne sme zvnútra opravili a
vymaľovali dielne, namontovali sme nové zhrňovacie brány a vymenili dvere a okná. Na dojárni
sme upravili a zastrešili vchod. Opravili sme aj
prístrešok oproti sýpke, a plochu pred sýpkou,
ktoré využívame okrem skladovania komodít
a strojov aj na Deň otvorených dverí. Ďalej sa nám
podarilo dôstojne uzavrieť areál od Zástodolia.
Teraz pracujeme na vstupe do družstva, oplotenie
a brána je už hotová, chceli by sme pokračovať
v úprave priestorov pri vrátnici. Veľkou investíciou bola rekonštrukcia hnojovej a silážnej jamy
pomocou eurofondov.
Okrem týchto úprav priestorov sme museli
investovať aj do rekonštrukcií vodárne a vodojemu, rozvodu elektriny a plynu v areáli družstva,
ktoré boli v havarijnom stave. Pripravili sme aj
rozvody pitnej vody . Tieto rekonštrukcie sú
postupné a ešte prebiehajú.
Za posledných 5 rokov sme začali aj so službami pre občanov Pobedima pokiaľ nám to naše

kapacity a možnosti dovolia. Najhlavnejšie sú:
- uskladnenie konárov - ktoré nám následne
poštiepkujú v službách za dodanú štiepku,
- kompostovanie pokosenej trávy - využíva
najmä obec,
- vývoz odpadových vôd cisternou - pre obča-

nov aj obec,
- predaj štrku, piesku, lomového kameňa, nafty a čerstvého kravského mlieka
- služ by tech niko u, najm ä
manipulátormi MERLO a
CASE, prevoz materiálov
traktormi s vlečkami, ale aj
prípravu, sejbu, hnojenie,
postreky a ostatné poľné
práce.
Začali sme s akciami najmä
pre členov a zamestnancov, ale
aj pre ostatnú verejnosť. Letnú
akciu Deň otvorených dverí
sme tento rok naplánovali na
sobotu 6.8.2016 a rozšírili sme
ju okrem tradičnej výstavy techniky a vystúpenia
folklórnej skupiny Pobedimčan a jej hostí aj
o Pobedimskú kvapku krvi v spolupráci s Červeným krížom. Vo svadobke dobrovoľní darcovia
budú mať možnosť darovať krv od 9.00 do 11.00 a
okrem občerstvenia na mieste dostanú kupóny aj
na občerstvenie na DOD PD Pobedim.
Ďalšia akcia, ktorá získava Vašu podporu je
zimné stretnutie pri divadelnom predstavení,
ktoré plánujeme na 10.12.2016 vo veľkom kultúrnom dome. Znova sa nám predstaví Divadlo
DINO so svojím divadelným predstavením.
Okrem týchto aktivít pre zamestnancov, členov a v prípade záujmu aj pre ostatných záujemcov organizujeme zájazdy na odborné výstavy
ako TECHAGRO Brno, AGROSALÓN Nitra,
v tomto roku sme pridali aj FLÓRU v Bratislave
a chceli by sme v tomto roku navštíviť aj výstavu
Gartenbaumesse Tulln v Rakúskom Tullne.
V posledných rokoch sa nám podarilo odkúpiť
časť pozemkov v areáli družstva, ale aj v extraviláne obce a v okolitých katastroch. V tejto aktivite
budeme určite pokračovať aj v ďalšom období.
Zakúpili sme na družstvo program na evidenciu
pôdy a postupne sme od leta zosúlaďovali
katastrálne mapy s našimi evidenciami. Budeme
teraz dávať spolu s vami a ostatnými majiteľmi
pôdy do poriadku nájomné zmluvy. Pomôže to
hlavne vlastníkom pôdy, aby sa predišlo prípadom, že pôda o ktorej si myslíte, že je evidovaná
na vás je v skutočnosti evidovaná na zosnulého
príbuzného, alebo na neznámeho vlastníka
a postupne ju nakoniec získa štát. Máme veľa
prípadov, v ktorých nie sú údaje
v nájomných zmluvách zhodné
s údajmi na katastri a dochádza
k duplicitnému vyplácaniu nájmu aj ľuďom aj štátu. Bez programu a techniky by nebolo
možné na tieto chyby prísť,
alebo by sa na ne prišlo iba
náhodou. Toto je pre najbližšie
obdobie naša priorita.
Som veľmi rád, že sme sa
počas predchádzajúceho 5 ročného obdobia dokázali na predstavenstve dohodnúť a začali
sme robiť poriadok aj s DPL,
majetkovými podielmi a vyrovnávacími podielmi
členov družstva. Toto sa viac ako 20 rokov neriešilo. Viem, že každý z členov predstavenstva sa
môže pokojne pozrieť do očí každému z členov
družstva, majiteľom DPL a vyrovnávacieho
podielu. Dali sme možnosť všetkým majiteľom

DPL a vyrovnávacích podielov a členom družstva
na vyplatenie podielu, buď za aktuálnu trhovú
cenu, alebo v plnej hodnote na splátky. Zaťaží nás
to finančne každý rok, ale som presvedčený, že
sme urobili s predchádzajúcim predstavenstvom
to najlepšie, čo sa v danej situácii dalo urobiť
a dokázali sme prežiť a popri tom aj investovať.
Snažil som sa podnik viac otvoriť a vzájomne
si pomôcť aj s ostatnými organizáciami v rámci
obce a s obcou samotnou. Veľakrát sami iniciatívne robíme na obci veci, ktoré vidíme, že je potrebné urobiť a obec na to nemá prostriedky alebo
možnosti.
Rovnako sa snažím postupne rekonštruovať
rôzne družstevné priestory a podporiť tých, ktorí
majú záujem niečo robiť. Posledným príkladom
sú chalani, ktorí mali záujem začať s kovoobrábacou dielňou, my sme im pomohli so základnou
opravou a vyprataním priestoru a oni si sami
postupne svojpomocne zveľadili priestor bývalého „plechu“.
Chcel by som využiť a oživiť aj ďalšie momentálne nevyužívané priestory a podporím každú
aktivitu, ktorá bude mať zmysel. Nechcem iba
využiť čo sa dá, a ako sa vraví, po nás potopa, ale
snažím sa, aby sme si vzájomne pomohli a všetci
mali z toho prospech. Vždy budú aj takí, ktorí sa
budú iba viesť, aj takí čo priložia ruku k dielu ,iba
keď „to stojí za to“. Ale teší ma, že takých ľudí je
čím ďalej tým menej. Teší ma ,že aj ľudia z dediny
si začínajú všímať a vážiť našu prácu.
Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom, či už z radov zamestnancov ale aj dôchodcov a pracovníkov na dohodu za ich poctivú
prácu. Ďakujem aj všetkým členom doterajšieho
predstavenstva a kontrolnej komisie za ich prácu
a pomoc pri správnych rozhodnutiach, ktoré sme
spoločne naplánovali a väčšinu z nich aj zrealizovali. Gratulujem ešte raz aj všetkým zvoleným
kandidátom k ich zvoleniu do predstavenstva
a kontrolnej komisie. Zvolením do funkcie preberajú aj časť zodpovednosti a verím aj v ochotu
spolu podieľať sa na úspešnom napredovaní PD
Pobedim. Ďakujem aj týmto spôsobom za zvolených členov vedenia družstva všetkým členom za
dôveru a verím, že ich dôveru nesklameme.
Na záver chcem všetkých čitateľov ešte raz
pozvať na akcie PD Pobedim:
06.08.2016 - sobota - Deň otvorených dverí +
Pobedimská kvapka krvi
10.12.2016 - sobota - stretnutie pri Divadelnom
predstavení divadla DINO
Ing. Juraj Lednický predseda PD Pobedim

Víťazstvo Jozefa Mikloviča a bronz Mateja Palkoviča

V

nedeľu 20. marca 2016 sa na kolkárni
v Pobedime konali majstrovstvá Trenčianskeho
kraja mužov, kde sa zúčastnilo 32 hráčov z 8 klubov.
Za Kolkársky klub Pobedim nastúpilo šesť hráčov.
V prvej štvorici hráčov nasadil vysokú latku Roman
Minarech, ktorý dosiahol výkon 591 zvalených
kolkov a na dlhý čas obsadil prvé miesto v priebežnom poradí. Ako prvý z našich hráčov na dráhy
nastúpil v druhej štvorici Michal Benko. V celkovom
poradí mu jeho výkon zabezpečil 21.miesto. Hneď
po ňom nastúpil Adrián Dudík, ktorému hra vôbec

nešla a s výkonom 506 zvalených kolov obsadil
30. miesto. Ako tretí z domácich hráčov sa predstavil
Marek Mrekaj, no ani jeho hra do plných vôbec
nebola presvedčivá. Našťastie v dorážke sa mu podarilo dohnať aspoň trochu stratu a s výkonom 545
zvalených kolkov obsadil 15.miesto.
V šiestej štvorici nastúpil na svoj štart Jozef
Miklovič, ktorý svojou koncentrovanou hrou do
pravej ulice už na prvej dráhe ukazoval, že chce dnes
zvíťaziť. Celkovým výkonom 646 zvalených kolkov
prekonal svoj najlepší osobný výkon a zároveň
prekonal o dva kolky najlepší výkon majstrovstiev
Trenčianskeho kraja, ktorý držal tiež hráč KK Pobedim Michal Benko z roku 2014.
V ďalšej štvorici nastúpil domáci Ivan Žitňanský,
ktorý sa predviedol dobrou hrou a výkonom 569
zvalených kolkov sa v priebežnom poradí posunul na
tretie miesto. V poslednej štvorici nastúpil namiesto
chorého Jaroslava Banga Matej Palkovič. Ten zahral
svoj najlepší výkon doterajšej kolkárskej kariéry
a výkonom 575 zvalených kolkov si vybojoval
bronzovú medailu.
Na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia
7. - 8. mája 2016 v Spišskej Novej Vsi postúpili náš
Jozef Miklovič a hráč MKK Stará Turá Roman
Minarech.

Pobedimskí kolkári na majstrovstvách Slovenska
V nedeľu 17. apríla 2016 sa na
kolkárni Dom športu v Podbrezovej
konali majstrovstvá Slovenska žiakov
a žiačok. Majstrovstiev sa zúčastnili
aj hráči KK Pobedim Michal Malíček
a Erik Urban. Pri účasti 32 žiakov a 18
žiačok sa naši zástupcovia nestratili.
Štartovalo sa v disciplíne 60 hodov
združených. Najskôr sa uskutočnila
kvalifikácia, ktorej dvanásť najlepších
postúpilo do finále. Ako prvý z našich
hráčov nastúpil Michal Malíček. Svojím
výkonom 213 zvalených kolkov obsadil
22. miesto v celkovom poradí. Erikovi Urbanovi sa
darilo v kvalifikácii lepšie a výkonom 257 zvalených
kolkov postúpil do finále. V tom už nezopakoval
výkon z kvalifikácie. S výkonom 241 zvalených
kolkov obsadil celkovo 9. miesto.
V dňoch 30. apríla a 1. mája sa konali majstrovstvá Slovenska junioriek v Podbrezovej, juniorov
v Rakoviciach a dorastencov vo Veľkom Šariši.
V Podbrezovej na majstrovstvách Slovenska
junioriek vo farbách KK Pobedim nastúpila Adriána
Miklovičová a v kvalifikácii výkonom 553 zvalených
kolkov obsadila 4. miesto a postúpila do nedeľného
finále. V nedeľnom finále sa jej nepodarilo zopakovať výkon z kvalifikácie. Z výsledkom 539 zvalených
kolkov obsadila konečné siedme miesto so súčtom
1092 kolkov. Víťazkou sa stala Nikola Tatoušková
z Podbrezovej s výkonom 1239 zvalených kolkov.
Striebornú medailu získala hráčka Spišskej Novej
Vsi Dana Klubertová a bronzovú medailu získala
hráčka Trenčína Johanka Kičinková.
Na kolkárni v Rakovciach nás reprezentovali
Damián Bielik a Marek Sahaj. V kvalifikácii sa
nedarilo Marekovi Sahajovi, ktorý z výkonom 549
kolkov obsadil 24. miesto. Damiánovi Bielikovi sa po
celodennom čakaní na svoj štart darilo viac a s výkonom 593 zvalených kolkov obsadil v kvalifikácii
8. miesto. V nedeľnom finále takmer zopakoval
výkon z kvalifikácie 590 zvalených kolkov, čo mu
v konečnom súčte stačilo na 6.miesto. Víťazom sa

• Nástup finalistov a medailistov

O pamiatkach
a pamätihodnostiach obce
Dňa 8. apríla 2016 sa v sále svadobky uskutočnila
prednáška Pamiatky a pamätihodnosti obce. V sále
obecného zariadenia prednášali Mgr. Ivan Pastorek
a správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. I. Pastorek sa
venoval pamiatkovým objektom a to konkrétne
kamenným plastikám v obci a stavbám ako sú mlyn,
farská budova s pamätnou tabuľou básnika Jána
Hollého, roľnícky dom a kostol sv. Michala archanjela. V náväznosti na časť prednášky o pamiatkovom
objekte kostola vdp. Ľ. Tvrdý podrobne a pútavo
popísal obsahovú stránku vybraných obrazov
a plastík. Obe časti prednášky vhodne dopĺňali
dokumentárne fotografie.
Organizátormi kultúrno-vzdelávacej akcie boli
Obec Pobedim, Farnosť Pobedim a základná organizácia Jednoty dôchodcov v Pobedime. Za organizátorov v závere prednášky poďakoval prednášateľom
a prítomným občanom starosta obce Bc. Martin
Lednický, ktorý taktiež ocenil spoluprácu Mgr. Jely
Košútovej a Ivana Pätnického, zabezpečujúcich
technickú stránku akcie. Návštevníci prednášky si
tiež mohli pozrieť výstavku prác žiakov školy na
témy remeslá a kroj v Pobedime. O akcii v základnej
škole informujeme v ďalšom príspevku.
I. Pastorek

TOP 12 kategórie dorastu
V sobotu 11.6.2016 sa na zrekonštruovanej
štvordráhovej kolkárni v Rimavskej Sobote uskutočnilo posledné podujatie končiacej sa sezóny 2015/16
TOP 12 dorasteneckej kategórie. Predstavilo sa
najlepších 12 dorasteniek a 12 dorastencov Slovenska. Kolkársky klub Pobedim reprezentoval Jakub
Urban, ktorý výkonom 547 zvalených kolkov obsadil tretie miesto. Víťazom sa stal Filip Bánik zo ŽP
Šport Podbrezová, ktorý zvalil 561 kolkov. Druhé
miesto výkonom 557 zvalených kolkov obsadil hráč
TJ Slavoj Veľký Marián Foriš. Najlepšou dorastenkou sa stala hráčka TKK Trenčín Gabriela Hupčíkova výkonom 553 zvalených kolkov. Na druhom a
treťom mieste skončili hráčky ŽP Šport Podbrezová
Michaela Ďuricová a Janka Poliaková.
Autor článkov Ing. Marián Mitošinka

stal hráč Podbrezovej Erik Kuna s výkonom 1265
zvalených kolkov. Druhé miesto obsadil Richard
Varga z Veľkého Šariš výkonom 1216 a tretie miesto
obsadil jeho spoluhráč Marek Olejňák s výkonom
1213 zvalených kolkov.
Na majstrovstvá Slovenska dorastencov cestoval
Jakub Urban až do Veľkého Šariša. Tu si zmeral sily
v konkurencii 29 hráčov z celého Slovenska. V kvalifikácii predviedol najlepší výkon do plných, ale
dorážka mu vôbec nevyšla. Výkonom 557 zvalených
kolkov obsadil 4. miesto a zabezpečil si postup do
nedeľného finále. V nedeľnom finále zase predviedol
výbornú hru do plných, ale pridal už aj v dorážke. No
na poslednej dráhe však urobil dva hlúpe záhody na
• Foto najlepších, tretí sprava Jakub Urban.
sedliaka. Nakoniec si výkonom 603 zvalených
kolkov vo finále vybojoval bronzovú medailu,
Privítali sme:
keď v súčte oboch výko30.3.2016 Rozbeský Daniel č. 242
nov 1160 zvalených kolkov. Za striebornou meManželstvo uzavreli:
dailou zaostal o 2 kolky.
23.4.2016 Mrekajová Andrea, Pobedim 463 a Nedbal Juraj
Tú si vybojoval domáci
11.5.2015 Kariková Eva a Toráč Tomáš, Pobedim 306
hráč Marián Foriš. Víťazom sa stal Radoslav Fús25.6.2016 Bundálová Andrea a Herák Juraj, Pobedim č. 293
ka zo Žarnovice výkonom
1177 zvalených kolkov,
Rozlúčili sme sa:
ktorý si ustrážil svoj
29.3.2016 Mitošinková Ľudmila ,+94 r. , č. 291
náskok z kvalifikácie.
23.4.2016 Holánová Alžbeta , + 60 r., č. 380
M. Mitošinka
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