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Císlo:

NOVINY OBCE POBEDIM
V prospech obce a občanov
Onedlho máme za sebou posledný rok volebného obdobia 2014 2018, a tak je snáď vhodné urobiť stručné zhodnotenie, čo sa doteraz
v tomto roku vykonalo, aké aktivity sa pripravujú a aké sú plány do
budúcnosti.
Začiatkom roku sa riešilo umiestnenie kioskovej trafostanice v západnej časti obce. Lokalita sa schválila po návšteve pracovníka Západoslovenskej energetiky na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V športovom areáli Jána Mitošinku sa inštalovalo nové osvetlenie
multifunkčného ihriska a urobil sa geologický prieskum pod bytovky
na lokalite Zástodolie. Prikročilo sa tiež k úprave a doplneniu projektovej dokumentácie kanalizácie. Prebiehali práce na územnoplánovacej
dokumentácii, ktoré vrcholili verejným zhromaždením k zásadnému
dokumentu obce, ktorým bol Úprava č. 1 Územného plánu obce Pobedim. Koncom apríla obec zorganizovala celoobecnú brigádu, počas
ktorej sa čistili ulice, areál školy, vonkajší dvor Roľníckeho domu a
v parku medzi farou a kostolom sa vysadili sakury.
Vo februári sa uskutočnila voľba riaditeľky Základnej školy
s materskou školou Jána Hollého. Riaditeľkou školy bola zvolená
doterajšia zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jarmila Pastulová. Novú
riaditeľku školy ako aj zriaďovateľa, Obec Pobedim, potešilo zrušenie
racionalizačných opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu. Zrušenie týchto opatrení v praxi znamená, že škola zostáva
plnoorganizovaná a bude financovaná rovnako ako doteraz. Vedenie
školy spolu so zriaďovateľom riešilo problémy s vodovodnou sieťou
v budove školy a ako i havarijnou situáciou s kanalizáciou. Obdobne
ako sa zrealizoval nový prívod vody, taktiež koncom augusta sa vybudoval a rekonštruoval nový systém kanalizácie.
Modernizáciou prešiel interiér kancelárskych priestorov obecného
úradu, kde sa vymenili podlahy a kancelárie sa vymaľovali, taktiež bol
vymenený a doplnený kancelársky nábytok. Obec bola aktívna
v podávaní žiadostí na projekty. Treba konštatovať, že prevažná časť
žiadostí bola úspešná, niektoré však výberom neprešli. K neúspešným
projektom treba zaradiť žiadosť o financovanie územnoplánovacej
dokumentácie, takže finančné prostriedky sa čerpali z rozpočtu obce.
Úspešný bol a v súčasnosti je už zrealizovaný projekt kamerového
systému v obci v celkovej čiastke 10 0000 .- Ä. Kamery sú označené
tabuľkami a o kamerovom systéme, ktorý je dôležitou súčasťou bezpečnosti obce a jej objektov, informuje i tabuľa pri vstupe do obce.
V súčasnosti prebieha alebo je v štádiu príprav verejné obstarávanie na
realizáciu projektov, a to vybudovanie zberného dvora, nákupu techniky, sanácie skládky a stojísk s celkovou dotáciou 200.000,- Ä. Ďalšia
dotácia v sume 8 000.- Ä je pripravená na vybudovanie chodníkov
pozdĺž rodinných domov Ing. Pavla Žitňanského a rodiny Pätnických,
ktoré sú dôležité nielen z hľadiska lepšej komunikácie, ale i bezpečnosti chodcov v tejto časti obce. Na realizáciu chodníkov sa uskutočnilo verejné obstarávanie, podobne ako pri obnove parku v strede obce
v hodnote 4 580.- Ä. I keď máme zrekonštruovanú a rozšírenú budovu
hasičskej zbrojnice, predsa však už v objekte nie sú priestory na parkovanie ďalšej hasičskej techniky, a tak obec požiadala o dotáciu na
rekonštrukciu objektu v areáli materskej školy pre hasičskú techniku
s dotáciou 29 000. Ä. Z vlastných zdrojov sa vybudovalo a inštalovalo
detské ihrisko v obecnom parku ako aj stabilné fitnes stroje pre mamičky. Pred realizáciou je osadenie polopodzemných kontajnerov /uzávierka novín bola 14. septembra 2018 / a vybudovanie chodníkov pri
rodinných domoch Žitnanských a Pätnických. Ďalšími prácami v obci
budú opravy komunikácií a to plochy pred autobusovou zastávkou /pri
bufete/ a výtlkov na miestnych cestách. Čaká nás realizácia projektov
z dotácií, konkrétne vybudovanie zberného dvora, nákup techniky,
sanácie skládky, stojísk a rekonštrukcia objektu pre hasičskú techniku.
Vďaka aktívnemu prístupu a nemalému úsiliu sa na realizáciou
projektov podarilo získať finančné prostriedky v celkovej sume
241 580.- Ä.
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Výročie postavenia a posvätenie kostola
Po 10. rokoch, dňa 9. septembra 2018, si obyvatelia obce opäť pripomenuli
výročie postavenia a posvätenia Kostola sv. Michala archanjela v Pobedime.
Oslava začala slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval správca farnosti
vdp. Ľuboš Tvrdý. Na úvod kultúrneho programu vystúpili členovia folklórnej
skupiny Pobedimčan s piesňami s náboženskou a národnou tematikou. Prítomných privítal správca farnosti Ľ. Tvrdý, ktorý vo svojom príhovore ozrejmil
podstatu a význam posvätenia kostola. Prítomných pozdravil starosta obce
a vo svojom príhovore zdôraznil význam kostola ako významnej kultúrnej
pamiatky a ocenil doterajšiu činnosť farnosti na obnove a udržiavaní kostola.
S históriu postavenia kostola a s dejinami hlavného oltára oboznámil prítomných Mgr. Ivan Pastorek. Pripomenul možnosti existencie kostola pred jeho
výstavbou v rokoch 1674 - 1678 a priblížil osobu stavebníka novomestského
prepošta Jakuba Hašku ako aj svätiaceho biskupa Ferdinanda Pálfiho.
Po výklade o histórii hlavného oltára Mgr. Monika Hricková sa podelila
s prítomnými s poznatkami z reštaurátorského výskumu, ktorý bol nevyhnutným predpokladom reštaurovania významnej umeleckej pamiatky. Prednáška
M. Hrickovej bola vhodne doplnená fotografiami z výskumu. V závere oslavy
prítomní srdečne ocenili vystúpenie chrámového zboru sv. Cecílie z Nového
Mesta nad Váhom. Možno konštatovať, že ich vystúpenie zdôraznilo úspešnosť celej akcie.
Ivan Pastorek

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
Dvojmesačné prázdniny sa definitívne skončili. Školská brána sa otvorila
dokorán, aby sa 3. septembra 2018 začal nový školský rok 2018/2019. V budove
školy sa zišli žiaci, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci i hostia. Prišli aj prváčikovia v sprievode svojich rodičov. Niektorí si vykračovali smelo, no boli i takí,
ktorí mali strach v očkách z niečoho neznámeho. Na úvod zaznela slovenská hymna. Po jej doznení sa k mikrofónu postavila žiačka druhého ročníka Adelka Krajčíková, aby básňou všetkých pozdravila. Po jej vystúpení sa slova ujala riaditeľka ZŠ
s MŠ Jána Hollého v Pobedime Mgr. Jarmila Pastulová. Privítala všetkých prítomných, uviedla niekoľko dôležitých informácií o škole i materskej škole, predstavila
nových pedagógov a tiež menovala každého zamestnanca školy s uvedením jeho
funkcie. Nakoniec sa prihovorila žiakom po jednotlivých triedach a ich triednym
učiteľom. Všetkým zaželala, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby boli
úspešní. To isté zaželala i zamestnancom školy. Starosta obce Pobedim Mgr. Martin
Lednický vo svojom príhovore spomenul niektoré dôležité výročia a zaželal žiakom veľa študijných úspechov. Zrazu sa stalo niečo veľmi zvláštne. Na pódiu sa
objavili Šmolkovia. A to nie hocijakí, veď dostali veľmi dôležitú úlohu. Prišli
privítať bývalých škôlkarov a slávnostne ich pasovať za prváčikov. Šmoulinka
povedala meno a Šmolkovia ich privádzali po jednom na pódium, kde dostali
šmolkovskú medailu i malú pamiatku na tento deň „Uvítací list prváka“. Mamy a
otcovia sa medzitým podpísali do kroniky školy.
Eva Pogranová

Na 24. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 28.5.2018 sa opätovne prerokovávala problematika umiestnenia kioskovej
trafostanice a to za prítomnosti zástupcu Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava Branka
Juráka, ktorý prítomných poslancov oboznámil
s plánovanou rekonštrukciou elektrických sietí
v obci, s čím súvisí aj vybudovanie novej kioskovej trafostanice na parc.č. 694, ktorá sa javí ako
optimálna na umiestnenie trafostanice. Predbežný súhlas, o ktorý Západoslovenská distribučná,
a.s. žiada, bude slúžiť ako jeden z podkladov pre
začatie projektových prác nevyhnutných pre
výstavbu trafostanice. Poslanci vzali podané
informácie na vedomie a rozhodli sa k problematike počas zasadnutia vrátiť a hlasovať o uznesení
v jeho závere.
V ďalších bodoch programu zasadnutia bolo
Prerokovanie správy o vykonaní auditu obce za
rok 2017. So Správou nezávislého audítora
účtovnej závierky k 31.12.2017 a Správou nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017, vyhotovenej audítorom JUDr.
Ottom Markechom oboznámila prítomných
poslancov ekonómka obce Lucia Kameniarová.
Správy,vzali poslanci na vedomie. Bod Stanovisko k zápisu detí do materskej školy bol prerokovaný za prítomnosti zástupcov základnej a materskej školy. Po prerokovaní tohto bodu, ktorý
vlastne mal rozhodnúť o rozšírení počtu tried
materskej školy, poslanci odporučili prijať počet
detí v zmysle súčasnej kapacity materskej školy.
Na programe zasadnutia boli tiež žiadosti a to
Margity Bielikovej a Jany Vavrovej o zníženie
miestneho poplatku, žiadosti ZRPŠ o.z. a Únie
nevidiacich a slabozrakých a Stanislavy Pomajbovej o vysporiadaní pozemkov. Za prítomnosti
S. Pomajbovej bola najskôr prerokovaná predmetná žiadosť o vysporiadaní pozemkov a
v 7. bode ďalšie spomínané žiadosti. Poslanci
neschválili žiadosti o znížení poplatku za komunálne odpady, súhlasili však poskytnutie príspevku ZRPŠ o.z. a Únii slabozrakých a nevidiacich
Nové Mesto nad Váhom. Poslanci ďalej schválili
realizáciu investičných akcií a to rekonštrukciu
chodníkov od súp. č. 265 po súp.č. 155 po oboch
stranách, opravu výtlkov na zastávke autobusov
do Piešťan, osadenie polopodzemného kontajne-

ra a vybudovanie parkoviska pri cintoríne. Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie kioskovej trafostanice na parc. č. 694, k. ú. Pobedim
a poslanci vzali na vedomie žiadosť Poľnohospodárskeho družstva o riešení situácie miestnej
komunikácie na tzv. Družstevnej ulici.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 6. augusta 2018, možno označiť za
jubilejné, bolo totiž v poradí 25. V programe
zasadania sa prerokovalo celkove 16 bodov.
Po otvorení sa uskutočnila kontrola uznesení
z minulého zasadnutia a v časti Podnety občanov
upozornila Eva Pogranová na priesaky brehov
mlynského náhonu a p. Smatanová sa informovala o stave riešenia školského septiku.
K bodu Petícia - riešenie nedostatku miest
v materskej škole sa v úvode vyjadrila Lenka
Miklovičová, osoba určená v petícii na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Pani
L. Miklovičová ozrejmila poslancom situáciu
s umiestnením detí v materskej škole, kde z 22
detí, ktoré sa zúčastnili na zápise pre školský rok
2018/2019, bolo prijatých iba 9. Vyzvala poslancov na flexibilné riešenie tejto situácie, zároveň
predložila riešenie na rozšírenie kapacity materskej školy v súčasnej budove, ktoré spracoval
Ing. Jozef Petráš. K problematike dlhodobého
a krátkodobého riešenia rozšírenia kapacít materskej školy sa vyjadrili poslanci a starosta obce,
pričom Mgr. Andrea Augustínová a Mgr. I. Pastorek pripomenuli, že vzhľadom k tohtoročnému
rozpočtu, riešeniu havarijného stavu kanalizácie
v základnej škole a nadchádzajúcim voľbám do
orgánov samosprávy, ako aj z časového hľadiska
nie je možné túto situáciu vyriešiť k dátumu
1.9.2018. Nakoľko rozpočet pre budúci kalendárny rok bude schvaľovať už nové zastupiteľstvo,
možno mu iba odporučiť navrhované finančné
a priestorové riešenie kapacity materskej školy
k 1.9.2019. V tomto zmysle bolo prijaté i uznesenie, doplnen é odporúč aním podať žiadosť
o príspevok na rozšírenie materskej školy do
stanoveného termínu na predkladanie žiadostí.
Na prerokovaní tohto bodu programu sa zúčastnilo viacero mamičiek detí v predškolskom veku.
Ich názory tlmočila Lenka Miklovičová.
Po tomto časovo obsiahlom bode programu

zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti a to Danky
Herákovej o vysporiadanie pozemku a Mariana
Mihálika o odkúpenie obecného pozemku. Obom
žiadostiam v podstate nebolo vyhovené vzhľadom k objektívnym skutočnostiam. V súlade
s programom zasadnutia starosta obce predložil
návrh na projekt rekonštrukcie materskej školy,
z ktorého by vzniklo komunitné centrum. Na
podnet poslancov starosta obce Mgr. M. Lednický v stručnosti oboznámil o činnosti komunitného centra a zdôraznil možnosť rekonštrukcie
budovy bývalej materskej školy. Po prerokovaní
poslanci predloženie Žiadosti o NFP Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské
zdroje, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, schválili. Zároveň súhlasilo so
spolufinancovaním projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, ako aj financovaním neoprávnených výdavkov projektu.
Obecné zastupiteľstvo v bodoch programu
ekonomického charakteru najskôr vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 a schválilo zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č. 1. Taktiež poslanci, v súvislosti
s komunálnymi voľbami, schválili jeden volebný
obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov do
obecného zastupiteľstva a ďalej vo volebnom
období 2018 - 2022 bude starosta obce Pobedim
vykonávať funkciu na plný pracovný úväzok.
Obdobne ako v minulých rokoch obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie kontokorentného úveru
a v ďalšom bode poslanci schválili predložený
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018
V bode Interpelácie poslanci požadovali
informácie o rekonštrukcii telekomunikačnej
siete, o možnosti reklamácie opraviť cestu III.
triedy na Podolie a upozornili na poškodené kryty
osvetlenia na cintoríne ako aj opätovné tvorenie
nelegálnej skládky odpadu na lokalite Zástodolie. Starosta obce Mgr. Martin Lednický informoval, okrem iného, o spustení kamerového systému v obci, osadení rámov na plagáty pri vstupe
do obce, rekonštrukcii budovy pre hasičskú
techniku a o výzvach z Environfondu. V závere
zasadnutia pozval predseda PD Pobedim Ing.
Juraj Lednický na tradičný Deň otvorených dverí
na Poľnohospodárskom družstve Pobedim.

Deň otvorených dverí
Za príjemného počasia, po letných horúčavách a potrebnom daždi, sa
dňa 11. augusta 2018 uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí na PD
Pobedim. Návštevníci si mohli pozrieť areál družstva, objekty živočíšnej
výroby, modernú i historickú poľnohospodársku techniku. K dispozícii
bolo bohaté občerstvenie, keďže v ponuke boli mäsové výrobky, pečivo,
guláše a samozrejme nechýbal výber alko i nealko nápojov. Súčasťou akcie
družstva, ktorá sa teší pozornosti nielen domácich, ale aj návštevníkov
z okolitých i vzdialenejších obcí bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Pobedimčan a na spríjemnenie posedenia hrala džezová skupina a tiež skladby
disdžokeja Ivana Pätnického. Folkloristi v závere vystúpenia odovzdali
predsedovi družstva Ing. Jurajovi Lednickému žatevný veniec.
Zaregistrovalo sa vyše 500 návštevníkov. Títo mali možnosť získať
niektorú z cien vskutku bohatej tomboly. Rovnako ako v minulých rokoch
sa Deň otvorených dverí vydaril, za čo patrí poďakovanie organizátorom
ako aj viacerým spolupracovníkom.
I. Pastorek

Prehliadka objektov PD Pobedim.
Foto: I. Pastorek

Slávnostné privítanie prváčikov
Prváčikovia mali 3. septembra 2018 oproti iným žiakom slávnostnejší deň.
Po zoznámení sa so svojou triedou i triednou učiteľkou Mgr. Ľubou Gálovou
ich čakalo ešte jedno privítanie. V budove Obecného úradu v Pobedime,
v obradnej sieni ich spolu s rodičmi čakalo slávnostné privítanie u starostu
obce. Po uvítaní moderátorkou celej slávnosti Evou Pogranovou, sa prihovoril
prváčikom, ich rodičom, riaditeľke Mgr. Jarmile Pastulovej, zástupkyni riaditeľky Mgr. Jely Košútovej a triednej učiteľke Ľube Gálovej starosta obce
Mgr. Martin Lednický. Všetkým zaželal veľa pracovných úspechov, prváčikom radosť z nových vedomostí a rodičom veľa trpezlivosti. Aby si noví školáci zapamätali túto neopakovateľnú chvíľu, od starostu dostali knižku i malú
sladkosť. Medzitým sa rodičia podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Po
ukončení tejto milej slávnosti nasledovalo spoločné fotenie a štrnásť prváčikov
spolu s rodičmi sa vrátili do svojich domovov.
-E.P.-

Pobedimské sokolky v Prahe!

Dňa 5. a 6. júla 2018 sa konal v Prahe XVI. všesokolský zlet 2018, na
ktorom sme sa zúčastnili v počte 16 cvičeniek. So cťou sme reprezentovali
Slovensko, Považskú sokolskú župu M. R. Štefánika a našu obec Pobedim.
Domáci i zahraniční cvičenci sa najskôr širokej verejnosti predstavili
sprievode. Centrom Prahy pochodovali v pestrých sokolských krojoch so
zástavami, či v cvičebných úboroch. My sme v sprievode boli živou reklamou! Pobedim sme zviditeľnili šálom so slovenským znakom a názvom
obce. Ľudia nás oslovovali s otázkou „Kde je ten Pobedim?“ Dokonca sa
našli aj takí, ktorí Pobedim, alebo niekoho z Pobedima poznajú osobne. Po
sprievode sa konala pre všetkých cvičencov sokolského zletu na Pražskom
hrade v Chráme sv. Víta bohoslužba, ktorú celebroval kardinál Dominik
Duka, arcibiskup pražský.
Zahájenie zletu bolo pre všetkých zúčastnených prekvapením. Po českej
hymne nasledovala slovenská hymna a staršia generáciu ju spolu s nami
odspievala. Cvičili sme v skladbe „Spolu“, ktorá bola uvedená v obidvoch
zletových dňoch. Táto skladba niesla hlboké posolstvo: po 100 rokoch
vzniku Československej obce sokolskej, keď už existujú dve samostatné
republiky, sa stretávajú sokoli z obidvoch, pri spoločnom cvičení mužov
a žien. Jej ústrednou myšlienkou sú „Stretnutia a rozchody“. Sprevádzala
ju hudba, ktorá je obom národom blízka. Skladba sa nám vydarila, tribúny
burácali, ľudia nám gratulovali. Na tvárach divákov boli slzy dojatia.
So svojim účinkovaním v Prahe sme veľmi spokojné,
- aj keď skúšky boli fyzicky a časovo náročné
- aj keď sme mali málo času na návštevu pražských pamiatok
- aj keď sme na hlavnej tribúne nevideli žiadneho zástupcu spoločenského života na Slovensku
- aj keď v slovenskej tlači sme o sokolskom zlete nenašli ani riadok, hoci
zlet bol organizovaný v rámci 100. výročia osláv vzniku československého štátu!
A čo nás najviac potešilo?
- že sa s nami prišli rozlúčiť okrem našich blízkych aj všetci tí, ktorí nám
úprimne fandia na čele so starostom obce a zaželať nám veľa zdaru.
A čo nás najviac prekvapilo?
- že sme mali také krásne privítanie, ktoré by nám mohol závidieť aj
nejeden vrcholový športovec.
Pobedimské sokolky by na záver chceli poďakovať našej cvičiteľke
Jarmile Mašánovej, ktorá nás na tento zlet precízne pripravila, rodinným
príslušníkom za pochopenie, sponzorom: Obec Pobedim, Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice a FK 1925 Pobedim za podporu a svojim fanúšikom za
blahoprajné SMS-ky.
O 6 rokov Praha dovidenia - docvičenia!
Mgr. Lenka Mitošinková, starostka TJ Sokol Pobedim - ženy

Prvá svetová vojna skončila práve pred sto rokmi. Na rôznych
frontoch vojny padlo skoro 9 600 000 vojakov. Pamätníkom Pobedimčanov a obyvateľov Bašoviec , ktorí padli v tejto kataklizme je pomník
padlých v areáli kostola. Bol postavený v roku 1928 teda v čase
10. výročia ukončenia vojny. Na tabuliach pomníka sú mená vojakov,
ktorí padli na rôznych frontoch. Na pomníku sa nachádza 35 mien
z toho je 31 Pobedimčanov. Po prieskume matrikárky obce Vladimíry
Žitňanskej sa identifikovali a presnejšie údaje získali o 11 padlých. Ide
o malú vzorku Pobedimčanov konkrétne o tom, koľko mali rokov, keď
zomreli a na ktorom fronte položili svoje mladé životy.
V roku 1914 na frontoch v Poľsku /Halič/ padli Michal Gregorička
(20 ročný), Ľudovít Mašán (26 ročný) a František Maco (33 ročný).
O rok neskôr taktiež v Haliči padol 26 ročný Jozef Bukočák. V roku
1916 padli na frontoch I. svetovej vojny Ján Urbánek (25 ročný) a Ján
Klčo (38 ročný). Prvý z nich padol v Haliči. Druhý, Ján Klčo, na
ruskom fronte. Až štyria Pobedimčania podľa zistených matrikárskych
záznamov zomreli na frontoch v roku 1917 a to Juraj Maco (38 ročný),
Ľudovít Pastorek (22 ročný na ruskom fronte), Jozef Mitošinka (31
ročný) taktiež na ruskom fronte a 34 ročný Ján Zenkaj. Ku koncu
I. svetovej vojny padol na talianskom Fronte pri rieke Piava 22 ročný
Vojtech Žitňanský. Na počesť padlých v legendárnom ročnom boji na
Piave postavili v meste Assiago mohutný pomník.
Jediným samostatným pomníkom padlého vojaka na fronte I. svetovej vojne je na miestnom cintoríne pomník Michala Melichera, ktorý
ako 22 ročný padol na balkánskom fronte, ako sa uvádza na spodnej
časti pomníka.
I. Pastorek

Príprava na kolkársku sezónu 2018-19
v plnom prúde
Podľa termínového kalendára Slovenského kolkárskeho zväzu sa
v 36. týždni začína súťažný ročník 2018-19. Príprava hráčov KK Pobedim
je v plnom prúde. V sobotu 25. augusta organizoval KK Pobedim Memoriál
Štefana Klima. Účasť prijali družstvá 2. ligy DKK Nové Mesto nad Váhom
a extraligové družstvo KK Zlaté Klasy. Na úvodnom nástupe pozdravili
účastníkov turnaja predseda KK Pobedim Marián Mitošinka a Antónia
Klimová vdova po nebohom Štefanovi Klimovi. Tá poďakovala členom
KK Pobedim za zorganizovanie tohto turnaja a popriala účastníkom veľa
šťastia. V príjemnej a družnej atmosfére sa najlepším výkonom prezentoval hráč Zlatých Klasov Štefan Zsigmond, ktorý zvalil 597 kolkov. Najlepší výkon z domáceho družstva predviedol Jozef Miklovič 557 zvalených
kolkov. Víťazom 21.ročníka memoriálu Štefana Klima sa stalo družstvo
KK Zlaté Klasy 3243, pred hráčmi DKK Nové Mesto nad Váhom 3220, na
treťom mieste skončilo KK Pobedim výkonom 3123.
V príprave sú aj mladé nádeje KK Pobedim. Do dorasteneckej kategórie
prešiel Michal Malíček a v žiackej kategórii zostali Radoslava Malíčková,
Samuel Dúdik, Ondrej Pečenkár, Sebastián Grof a Samuel Slimák. Svoje
umenie išli prezentovať na medzinárodný turnaj dorastu do Českej republiky a to do Pelřimova a Tábora, len Michal Malíček, Radoslava Malíčková,
Ondrej Pečenkár, Sebastián Grof. Povzbudzovať ich išla najmladšia účastníčka Tatiana Pečenkárová, ktorá si zahrala zatiaľ len mimo súťaž. Turnaja
sa zúčastnili české družstvá TJ Spartak Pelhřimov, TJ Lokomotíva Tábor,
ŠK Železiarne Podbrezová a KK Pobedim.
Na prvom turnaji konanom dňa 18.8.2018 v Pelhřimove ako prvý nastúpil Sebastián Grof. Jeho výkon 336 zvalených kolkov bol najslabším výkonom turnaja. Ďalším v poradí bol Ondrej Pečenkár a jeho výkon bol o niečo
lepší a nakoniec zvalil 388 zvalených kolkov. Ako tretia nastúpila Radoslava Malíčková , ktorá dosiahla výkon 458 zvalených kolkov. Ako posledný
nastúpil Michal Malíček. Ten svoj štart začal veľmi pekne. Nebyť straty
koncentrácie na 3. dráhe mohol dosiahnuť na najlepší výkon z chlapcov.
Nakoniec 528 zvalených kolkov stačilo na tretie miesto. Víťazným družstvom prvého turnaja sa stali domáci z Pelhřimova, pred ŠK Podbrezová.
Ako tretie skončilo družstvo KK Lokomotíva Tábor a štvrté miesto obsadili hráči KK Pobedim. Po turnaji hostitelia z Pelhřimova zabezpečili pre deti
a členov výprav vstup do bazéna a relaxačeného centra, ktoré je súčasťou
športového areálu.
Pokračovanie na str. 4

Príprava na kolkársku sezónu 2018-19 v plnom prúde
/ Pokračovanie zo str. 3 /
V nedeľu sa výprava presunula do Tábora, kde na hráčov čakala zrekonštruovaná kolkáreň. Pobedimské družstvo nastúpilo v tom istom zložení.
Sebastiánovi Grofovi sa na nových dráhach vôbec nedarilo a dosiahol výkon
301 kolkov. Ondrej Pečenkár sa oproti sobote zlepšil a nakoniec dosiahol
výkon 404 zvalených kolkov. Radka Malíčková potvrdila vyrovnanosť
výkonov a nakoniec zvalila 457 kolkov. Michal Malíček sa prezentoval
vyrovnaným výkonom na všetkých dráhach, no nie tak dobrým ako v sobotu
a nakoniec to bolo len 474 zvalených kolkov. Víťazným družstvom druhého
turnaja sa stali hráči z Pelhřimova pred ŠK Podbrezová, tretie miesto získalo
družstvo KK Lokomotíva Tábor a štvrté miesto obsadili hráči KK Pobedim.
V sobotu 25.8.2018 sa uskutočnil na Slovensku turnaj v Podbrezovej.
Vôbec sa nedarilo Sebastiánovi Grofovi, ktorý dosiahol najslabší výkon 267
kolkov. Ondrej Pečenkár zahral veľmi pekne a nakoniec zvalil 481 kolkov.
Ako tretia nastúpila Radoslava Malíčková a ktorá dosiahla výkon 458 zvalených kolkov. Michal Malíček zahral ešte lepšie ako v Pelhřimove a dosiahol
štvrtý najlepší výkon 544 zvalených kolkov. Víťazným družstvom tretieho
turnaja sa stali hráči z Pelhřimova, pred ŠK Podbrezová, tretie získalo družstvo KK Lokomotíva Tábor a štvrté miesto obsadili hráči KK Pobedim. Po
turnaji hostitelia z Podbrezovej zabezpečili pre deti a členov výprav prehliadku Ľupčianskeho hradu v Slovenskej Ľupči.
V nedeľu sa uskutočnil posledný turnaj na kolkárni v Pobedime, kam
dorazili výpravy až pred 10 hodinou. Najskôr hrali náhradníci, kde absolvovala svoj prvý štart aj Tatiana Pečenkárová, ktorá dosiahla výkon 245 zvalených kolkov. Ako prvý nastúpil Sebastián Grof s výkonom 317 zvalených
kolkov. Michal Malíček sa na domácich dráhach prezentoval veľmi slabým
výkonom 452 zvalených kolkov. Ondrej Pečenkár si pripísal najlepší výkon
na turnajoch 461 zvalených kolkov. Radoslava Malíčková výkon 464 zvalených kolkov bola najlepšou hráčkou KK Pobedim na domácich dráhach.
Celkovým víťazným družstvom turnaja sa stalo družstvo z Pelhřimova,
pred ŠK Podbrezová. Ako tretie skončilo družstvo KK Lokomotíva Tábor a
štvrté miesto obsadili hráči KK Pobedim. Medzi chlapcami zvíťazil Jan
Škrampal z Pelhřimova pred dvojicou z Podbrezovej Andrej Balco a Ivan
Malček. V kategórii dievčat zvíťazila Lucie Smrčková z Pelhřimova pred
spoluhárčkou Petrou Dočkalovou a Danielou Mócovou z Podbrezovej.
Ing. Marián Mitošinka

Za Bohumilom Gonom
Dňa 5. júla 2018 opustil naše rady vo veku 78 rokov Bohumil Gono,
bývalý predseda Miestneho národného výboru v Pobedime.
Bohumil Gono sa narodil 14. marca 1940 v Pobedime a vyučil sa a tiež
dlhé roky pracoval ako vodoinštalatér. V roku 1976 bol zvolený za predsedu
Miestneho národného výboru a jeho funkčné obdobie skončilo v roku 1981.
Vo funkcii predsedu národného výboru vystriedal viacročného predsedu
výboru Jozefa Feranca a na jeho miesto po voľbách nastúpil Vladimír
Pomajbo. Počas jeho volebného obdobia ako prevádzka národného
výboru úspešne pracovala miestna pekáreň. Jej výborný chleba bol
známy v širokom okolí. Ako drobné prevádzky, tiež prevádzka Združených služieb Nové Mesto nad Váhom a to sklenárstvo, pohrebníctvo a
zberňa šatstva na čistenie. Novinkou bolo zriadenie cukrárne /dnes
pohostinstvo u Hasiča/ a obyvateľom bola k dispozícii predajňa ovocia
zeleniny. Počas funkcie predsedu Bohumila Gonu sa intenzívne budovala základná škola a dokončoval sa kultúrny dom a sídlo miestneho
národného výboru. Po plynofikácii obce bola potrebná oprava miestnych komunikácií a začala sa riešiť problematika komunálneho odpadu. Bohumil Gono vo svojej funkcii podporoval rozvíjajúce sa folklórne aktivity pod vedením Márie Vanderkovej a v spolupráci s Ing. Petrom Kotlebom. U neho našli podporu tak vtedajší požiarnici, záhradkári ako aj poľovníci, organizovaní v poľovníckom združení Bažant.
V súvislosti s aktivitami Bohumila Gonu treba pripomenúť tiež jeho
hudobné vlohy, ktoré naplno využil ako harmonikár hudobnej skupiny
Valovíci.
V rámci vtedajších možností urobil, čo bolo potrebné pre rozvoj
našej obce, za čo mu patrí naše uznanie.
Česť jeho pamiatke.

l Účastníci turnaja v kolkoch.

Richtárska palica
Pri upratovaní sa nájde všeličo, predovšetkým vtedy ak sa upratuje pod
strechou domu. Takto tomu bolo i neďaleko Roľníckeho domu, keď
Ing. Pavol Kyselica našiel a odovzdal do nášho miestneho múzea palicu,
ktorá, podľa nášho zistenia, slúžila ako palica pobedimského richtára. Palica
podobného tvaru bola totiž jedným zo symbolov úradu obecného richtára.
Tento spolu s prísažnými viedol obec od roku 1763 do roku 1924. Od tohto
roku bol v období I. ČSR, tak ako v súčasnosti, volený starosta. Okrem palice
sa v dome richtára nachádzala i obecná truhlica v ktorej sa uchovávali dôležité
dokumenty obce. Zoznam pobedimských richtárov sa uvádza v knihe Pobedim /1992/ a do súčasnosti sa zachovali viaceré dokumenty s uvedením mien
richtárov a štyroch až šiestych prísažných. Písomnosti boli napísané notárom
obce a opatrené obecnou pečaťou.
Ivan Pastorek

Blesky zasiahli cintorín
Horúce dni začiatkom augusta 2018 boli prerušené dažďom a búrkami.
Prvá búrka prešla spolu s dažďom 1. augusta poobede a hromobitie bolo
vskutku výrazné. Blesky zasiahli pomníky v severozápadnej časti cintorína.
Boli to dva hroby, pred ktorým sú chvojky. Tieto však zostali nepoškodené a
blesky zasiahli podstavce, sokle, mramorových tabúľ pomníka. Blesk pri
hrobe východnejšie od prvého hrobu dokonca vytvoril výraznú ryhu, ktorá
končila pod platňou ďalšieho hrobu. V oboch prípadoch časti sokla boli
rozmetané po okolí. Dňa 5. augusta blesk druhej búrky zasiahol rodinný dom
Pätnických a to azbestový komín, časť kovových dvierok komína a našťastie
len málo poškodil mechaniku plynového kotla.
Dažďu sme sa potešili avšak blesky ukázali svoju silu a v prípade pomníkov na cintoríne ozaj na nezvyklom mieste.

Privítali sme:
22.7.2018 Bartal Tomáš, č. 98
30.7. 2018 Parči Andrej, č. 301
28.8.2018 Legenza Filip, č. 342
Manželstvo uzavreli:
25.8. 2018 Ing. Zuzana Lednická, č. 324 a Ing. Peter Czápa, Nové Zámky
1. 9.2018 Hesko Erik, č. 144 a Inha Vasylivna Olashyn, Ukrajina
8. 9.2018 Ing. Ondrej Kyselica , č. 260 a Bc. Simona Čavojská, Čachtice
Rozlúčili sme sa:
23. 6. 2018 Melicher Jozef, +65, č.d. 164
5. 7. 2018 Gono Bohumil, +78, č. d. 169
11. 8. 2018 Dominová Anna, +76, č.d. 68
16. 8. 2018 Palkovič Jozef, +61, č.d. 385
25. 8. 2018 Dúdik Vojtech, +65, č. 137
27.8. 2018 Kucharová Štefánia, +95, č. 366
7.9. 2018 Kerák Ján, +86, č. 341
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