POBEDIMČAN
Škola na začiatku školského roka 2015/2016
1. september je dňom začiatku školského
roka, zároveň je dňom mimoriadne slávnostným. Prvého septembra 1992 bola prijatá
Ústava Slovenskej republiky, najvyšší zákon
suveré nneho nezávi slého štátu. Zvlášt na
symbolika a zhoda, Ústava SR a začiatok
školského roka. Čo majú spoločné? Je to
zakotvené právo na vzdelanie, ktoré sprostredkováva škola prostredníctvom svojich učiteľov.
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l Prijatie žiakov I. ročníka
starostom obce

Po dvoch najobľúbenejších mesiacoch
v roku a zároveň po najdlhších prázdninách sa
pre školákov začali povinnosti. Tak, ako iné
školy i Základná škola s materskou školou Jána
Hollého v Pobedime 2. septembra 2015 otvorila dvere pre svojich žiakov. Oficiálne otvorenie
školského roku sa začalo slovenskou národnou
hymnou. Riaditeľka PaedDr. Jarmila Gáborová privítala prítomných hostí, pedagogických
i nepedagogických pracovníkov školy, žiakov
a rodičov. Predniesla aj niekoľko informácií.
ZŠ s MŠ v Pobedime navštevuje 107 žiakov,
51 dievčat a 56 chlapcov v štyroch triedach
I. stupňa a v piatich triedach II. stupňa. Žiaci sú
i zo susedných obcí: Bašovce, Podolie, Horná
Streda, Častkovce a Ostrov.
V základnej škole pracuje štrnásťčlenný
pedagogický kolektív: PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka ZŠ s MŠ; Mgr. Jarmila Pastulová, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ.
Triedni učitelia: Mgr. Ľuba Gálová (1.A trieda,

9 žiakov; zároveň je triednou učiteľkou v 3.A
triede, 16 žiakov), Mgr. Janka Škanderová
(2.A trieda, 11 žiakov; je triednou aj v 6.A
triede, 8 žiakov), triedna učiteľka Mgr. Slávka
Beluská (4.A trieda, 16 žiakov), Mgr. Jarmila
Pastulová (5.A trieda, 11 žiakov), Mgr. Tomáš
Galbavý (7.A trieda, 11 žiakov), Mgr. Jela
Košútová (8.A trieda, 17 žiakov), Mgr. Eva
Ďurčeková (9.A, 7 žiakov). Učitelia bez triednictva: Mgr. Viera Ďuračková, Mgr. Andrea
Macová, Mgr. Lucia Švančarová, JCLic. Mgr.
Ľuboš Tvrdý. Asistentky učiteľa: Sandra
Borovská a Bc. Silvia Reháková. V materskej
škole sú tri učiteľky: Katarína Knappová,
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ; Mgr.
Daniela Čechvalová a Elena Melicherová.
V školskej družine sú: Mgr. Ľuba Gálová,
Mgr. Janka Škanderová, Mgr. Jela Košútová
a Bc. Silvia Reháková. Nepedagogických
zamestnancov je 6: údržba ZŠ a MŠ: Slávka
Plichtová a Vierka Petrášová; ekonomika a
administratíva: Ing. Anna Borovská; výdajňa
školskej jedálne: Iveta Povazsaiová; kurič :
Ivan Žitňanský.
Po týchto informáciách sa riaditeľka školy
prihovorila žiakom v jednotlivých triedach.
Začala deviatakmi a nakoniec oslovila menovite prváčikov a ich rodičov. Na záver zaželala
svojim kolegom a kolegyniam veľa pracovného elánu, tvorivých síl a neutíchajúci optimizmus, ktorý pri svojej práci s deťmi veľmi
potrebujú. Na tieto slová riaditeľky školy sa
pripojil i starosta obce Bc. Martin Lednický
a zaželal všetkým veľa úspechov v novom
školskom roku.
Prváčikovia si za asistencie starších spolužiakov prevzali „Privítací list“, ktorý im bude
pripomínať tento deň a ich rodičia sa podpísali
do kroniky školy.
Slávnosť pokračovala v obradnej sieni
obecného úradu, kde sa starosta obce prihovoril prváčikom, odovzdal im knižku a sladký
darček - čokoládu. Rodičia žiakov sa počas
tohto aktu podpísali do Pamätnej knihy obce
Pobedim. Spoločná fotografia zostane krásnou
spomienkou na deň, keď sa zo škôlkara stal
školák.
Eva Pogranová

Zo zasadania obecného zastupiteľstva

6. zasadanie

V poradí 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 7. septembra 2015, pričom pôvodný program bol rozšírený o dve aktuálne žiadosti občanov. Na zasadnutí sa
prerokovala úprava rozpočtu na rok 2015, poslanci schválili kontokorentný úver a prerokovali návrh poľnohospodárskeho družstva na výmenu pozemkov. Obsahom bodu 7 bola
žiadosť o prerokovanie havarijného stavu obecného bytu a v ďalšom bode sa poslanci zaoberali viacerými žiadosťami občanov, ktoré sa dotýkali odkúpenia pozemkov, umiestnenia
vodomernej šachty, vybudovanie plota pred nehnuteľnosťou a rekonštrukcie chodníka na
obecnom pozemku. Starosta obce ďalej predniesol žiadosť o príspevok na CT prístroj
a požiadal poslancov o schválenie rekonštrukcie strechy na obecnom účelovom zariadení.
V závere tejto časti zasadnutia starosta obce Bc. Martin Lednický poďakoval Marte Jankechovej za dlhoročnú prácu na obecnom úrade. Rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené
informáciami starostu obce a interpeláciami poslancov.
-IP-

Císlo:

V prospech obce a občanov
I keď je možno trocha predčasné sumarizovať to, čo sa
v obci do termínu uzávierky hodových novín urobilo nie je
na škodu pripomenúť výsledky doterajšieho snaženia
v prospech obce a predovšetkým občanov Pobedima.
Zrejme nielen cestujúci, ale i ďalší si všimli nové estetické lavičky, ktoré boli inštalované pri autobusových
zastávkach (smer Piešťany, Nové Mesto nad Váhom), ďalšiu
veľmi potrebnú pred zdravotným stredisko a tiež pred vchodom do kostola (kde aj pôvodne boli) a v areáli kostola
v južnom výklenku.
Pripomíname rovnako rekonštruovanú lavičku v prístrešku autobusovej zastávky pri zdravotnom stredisku.
V tejto časti obce, i keď si to iste občania ťažko všimli, bola
opravená zadná už veľmi zničená plocha vitrín a vedľa vitrín
sa urobil náter konštrukcie propagačnej tabule Hradná cesta.
V areáli Roľníckeho domu sa upratal prístrešok, spevnila sa
konštrukcia strechy a tiež sa opravila brána vchodu do vonkajšieho dvora domu a zdravotného strediska. V tomto areáli
sa opravil plot a natrel sa drevený altánok.
Ďalším obecným objektom, ktorému sa venovala pozornosť, bol cintorín. Tu sa obnovil náter západného železného
plota, zabezpečili sa nové krhly na polievanie a tiež sa vyhotovili stojany na ich umiestnenie. Urobili sa potrebné zemné
a odborné práce na osvetlenie parkovacej plochy pred miestom posledného odpočinku našich spoluobčanov.
V centre obce po dlhom čase boli odstránené nevhodne
umiestnené skládky materiálu, vybudovala sa pevná plocha
pod kontajnery na triedený odpad, pred supermarketom
pribudla nová propagačná tabuľa, ktorá bude slúžiť, podobne ako tabuľa pred pôvodným MNV, aj na volebné materiály.
Obnovou prešlo i detské ihrisko.
V poslednom čase sa na zasadnutiach zastupiteľstva
poukazovalo na vjazd vozidiel na chodníky medzi kostolom,
parkom a vonkajším dvorom školy. Riešenie sa našlo a na
tieto dva chodníky sa umiestnili sklápacie stĺpiky a tiež
estetické gule z umelého kameňa. Toto opatrenie bolo vykonané tak z hľadiska bezpečnosti, ako aj k zachovaniu trávnatej plochy pred kostolom.
Bokom nemôže zostať najväčšia akcia v obci a to budovanie vodovodu. I keď investorom stavby sú Trenčianske
vodárne a kanalizácie, obec nemohla byť bokom pri jej
realizácii. Spolupracovala s investorom ako aj s realizátormi
stavby, riešila záležitosti umiestnenia vodomerných šácht a
samozrejme pri budovaní vodovodných prípojok do verejných budov. V tejto súvislosti treba uviesť i aktivity súvisiace s projektom kanalizácie.
Obec si podala i viaceré žiadosti na finančné dotácie a to
zabezpečenie moderných kontajnerov, ktoré majú byť
osadené pri cintoríne, na opravu strechy účelového zariadenia obce - svadobky a predovšetkým na riešenie divokej
skládky na Zástodolí.
Zatiaľ bola schválená dotácia na opravu strechy svadobky a zastupiteľstvo na 6. zasadnutí rozpočtovým opatrením schválilo finančné prostriedky na túto rekonštrukciu.
Čaká sa na rozhodnutia v prípade uvedených kontajnerov
a hlavne odstránenia divokého odpadu a rekultivácie časti
Zástodolia.
K týmto aktivitám bol potrebný iniciatívny prístup
vedenia obce a čo bolo dôležité tiež zabezpečenie možnosti
zamestnať pracovníkov hradených z verejných finančných
prostriedkov. Treba poďakovať všetkým týmto pracovníkom obce zvlášť už dlhšie zamestnaného Petra Hesku, ktorý
svojou usilovnosťou a technickou zručnosťou sa podpísal
pod viaceré spomínané akcie. V tomto období mu účinne
pomáha Peter Dúdik a Andrej Melicher.
-r-

Zaujalo vystúpenie i kroj
Marta Jankechová

Vystúpenie FS Pobedimčan na Anna bále
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Členovia folklórnej skupiny Pobedimčan opäť potešili priaznivcov tradícií a folklóru i náhodných okoloidúcich hostí a obyvateľov Piešťan výberom
pobedimských piesní a tancom.
Tradičný Anna Bál, ktorý sa konal v soboru 25. júla 2015, zorganizovalo
občianske združenie Cesta pomoci. Program začal o 17:00 hod. na Námestí
slobody, kde sa okrem členov FS Pobedimčan predstavili aj FS Žito z Piešťan,
Holeška z Prašníka a Modrovanky - Krojovanky z Modrovej. Pobedimské
tradície reprezentovali stáli i noví členovia folklórnej skupiny Mária (Jarmila)
Bieliková, Cecília Miklovičová, Eva Pogranová, Oľga Klimová, Matej Palkovič, Juraj Nedbal, Andrejka Mrekajová, Barborka Okienková, Veronika
a Simonka Slabé. Program pokračoval veselým sprievodom po Winterovej
ulici. Bol spestrený nielen hudbou a spevom, ale aj niekoľkými zastávkami,
kedy folkloristi roztancovali viacerých prizerajúcich sa. Po príchode do
Kursalonu hrala do tanca Vavrinecká trojka z Lančáru. Folklórny program
prebiehal vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na návštevníkov čakalo aj
občerstvenie, bohatá tombola a veselá zábava až do neskorých večerných
hodín.
Naši folkloristi zožali viacero úspechov. Za najväčší možno pokladať
osobné poďakovanie od pani predsedníčky o. z. Cesta nádeje Ing. Zity Brunckovej. Ďalším bola pochvala patriaca „omladinám“, t.j. najmladším členkám
Veronike, Simonke a Barborke, ktoré za posledný rok posilnili naše rady. Ako
už býva zvykom, každého zaujal aj krásny pobedimský kroj. Vďaka nádherným výšivkám a čepcom si najväčší obdiv vyslúžili Jarka a Cilka, s ktorými
sa chceli fotiť viacerí návštevníci a dokonca aj členovia iných folklórnych
skupín. Mnohí návštevníci Anna Bálu si tak okrem duchovného zážitku
odniesli aj pamiatku v podobe fotografií s našimi folkloristkami. Odmenou
pre členov FS Pobedimčan tak bol nielen dobrý pocit z toho, že potešili mnohých návštevníkov Anna Bálu, ale aj obdiv krojov a záujem o naše tradície
a piesne.
Eva Pogranová

Stretli sme sa na guláši
V príjemný podvečer 28. júla 2015 sa stretli
pobedimskí seniori, členovia JDS, na tradičnom
guláši v Roľníckom dome. Hlavný bod programu,
guláš, pripravila partia členiek výboru s hlavnou
kuchárkou Tonkou Klimovou. Podľa ohlasov
chutil všetkým i nášmu starostovi a správcovi
farnosti.
Guláš sa podával v pôvodnej hospodárskej
časti domu z roku 1913 a odtiaľ sa vyše 60 seniorov
presunulo do vnútorného dvora nášho múzea kde
sa podávalo občerstvenie a aj niečo na zahryznutie.
Pobedimskí seniori spolu s hosťami strávili príjemný večer, ktorý bol navyše doplnený perfektnou
hudbou našich Valovícov.
Posedenie pri guláši, ktoré sme zverejnili na
oficiálnej stránke obce Pobedim však nebolo
jedinou akciou JDS Pobedim od konania výročnej
členskej schôdze. Najskôr sme brigádovali v Roľníckom dome a podieľali sa aj na zabezpečovaní
exkurzie študentov tretieho veku z Bratislavy, ktorí
ako sme prezentovali v minulom čísle Pobedimčana si prezreli naše múzeum, pristavili sa pri pamät-

Koncom augusta tohto roku skončila trvalý pracovný pomer s Obcou
Pobedim a odišla do dôchodku dlhoročná pracovníčka úradu Marta Jankechová. Do práce v prevádzkárne národného výboru nastúpila v roku 1983 a v roku
1992 až do súčasnosti vykonávala čestne a zodpovedne náročný pracovný post
účtovníčky a ekonómky obecného úradu. Jej rukami prechádzali dôležité
účtovné dokumenty, spracovávala návrhy obecných rozpočtov, ktoré po
odsúhlasení obecným zastupiteľstvom pozorne, ale predovšetkým zodpovedne sledovala a kontrolovala. Z titulu svojej funkcie zastávala i post člena
finančnej komisie obecného zastupiteľstva. Na rokovaní zastupiteľstva
poslancom predkladala tak rozpočty ako aj ich plnenie v stanovených termínoch.
Popri tejto zodpovednej funkcii mala tiež na starosti inventár účelového
zariadenia obce, aktívne sa zapájala do volieb samosprávnych orgánov obce
a pomáhala pri obecných kultúrnych a spoločenských akciách.
Za to všetko jej patrí srdečné poďakovanie.

Anna Margalová
V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea bývalá dlhoročná
pracovníčka miestneho národného výboru a obecného úradu, pobedimská
rodáčka Anna Margalová. Určite si na ňu spomenie stredná a staršia generácia,
veď na národnom výbore a obecnom úrade pracovala dlhých 44 rokov. Prácu
matrikárky, ale nielen túto vykonávala 34 rokov a po odchode na dôchodok
ďalších 10 rokov bola zástupkyňou matrikárky. Ako sama uvádza v našich
obecných novinách „ Za veľmi krátky čas som pochopila, že toto moje postavenie je v prvom rade služba pre občanov. Naučila som sa ľudí počúvať, porozumieť ich problémom a pomáhať im.“
Určite mi dajú za pravdu tí, ktorí boli s Annou Margalovou v čase jej pôsobenia v kontakte, že jej prístup k ľudom bol vždy zodpovedný, korektný a milý.
Prajeme jubilantke do ďalších rokov veľa zdravia a osobnej pohody.

Ing. František Rybárik
Dňa 13. augusta 2015 bola v Novom Meste nad Váhom posledná rozlúčka
s dlhoročným predsedom JRD a PD Pobedim Ing. Františkom Rybárikom.
Zomrel 10. augusta 2015 vo veku 77 rokov. Z našej obce sa s Ing. F. Rybárikom
prišli rozlúčiť jeho bývalí spolupracovníci a tiež starosta obce Martin Lednický.
Ing. František Rybárik bol vo funkcii predsedu Jednotného roľníckeho
družstva od roku 1974 a počas zastávania tejto funkcie do roku 2006 sa družstvo podľa vtedajších možností rozvíjalo a malo dobré meno medzi poľnohospodármi, ako aj v širšom regióne. Postupne sa rozširoval areál družstva
a darilo sa tak rastlinnej ako aj živočíšnej výrobe. Pod jeho vedením sa družstvo
transformovalo na súčasné Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime.
Česť jeho pamiatke.
-I.P.-

Z aktivít organizácie seniorov

nej tabuli básnika Jána Hollého, urobili prehliadku
kostola a mali pohostenie ako aj ukážku pobedimského kroja v sále svadobky. Po tejto akcii pobedimskí seniori opätovne navštívili Park miniatúr
v Podolí, kde im výklad poskytol zakladateľ parku
Juraj Hlatký. Opätovná návšteva potvrdila, že
v Parku miniatúr pribúdajú nové exponáty a výklad
bol obsažný a zaujímavý. Z Podolia sme sa presunuli na hrad Čachtice, ktorý bol, po opravách
sprístupnený verejnosti, i keď práce na tomto
slávnom slovenskom hrade stále trvajú. Aj tu sme
mali odborný výklad a možnosť zoznámiť sa so
zaujímavými časťami stredovekej pamiatky. Tak
ako na výlete pred dvoma rokmi aj teraz bola
zastávka na lúke pod hradom, kde si výletníci
mohli opiecť z domu prinesené dobroty a občerstviť sa, rovnako ako v samotných Čachticiach.
Opekanie nebolo však len v Čachticiach, ale i na
poľovníckej chate, ktorú navštívil i náš správca
farnosti. Podobne ako na výlete aj na opekaní
na poľovníckej chate nám počasie prialo a tak sme
si mohli pochutnať na typických opekaných

Posedenie vo dvore
Roľníckeho domu
Foto: I. Pastorek
jedlách ako boli špekáči ky, slanina a iné.
Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. Na tomto
mieste patrí sa srdečne poďakovať našim poľovníkom za poskytnutie priestoru chaty i miesta na
opekania a príjemné posedenie.
Tak ako sme plánovali organizácia jednoty
dôchodcov uskutočnila i dva ozdravno- rekreačné
zájazdy do obľúbenej Podhájskej.
Nemožno však zabudnúť ani na návštevu
kultúrnych podujatí a to vystúpenie súboru ruských
kozákov a divadelnej hry divadla Dino Horí ohník
horí v Dome umenia v Piešťanoch.
Ivan Pastorek

Príjemné stretnutie v horúcom lete
Deň otvorených dverí na poľnohospodárskom družstve
Už po štvrtý krát sa konal Deň otvorených dverí
na našom poľnohospodárskom družstve Bolo to
v horúcu sobotu dňa 8. augusta 2015 teda o deň skôr
ako v roku minulom. Aj napriek skutočne tropickej
horúčave si do areálu družstva našli cestu mnohí
návštevníci z obce i z bližšieho okolia. Organizátori
pripravili všetko tak, ako bolo uvedené na pozvánke. Bola teda možnosť pozrieť si areál družstva,
moderné strojové vybavenie ale aj staršie no funkčné traktory, ktoré sa tiež pokúšali aj počas tohto
sucha zorať kúsok poľa.
Samozrejme bolo zabezpečené občerstvenie,
v kurze bolo predovšetkým pivo ale k dispozícii
bolo aj víno a samozrejme nealko nápoje. Návštevníci si mohli pochutnať na rôznych špecialitách
a popri tom počúvali živú hudbu /Valovíci/ a tiež
hudbu reprodukovanú /I. Pätnický/. Vhodným
doplnením programu bolo vystúpenie FS Pobedimčan s piesňami a hovoreným slovom na tému niekdajšej žatvy a odovzdávania žatevného venca.
Návštevníci mohli vidieť náznaky žatevných prác,
vypočuť si žatevné piesne a samozrejme odovzdanie žatevného venca predsedovi družstva Jurajovi
Lednickému.
Pre najmenších bola pripravená sladká odmena
a po 16. hodine žrebovanie tomboly. A tak v našej

obci bola znova príležitosť sa stretnúť s priateľmi a známymi. Za to ako aj za program,
občerstvenie a chutné jedlá patrí vďaka
organizátorovi - Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom v Pobedime.
Najskôr na internetovej stránke poľnohospodárskeho družstva a aj ako súčasť tohto
článku sa za účasť a spoluprácu poďakoval
predseda PD Pobedim Juraj Lednický: Chcel
Odovzdanie dožinkového venca. Foto: I. Pastorek
by som sa poďakovať všetkým návštevníkom
Dňa otvorených dverí na našom PD Pobedim. cích prácach. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí poskytli
Všetkých nás potešil Váš záujem o prehliadku nášho svoje stroje, aparatúru, svoj voľný čas na zabezpečenie a informovanie o sprievodnom programe.
podniku a taktiež veľký záujem o sprievodný program - pravidelné vystúpenie dychovej hudby Vďaka patrí aj našim rybárom, ktorí nám zapožičali
vybavenie a veľmi to pozdvihlo úroveň celej akcie,
Valovícov, vystúpenie folklórnej skupiny Pobedimčan s ich pásmom odovzdávania dožinkového a aj v tom úžasne teplom počasí nám všetko vydržalo čerstvé a chutné. V neposlednom rade musím
venca, aj ukážky orby historickými traktormi.
Našim kuchárom patrí veľká vďaka za perfektne poďakovať aj hasičom za prezentáciu novej hasiacej techniky, ktorá zabezpečila veľmi dôležité
uvarené a upečené zabíjačkové špeciality a poľovnícke guláše. Ďakujem poľovnému združeniu za ich pravidelné schladenie a osvieženie počas celej
tradične fantastické guláše. Ďakujem futbalistom, akcie. Ďakujem aj Pánu Bohu za krásne počasie,
chalanom z Gacon's Pubu, a dievčatám ktorí nám ktoré nám na akciu pripravil, aj keď by mohol vziať
pomohli s cigánskou, hranolkami párkom v rožku do úvahy aj naše polia a potešiť nás aj dákou daža celkovo pitným režimom. Ďakujem aj všetkým, ďovou prehánkou.
ktorí sa akcie aktívne zúčastnili, buď priamo na Ale všetka naša snaha by bola márna ak by ste nás
Vy nepodporili svojim záujmom a hojnou účasťou.
akcii, pri prípravných alebo následných upratova-

Vzácna maľba kostola má výročie
Pred 10 rokmi sme v našich obecných novinách
priniesli článok o maľbe kostola sv. Michala archanjela z príležitosti 70. výročia realizácie tejto veľmi
kvalitnej výzdoby chrámu. I v tomto roku máme
okrúhle výročie tohto umeleckého počinu, na ktorý
sa podujal rožňavský maliar kostolov Július Ádám
spolu so svojimi piatimi spolupracovníkmi. Vo
februári roku 1935 navrhol správcovi farnosti
dekanovi Vendelínovi Zajacovi zámer maľby kostola a jeho finančné krytie. V prílohe listu poslal tiež
plán figurálnych malieb a za vykonané práce požiadal sumu 26.000 Kč. Maľbu, ako uvádza, vykoná
kazeinovými farbami, ktoré sú vode- odolné. K ich
príprave je potrebný kravský tvaroh, čo mali zabezpečiť veriaci Pobedima. Tvarohu bolo potrebné 50 60 kg. Taktiež farníci postavia potrebné lešenie
a postarajú sa o ubytovanie ako i stravu pre kostolného maliara a jeho spolupracovníkov.
Po nevyhnutných prípravách sa prikročilo k samotnej maľbe kostola a maliarske práce boli ukončené v lete roku 1935. Veriaci ako i ďalší návštevníci kostola mohli obdivovať bohatú maľbu kostola,
ktorá bola v obecnej kronike opísaná ako „Krásna
maľba, činí dojmom skvostnej baziliky. Obrazy,
sťaby výjavy živých bytostí“. A tak v strednej lodi
kostola môžeme vidieť obrazy Krista kráľa, Nepoškvrnenej Panny Márie a Zvestovanie P. Márie,
doplnené štyrmi evanjelistami Jánom, Matúšom,
Marekom a Lukášom, ďalej sv. Jánom Krstiteľom
a sv. Don Boscom. V bočnej severnej lodi boli
majstrom J. Ádámom vymaľované obrazy a to
Oplakávanie Krista /východná stena nad bočným
oltárom/, v strede klenby sv. Ján Nepomucký
s detailom ako svätca zhadzujú do Vltavy a sv.
Margita Mária Alacoque, ctiteľka Božského srdca
Ježišovho. Maľba svätice zo 17. storočia, pôvodom
z Francúzska, svojím umiestnením nadväzuje na
bočný oltár Srdca Ježišovho. V južnej lodi nad
bočným oltárom je umiestený obraz sv. Cyrila
a Metoda ako uvádza autor so Slovákmi a v strede
klenby obrazy sv. Vojtecha a sv. Alojza z Gonzagy.
Uvedené obrazy, taktiež maľby anjelov vo svätyni
spolu s holubicou - Duchom Svätým, boli doplnené
rôznymi symbolmi kresťanstva a bohatým orna-

mentom v štýle baroka. Podľa už spomínanej kroniky obce na obraz sv. Vojtecha dal finančné prostriedky Vojtech Vavro, maľbu sv. Cyrila a Metoda financoval Cyril Melicher a na maľbu sv. Dona Bosca
prispeli Terézia Miklovičová a Anna Hudcovičová,
Svitákech. Novomestský prepošt, inak patrón
kostola, gróf Fridrich Pongrácz, zaplatil maľbu
sv. Jána Nepomuckého.
Július Ádám, ktorý dva obrazy /Krista kráľa a
Oplakávanie Krista/ podpísal, bol v rokoch 1897 1940 maliarom viacerých kostolov na Slovensku
/napr. v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, v Pruskom/
a tiež tvorcom oltárnych obrazov /Tisovec, Dobšiná/. Narodil sa v roku 1862 v nemeckom Olbersdorfe a oženil sa s dcérou rožňavského maliara Willibalda Wolframa a po tomto viedenskom maliarovi
prevzal jeho dielňu. Najskôr v maľbe kostolov
kráčal v jeho stopách no neskôr, ako vidno aj na
našom kostole, mal vlastnú ornamentiku, inšpirujúcu sa umeleckým štýlom 18. storočia. Jeho veľmi
dobré školenie v maľbe sa odzrkadlilo na figurálnych maľbách kostolov ale aj na závesných obrazoch. Nevyvíjal umeleckú činnosť len na Slovensku

ale pôsobil aj v Taliansku kde, ako sa uvádza
v materiáli E. Kušnierová , Traja rožňavskí maliari,
bol za tvorbu so sakrálnou tematikou vyznamenaný
vatikánskym rádom. Toto vyznamenanie namaľoval
na autoportréte, ktorý sa nachádza v meste jeho
pôsobiska. Zomrel 14. októbra 1942 v Rožňave.
Maliar so svojimi spolupracovníkmi vytvoril
v našom kostole sv. Michala archanjela kvalitný
doklad sakrálnej figurálnej a ornamentálnej maľby,
ktorá bude, aspoň dúfame, v budúcnosti predmetom
reštaurovania. Veď 80 rokov jej existencie žiaľ už
zanechalo i svoje negatívne stopy. Ivan Pastorek

Pobedimskí dorastenci na medzinárodnom turnaji
V čase prázdnin a dovoleniek sa v dňoch 1., 2.,
8. a 9. augusta 2015 pobedimskí dorastenci zúčastnili medzinárodného turnaja štvorčlenných družstiev
dorastu v Pelhřimove, Valašskom Meziříčí, Podbrezovej a Pobedime. KK Pobedim využil možnosť
a na základe dohody si požičal hráčov zo Starej
Turej.
Prvý turnaj začal v Pelhřimove, kde slovenské
družstvá hrali po prvýkrát. Výkony našich hráčov do
prvého hráča postupne stúpali. Ako prvá začala
Ivana Janigova zo Starej Turej, ktorej pelhřimovská
kolkáreň moc nesadla a dosiahla výkon 463 zvalených kolkov sme. Po nej nastúpil náš Erik Urban,
ktorý sa tiež horšie rozbiehal, no nakoniec zvalil 497
kolkov. Ako tretí nastúpil Staroturanec Filip Lehuta,
ktorého výkon 511 zvalených kolkov nás posunul na
tretie miesto družstiev. Posledný z našich nastúpil

Jakub Urban. Vyrovnanými výkonmi na všetkých
dráhach dosiahol druhý najlepší výkon na pelhřimovskej kolkárni, keď zvalil 557 kolkov. Najlepším
hráčom bol český reprezentant a hráč TJ Valašské
Meziříčí Jan Bína, keď zvalil 621 kolkov. Víťazom
sa stalo družstvo TJ Valašské Meziříčí s celkovým
výkonom 2217 kolkov, druhé miesto TJ Spartak
Pelhřimov s výkonom 2118 kolkov, tretie miesto
KK Pobedim výkonom 2028 kolkov a štvrté miesto
ŽP Šport Podbrezová 2004 kolkov. Usporiadajúci
oddiel sa o nás postaral veľmi vzorne a deti mohli
využiť aj návštevu bazéna, ktorý bol súčasťou
celého športového areálu. Potom sme si pozreli
historické centrum okresného mesta Pelhřimov a z
vyhliadkovej veže sme mali celé mesto ako na dlani.
Dokončenie článku na strane 4

Pobedimskí dorastenci na medzinárodnom turnaji
Dokončenie článku zo strany 3
Na druhý deň pokračoval turnaj vo Valašskom Meziříčí. Naši hráči nastúpili v tej istej zostave. Hra Ivany Janigovej sa výrazne zlepšila a výkonom 539
zvalených kolkov bola najlepšou hráčkou prvej štvorice. Erik Urban nemal
v tomto víkende opäť svoj deň a dosiahol výkon 480 kolkov. Filip Lehuta
zahral tri výborné dráhy. Stratou koncentrácie na poslednej dráhe, na ktorej
zvalil 118 kolkov nakoniec skončil s celkovým číslo 522. V poslednej štvorici
nastúpili najlepší hráči z každého družstva. Jakub Urban výkonom 555 zvalených kolkov bol najlepším hráčom dňa. Naše družstvo nakoniec výkon
2096 zvalených kolkov zvíťazilo, druhé Valašské Meziříčí zvalilo 2094 kolkov,
tretia skončila Podbrezová 1999 a štvrté miesto obsadil Pelhřimov s výkonom
1924 zvalených kolkov.
Tretí turnaj sa konal v Podbrezovej, kde nám zase vypomohli dve hráčky
zo Starej Turej Natália Kováčová a Vladimíra Vavrová. Ako prvá nastúpila
Natália Kováčová, ktorá sa prezentovala pekným výkonom 536 kolkov. Ako
druhý nastúpil Erik Urban, ktorý menším výpadkom na tretej dráhe nakoniec
dosiahol výkon 524 kolkov. Tretia hráčka Vladimíra Vavrová výborným výkonom zvalila 547 kolkov. Ako posledný nastúpil Jakub Urban, ktorý zvalil
579 kolkov a nakoniec vybojoval druhé miesto v družstvách s výkonom
2186 kolkov. Víťazstvo pre Valašské Meziříčí zabezpečil Jan Bína, ktorý zvalil
625 kolkov, čo bol najlepší výkon dosiahnutý na všetkých turnajoch. Tretie
miesto nakoniec obsadilo družstvo Pelhřimov a štvrté Podbrezová. Po skončení turnaja organizátori z Podbrezovej zabezpečili aj sprievodný program pre
všetkých účastníkov. Najskôr sa konala prehliadka hradu v Slovenskej Ľupči
a po jej skončení sa členovia výprav presunuli do hotela Stupka v rekreačnom
stredisku Tále, kde bola pripravená regeneráci vo wellness centre.
Posledný turnaj sa konal na kolkárni v Pobedime. Najlepšie začal hráč

Veterán cup
Z príležitosti 90. výročia
futbalu v našej obci sa dňa
1. augusta 2015 uskutočnil
turnaj hráčov nad 35. rokov Veterán cup. Bojovalo sa
o Pohár starostu obce. Na
turnaji sa zúčastnilo 12 mužstiev a víťazom sa stalo
futbalové mužstvo BAF
Stará Turá. Toto športové
l Zápolenie na turnaji Veterán cup
podujatie bolo ukončené
občerstvením a posedením pri hudbe
intenzívnejšie hrávať v 20. rokoch
skupiny Smoliari.
minulého storočia a v roku 1925
História futbalu v Pobedime
futbalisti hrali už riadnou koženou
bola uverejnené v novinách Trenloptou. Napriek ťažkosťami s ihrisčianske noviny /č. 31/, ktoré boli
kom a inými problémami organizačdistribuované do každej domácnosti.
ného i finančného charakteru sa
V stručnosti uvádzame, že futbal v
hráva dodnes na kvalitnom ihrisku,
našej obci sa podľa článku a publikáktorý je súčasť pestrého športového
cie Pobedim /Bratislava 1992/ začal
areálu.
-I.P.-

Manželstvo uzavreli
21.8.2015 Ing. Eva Magalová, Pobedim 140 a Ing. Peter Baláž
22.8.2015 Martin Kerák, Pobedim 343 a Dominika Masárová
29.8.2015 Ing. Martin Klimo, Pobedim 136 a PhDr. Miroslava
Kováčiková
7. 9. 2015 Katarína Vavrová, Pobedim 12 a Boris Suchán, Prašník
12.9.2015 Bc. Lucia Okienková, Pobedim 324 a Matej Kucharčík,
Myjava
Rozlúčili sme sa
4.7.2015
Ján Klčo, Pobedim, 74 r. č. 131
8.7.2015
Alojz Petráš, Pobedim, 81 r. č. 111
8.7.2015
Vojtech Mitošinka, Pobedim, 72 r., č. 376

l Vyhlásenie výsledkov turnaja v Pelhřimove

Pelhřimova Jan Janů, ktorý zvalil 599 kolkov, čo bol nakoniec najlepší výkon
dosiahnutý na našej kolkárni. Erik Urban, ktorý pokazil druhú dráhu, no nakoniec dosiahol výkon 513 kolkov. V tretej štvorici nastúpila Vladimíra Vavrová,
ktorá hrala ako na hojdačke, prvú a tretiu dráhu hrala zle, ale na druhej a štvrtej
hrala výborne, čo v konečnom súčte znamenalo výsledok 531 kolkov. Posledný z našich nastúpil Jakub Urban, ktorý sa snažil zmazať stratu na súperov.
Nakoniec tretím výkonom dňa 574 kolkov dotiahol stratu a posunul naše
družstvo na tretie miesto s výkonom 2094. Víťazom posledného turnaja sa
stalo družstvo Valašského Meziříčí s výkonom 2179, druhé miesto obsadilo
družstvo Pelhřimov 2126 a štvrté miesto Podbrezová 2056 kolkov.
V celkovom poradí zo všetkých turnajov sa víťazným družstvom stalo
Valašské Meziříčí s priemerom 2178 kolkov, druhé miesto obsadil Pobedim
s priemerom 2101 kolkov, tretie miesto Pelhřimov s priemerom 2077 kolkov
a štvrté miesto Podbrezová s priemerom 2027 kolkov. V jednotlivkyniach
zvíťazila Natálie Topičová z Valašského Meziříčí s priemerom 559 kolkov,
druhá skončila Vladimíra Vavrová Pobedim s priemerom 539 kolkov a tretie
miesto obsadila Janka Poliaková z Podbrezovej s priemerom 526 kolkov.
Najlepším jednotlivcom bol Jan Bína z Valašského Meziříčí s priemerom
586 kolkov, druhé miesto obsadil náš Jakub Urban s priemerom 566 kolkov
a tretie Jan Janů z Pelhřimova s priemerom 558 kolkov.
Hráči na týchto turnajoch mali zaujímavú prípravu na novú sezónu ako aj
krásne spríjemnenie prázdnin. Organizátorom jednotlivých turnajov ďakujeme
za príjemné prostredie a hráčom za predvedené výkony. Pevne veríme, že
uvedené podujatie bude mať aj pokračovanie v budúcom roku.
Ing. Marián Mitošinka

Naši hasiči zasahovali
Na druhý deň 21. júna 2015, po slávnostnom odovzdaní hasičskej techniky Operačné stredisko, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne vyslalo jednotku DHZO Pobedim do Myjavy na výpomoc
k požiaru kravína v ktorom sa nachádzalo seno. Bola vyslaná technika CAS 32
T 815 a štyria členovia DHZO. Hasiace práce prebiehali celú noc a v ranných
hodinách boli členovia DHZO vystriedaní. Po striedaní členov DHZO Pobedim sa technika AHZS a 6. členovia vrátili na svoju základňu a na mieste
zostala technika CAS 32 T 815 a dvaja členovia DHZO. Po dohode s riadiacim
dôstojníkom bola jednotka po čiastočnej likvidácií poslaná v predvečer
22. júna 2015 späť na svoju základňu.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trnave, vyslalo dňa 26. júla 2015 jednotku DHZO Pobedim na výpomoc k požiaru poľa slamy na riadkoch do Vrbového. V ten istý deň operačné
stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave,
vyslalo jednotku DHZO Pobedim na výpomoc k požiaru pneumatík a odpadu
v blízkosti stavebnín na Šteruskej ceste. Počas zásahu bola jednotka s technikou CAS 32 T 815 povolaná na ďalší požiar, ktorý sa nachádzal cca 6 km od
miesta požiaru poľa vo Vrbovom.
Naši hasiči zase zasahovali pri povodni, ktorá obec Dolné Trhovište
v okrese Hlohovec zasiahla 18. augusta. Členovia DHZO striedali zasahujúcich hasičov a pokračovali v odčerpávaní vody z dvora rodinného domu
a z vedľajšieho poľa.
V susednom Podolí šlo o požiar slamy na poli veľkosťou 40 x 40 m. Naši
hasiči boli nápomocní pri hasení požiaru pomocou vysokotlakového prúdu
z vozidla T 815 CAS 32. V obci Podolie hasiči zasahovali aj 27. augusta, kedy
pomáhali hasiť prístavbu rodinného domu.
Spracované podľa materiálov DHZO Pobedim
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