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Císlo:

NOVINY OBCE POBEDIM
Volebné obdobie 2010 - 2014
Vo volebnom období 2010 - 2014 bola starostkou obce Mgr. Eva Směřičková. Dňa 27. novembra 2010 boli, spolu s Mgr. E. Směřičkovou, zvolení aj
poslanci Mgr. Katarína Barančíková (zástupkyňa starostky), Mgr. Denisa
Babičová, Rastislav Čop, Bc. Martin Lednický, Jozef Mašán, Ing. Ladislav
Melicher, Ing. Marián Mitošinka, Mgr. Ivan Pastorek a Elena Žitňanská.
Poslanci sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zišli 28-krát a prijali 182
uznesení. Kontrolórkou obce bola v počiatkoch volebného obdobia Ľudmila
Pätnická, v súčasnosti kontroluje obecné financie Alena Miklášová. Obecné
zastupiteľstvo menovalo kronikárkou obce Evu Pogranovú.
V období 2010 - 2014 sa pokračovalo v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice,
ktorá sa dokončila a slávnostne odovzdala do užívania a posvätila. Projekt bol

Pozvanie zimnej prírody
Od jesennej rovnodennosti (23. september) sa noci predlžujú, dňa ubúda
a Slnko sa postupne dostáva na najnižší bod na oblohe. 21. decembra nastane
zimný slnovrat. Od toho dňa Slnko opäť naberá na sile. Po tomto slnovrate sa
dni začínajú zväčšovať a noci, čiže tmy, skracovať.
Počas zimy teda prežívame dni, keď je slnko najďalej od Zeme. Avšak
v tomto čase slávime Vianoce - sviatky, ktoré vyzývajú človeka byť k druhému
človeku čo najbližšie. A tak posielame vianočné pozdravy do celého sveta.
Navštevujeme svojich príbuzných a priateľov. Prajeme si navzájom všetko
dobré v novom roku.
Pred niekoľkými rokmi cestovala skupina manažérov na obchodné rokovanie. Svoje manželky pri lúčení uistili, že v piatok večer budú už doma. Určite
budú večerať spolu. Ale ako to býva, obchodné rokovanie trvalo dlhšie ako
malo. Aby stihli let, uháňali na letisko. To bolo preplnené a tak s kuframi
v rukách museli zvládnuť prekážkový beh. Vtedy jeden z manažérov nechtiac
drgol do stola, na ktorom boli košíky s jablkami. Košíky sa prevrhli a jablká sa
rozkotúľali na všetky strany. Bez toho, žeby sa obzreli, bežali ďalej, aby stihli
odlet lietadla. Už aj tak mali byť dávno na palube. No jeden z nich zastal. Pocítil
súcit nad dievčaťom, ktoré stálo pri stole a strážilo zvyšné jablká. Po tvári jej
tiekli slzy. Bezmocne hľadela na rozkotúľané jablká, zatiaľ čo sa davy ľudí
ponáhľali z jednej i druhej strany. Nikto sa nezastavil, nikoho nezaujímala
ťažká situácia dievčiny. Manažér zakričal na svojich kolegov, aby pokračovali
bez neho. Poprosil ich, aby vysvetlili jeho manželke, že poletí neskorším lietadlom. Potom sa zohol a začal medzi pohybujúcimi sa ľuďmi zbierať rozkotúľané jablká. Keď ich pozbieral, odovzdal ovocie dievčine. No všimol si, že
niektoré jablká sú obité. Začal teda s triedením. Keď svoju prácu ukončil,
vytiahol peňaženku a dievčaťu podal 20 dolárov. To je za škodu, ktorú sme ti
urobili. Bude ti to stačiť? spýtal sa. Dievča cez plač prikývlo. Keď sa už chystal
odísť, zavolala za ním: Pane... Manažér sa zastavil a otočil k dievčaťu. Opýtala
sa ho: Pane, vy ste Ježiš?
Svet nikdy nebude perfektný, ale môže byť lepší. Inšpirujme sa preto
zimnou prírodou. Tak ako sa Slnko po dosiahnutí najvzdialenejšieho bodu opäť
vracia k Zemi, snažme sa aj my približovať k tým, ktorí sú pre nás nesympatickí
alebo neobľúbení. Tak ako sa Slnko aj napriek mrazom a snehovej prikrývke
snaží zahriať zem, neochabujme ani my v konaní dobra. Tak ako Slnko postupne naberá na sile (na Nový rok o slepačí krok, na Hromnice o hodinu více),
postupujme aj my aspoň tým „slepačím“ krokom v snahe byť spravodlivý,
čestný, úprimný.
Sama príroda nás pozýva k tomu, aby sme boli viac ľudskejší. Ak prijmeme
toto pozvanie a ľudia si nás začnú mýliť s Ježišom, bude to signalizovať, že svet
sa stáva lepším.
Ľuboš Tvrdý

Výsledky komunálnych volieb
Po štyroch rokoch sme tu mali opäť komunálne voľby. Uskutočnili sa
15. novembra 2014 s výsledkami, ktoré zrejme už čitatelia novín poznajú. Tak
len pripomíname. Volebná komisia s predsedníčkou Martou Jankechovou po
zrátaní všetkých platných hlasov skonštatovala a potvrdila, že starostom obce
bol zvolený Bc. Martin Lednický, poslancami obecného zastupiteľstva na
volebné obdobie 2014 - 2018 Mgr. Andreja Augustínová, Rastislav Čop,
Ing. Juraj Lednický, Mgr. Ivan Pastorek, Elena Žitnanská, Ing. Marián Mitošinka, Ing. Milan Kyselica, Martin Piškula a Eva Pogranová.
-I.P.

schválený a začatý v predchádzajúcom volebnom období. Podobne bol schválený aj projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý sa začal realizovať
v roku 2011. Oba projekty boli podporené finančnými prostriedkami Európskej únie. Spolu s týmito najdôležitejšími akciami sa v budove kultúrneho
domu zriadila spoločenská miestnosť, v súčasnosti využívaná na menšie
kultúrne akcie, posedenia z príležitosti životných výročí a na kary. Do objektu
základnej školy sa presťahovala materská škola. Boli získané finančné
prostriedky na rekonštrukciu kúrenia spolu s výmenou kotlov a na opravu
strechy školy. Tieto investičné prostriedky sa získali z Ministerstva školstva
SR, a tak rozpočet obce nezaťažili. Z rozpočtových prostriedkov obce bola
opravená strecha na budove zdravotného strediska, pošty a bytov. Systematická bola starostlivosť o zeleň v obci a začalo sa aj s likvidáciou čiernej skládky.
Treba pripomenúť, že v tomto volebnom období sa otvoril pre občanov obce
moderný obchod v priestoroch bývalého potravného družstva.
Ako v minulom období, tak aj v tomto sa pravidelne štvrťročne vydávali
obecné noviny Pobedimčan. Inštalovali sa štyri hodové výstavy vo svadobke
a jedna , Plody jesene, v Roľníckom dome. Obnovila sa kamenná plastika
sv. Floriána a inštalovala socha sv. Michala Archanjela. Pobedimčania si
s archeológmi z Nitry pripomenuli 55. výročie archeologických výskumov
v našej obci a životné jubileum čestnej občianky Pobedima PhDr. Dariny
Bialekovej CSc. S týmito akciami súvisí i vyhotovenie a osadenie propagačnonáučnej tabule o slovanskom hradisku. Z oblasti kultúry treba uviesť tradičné
akcie ako stretnutie jubilantov, Deň matiek, stavanie mája a stretnutie jubilujúcich manželov. Nemožno zabudnúť ani na aktivity Folklórnej skupiny Pobedimčan v obci a v regióne. Doterajšia činnosť skupiny bola ocenená ďakovným listom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na pravidelných kultúrnych
akciách úspešne vystupovali naši žiaci vedení pedagógmi školy. Okrem toho
úspešne prezentovali školu a obec na rôznych tematických súťažiach a každoročne v objekte školy pripravili Deň úcty k starším a Vianočnú besiedku.
Ako dokumentovala výstava Spoločné záujmy spájajú bohatú činnosť
v minulosti, ale aj v predchádzajúcom volebnom období vyvíjali i spoločenské
organizácie hasičov, seniorov, členov Červeného kríža, poľovníkov a záhradkárov.
Treba len pozitívne hodnotiť postupné úpravy a modernizácie športovorekreačného areálu, s akým sa môže pochváliť len málo obci v regióne. Teší
pestrá činnosť športových organizácií futbalistov, cvičeniek, kolkárov a
členov rybárskeho spolku. Pripomíname tiež pravidelne organizované turnaje
o pohár starostky obce.
Pokračovanie na strane 4

Mgr. Ivan Pastorek získal vzácne ocenenie
V pondelok 27. októbra 2014 sa v kongresovej sále Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK), ako informovala Mgr. Eva Směřičková na
oficiálnej stránke obce Pobedim, uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti
udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry. Na návrh
regionálnych kultúrnych inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli
kolektívom a jednotlivcom, ktorí obzvlášť významným spôsobom prispeli
k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi
a zaslúžili sa o rozvoj a propagáciu regiónu, udelené pamätné listy. Úvod
večera patril vystúpeniu Detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška po úvodnom privítaní prítomných odovzdal viacerým oceneným ďakovné listy v dvoch kategóriách: „Za osobitný
prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja“ a “Za uchovávanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národa“.
Moderátorka večera slovami „za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry,
lektorskú činnosť a vedenie obecných novín v obci Pobedim“ vyzvala Mgr.
Ivana Pastoreka, aby si prevzal ocenenie v prvej kategórii, ktoré mu osobne
odovzdal predseda TSK. Okrem ďakovného listu dostal i knižnú publikáciu a
ružu. Záver slávnostného večera patril Speváckemu zboru Hornosúčan.
Mgr. Ivanovi Pastorekovi k oceneniu srdečne blahoželáme. Je to zároveň
uznanie i poďakovanie za jeho dlhoročné kultúrne aktivity v obci, za jeho
prínos v oblasti propagácie obce. Na vymenovanie všetkých jeho činností by
bolo potrebné samostatné vydanie pobedimských novín. Veď posúďte sami.
V rokoch 1984 až 1995 bol kronikárom obce Pobedim. V čase vykonávania
poslaneckého mandátu v rokoch 1986 - 1990 a 1998 - 2014 veľmi aktívne
zastával funkciu predsedu komisie kultúry. Zoznam kultúrnych akcií, kde
spolupracoval prípadne bol iniciátorom, je veľmi dlhý, napr. 60. výročie
založenia Folklórnej skupiny; 200. výročie pôsobenia Jána Hollého v Pobedime; 330. výročie postavenia a posvätenia kostola sv. Michala Archanjela;

Jubilejné sobáše

l Jubilanti - strieborné svadby
Foto: Eva Pogranová
Onedlho po jubilantoch, 60 - ročných a starších občanov obce, sa
v sále obecného účelového zariadenia , svadobky, stretli dňa 7. novembra
2014 jubilujúci manželia a to tí ,ktorí v posledných štyroch rokoch oslávili diamantovú, zlatú a striebornú svadbu. Celkove bolo pozvaných
31 manželských párov, väčšina z nich sa i milej slávnosti zúčastnila.
Stretnutie jubilujúcich manželov otvorili piesne s tematikou svadby a
manželstva v podaní členiek Folklórnej skupiny Pobedimčan Márie
/Jarmily/ Bielikovej a Cecílie Miklovičovej. Po ich vystúpení nasledoval
oficiálny program, v ktorom Mgr. Ivan Pastorek postupne prečítal mená
jubilujúcich manželov a Vladimíra Žitnanská medzi jednotlivými skupinami manželov zarecitovala časti básní. So slávnostným príhovorom
vystúpila starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Starostka obce okrem
toho osobne zablahoželala manželom a odovzdala im kvet ako i pamätný
list. Kultúrny program pripravili členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan pásmom Pranie na potoku a hudbu zabezpečil Martin Směřička.
Počas stretnutia jubilantov vládla dobrá nálada, živé rozhovory a nechýbal ani tanec. Pre všetkých bola zabezpečená večera a občerstvenie.
Stretnutie jubilujúcich manželov má v obci už bohatú tradíciu. I táto
akcia obce mala veľmi dobrú kultúrnu a spoločenskú úroveň.
I. Pastorek

l Odovzdanie ďakovného listu Mgr. I. Pastorekovi
Foto: Eva Směřičková
90. výročie a 100. výročie narodenia biskupa Jozefa Feranca; 100. výročie
vybudovania školy a postavenie terajšej školy pred 50. rokmi; 80. výročie
rozšírenia kostola sv. MichalaArchanjela; 45. výročie a 55. výročie archeologických výskumov v Pobedime.
Mimoriadne poďakovanie patrí Mgr. Ivanovi Pastorekovi za to, že bol
spoluzakladateľom obecných novín Pobedimčan a počas celých 15 rokov ich
vydávania je ich výkonným riaditeľom. Okrem toho, že má na starosti
redakčnú prácu, prispieva článkami informatívnymi nielen zo súčasnosti, ale
i s historickou tematikou, čím umožňuje nahliadnuť do minulosti svetskej
i cirkevnej, približuje život významných osobností z našej obce. Ako člen
redakčnej rady sa podieľal aj na vydávaní Farských zvestí - novín Farnosti
Pobedim, do ktorých prispieval článkami najmä o pamiatkach sakrálneho
charakteru. Navrhol štruktúru a je administrátorom internetovej stránky obce
www.pobedim.sk.
Bez jeho pričinenia by hodové slávnosti nemali takú odozvu u našich
občanov, rodákov i návštevníkov. Je už tradíciou, že každý rok je
v „Svadobke“ nainštalovaná výstava. Téma je vždy iná, ale scenárista ten
istý. Doteraz ich bolo trinásť: Pobedimská farnosť (2000); Pobedimská škola
(2001); Plody záhrad a poľovnícke trofeje (2003); Pobedim vo fotografii a
dokumentoch (2005); Pohyb zdravia, krása (2006); Pobedimskí hasiči
(2007); Pobedimské výročia (2008) - Folklórna skupina Pobedimčan, Pôsobenie Jána Hollého v Pobedime, Postavenie a posvätenie kostola sv. Michala
Archanjela; Kroj a krojované bábiky (2009). Pobedimčania doma a vo svete
I. (2010); Škola v Pobedime (2011); Pobedimčania doma a vo svete II.
(2012); Spoločné záujmy spájajú (2013); Pobedim a Prepozitúra Panny
Márie (2014). Pripraviť výstavu znamená nielen vymyslieť tému, ale aj
množstvo práce a času pri získavaní materiálov a dokumentov, komunikáciu
a spoluprácu s občanmi, organizáciami v obci i mimo obce.
Ďalším mimoriadnym počinom boli a aj sú jeho aktivity v súvislosti so
zachovaním a prevádzkovaním Roľníckeho domu. Je autorom bulletinu
o tomto obydlí. Pripravil scenár výstavy v roku 1992. Pod jeho odborným
vedením sa vybudovala interiérová časť v roku 2002 expozičná časť, pozostávajúca z expozície národopisu, archeológie a histórie. Roľníckym domom
sprevádza a podáva odborný výklad kolektívnym i individuálnym návštevám.
V roku 1992 ako úctu malému ľudskému spoločenstvu - svojej rodnej
obci - vydal kolektív autorov publikáciu „Pobedim“. Nemalou mierou sa o jej
vydanie pričinil aj Mgr. Pastorek. Bol jedným z autorov (časť história obce).
Spolupracoval pri archeologických výskumoch kostola v roku 2004 a pri
výskumoch budovy fary v roku 2008.
Spracoval a zverejnil časti histórie obce „Pamiatky kostola sv. Michala
archanjela“, „História fary“, „Rozšírenie kostola sv. Michala archanjela
v roku 1923“ a ďalšie.
Prednášky sú ďalšou neoceniteľnou časťou jeho aktivít pre obec. Prednáša nielen pre verejnosť, ale aj školákom, napr. o umeleckých pamiatkach
kostola a obce. Na hodových výstavách sprevádza a podáva odborný výklad
žiakom základnej školy.
Je predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska v obci. Má veľký podiel na
ich kultúrnych aktivitách. Patria k nim divadelné predstavenia, návštevy
pamiatkových objektov v rôznych mestách, besedy o knihách, vystúpenia
súborov.
Zoznam aktivít Mgr. Ivana Pastoreka je skutočne veľavravný. Za každou
z nich sa ukrýva množstvo vynaloženého úsilia a času. Je veľkým prínosom
pre svoje rodisko. Za to mu patrí veľká vďaka a úcta.
Eva Pogranová

Vernisáž a prehliadka hodovej výstavy Pobedim a Prepozitúra Panny Márie
Tesne pred pobedimskými hodami sa uskutočnila vernisáž výstavy Pobedim a Prepozitúra Panny Márie inštalovaná pri príležitosti 600. výročia vzniku
Prepozitúry v Novom Meste nad Váhom a začlenenia obce do majetku cirkevnej inštitúcie. Slávnostné otvorenie výstavy prebiehalo v sále obecného účelového zariadenia - svadobky a bolo zahájené troma piesňami v podaní Folklórnej skupiny Pobedimčan. Po kultúrnom programe poďakoval za výstižné
piesne a privítal účastníkov vernisáže Mgr. Ivan Pastorek, predseda komisie
pre kultúru a školstvo obecného zastupiteľstva. Slávnostný príhovor s dôrazom na vzťah Pobedima a Prepozitúty predniesla starostka obce Mgr. Eva
Směřičková a po nej I. Pastorek, scenárista výstavy, oboznámil prítomných
s obsahom výstavy. Výstava Pobedima Prepozitúra Panny Márie bola verejnosti sprístupnená 27. - 29. septembra a v prevažnej väčšine mala priaznivý
ohlas u návštevníkov. Dodatkom v sále svadobky boli inštalované fotografie a
dokumenty stručne prezentujúce ďalšie výročia v tomto roku a to 100. výročie
vypuknutia I. svetovej vojny, 70. výročie Slovenského národného povstania
a 55. výročie archeologických výskumov v obci.
I. Pastorek

Foto: I. Pastorek
l Z prehliadky výstavy Pobedim a Prepozitúra Panny Márie.

Slávnostná hodová svätá omša

Druhý ročník súťaže s historickou technikou

V tomto roku pripadlo meno Michal na pondelok, a tak sa hody konali
v nedeľu 28. septembra 2014. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hodine slávil
novomestský dekan vdp. Mgr. Ing. Blažej Čaputa spolu s vdp. Ľubošom
Tvrdým, správcom farnosti Pobedim. Vo svojej kázni sa zameral na Svätého
Michaela Archanjela, na jeho veľmi veľký význam v kresťanstve. Porozprával
aj o histórii a súčasnosti novomestskej prepozitúry. Vyjadril spokojnosť s tým,
že obec nezabúda na to, čo sa udialo v minulosti, a pripravila výstavu tematicky spojenú so 600-ročným jubileom Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste
nad Váhom, do ktorej pobedimská farnosť patrí. Obetné dary niesli spoločne
členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan oblečení v našich krásnych „pobieckych“ krojoch a mama s bratom malej Nikolky, za ktorú bola slúžená svätá
omša.
Na záver starostka obce Mgr. Eva Směřičková poďakovala novomestskému dekanovi vdp. Blažejovi Čaputovi za to, že prišiel v tento krásny kresťanský sviatok do nášho kostola a svojou prítomnosťou i kázňou umocnil duchovný zážitok všetkým prítomným. Kyticu bielych kvetov mu odovzdala Andrejka Mrekajová.
V ten týždeň oslavoval meniny aj náš farár JCLic. Ľuboš Tvrdý. Veriaci
mu pripravili malé prekvapenie. Gratuláciu predniesla Eva Pogranová a dar
odovzdala starostka obce. Slávnostnú atmosféru sakrálnym spevom a hudbou
dotvoril Zbor sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom.
Eva Pogranová

Za krásneho slnečného hodového počasia sa konal 27. septembra 2014
v obci 2. ročník netradičnej súťaže s historickou hasičskou technikou.
Zahájenie vykonal tajomník DHZ Pobedim Ing. Matej Palkovič a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula, ktorí privítali delegáta z DPO SR
p. Ing. Jána Parčiša vedúceho sekretariátu DPO SR. Na súťaži sa celkovo
zúčastnilo 6 hasičských družstiev.
Súťažilo sa na dva pokusy, kde sa nakoniec vyhodnotil lepší čas jedného z pokusov. Umiestnenie družstiev bolo nasledovné:
Muži: 1. DHZ Pobedim s časom 28,34 s.
2. DHZ Rakovice s časom 32,27 s.
3. DHZ Vrbové s časom 32,29 s.
4. DHZ Hôrka s časom 32,36 s.
5. DHZ Leopoldov s časom 35,57 s.
Ženy: 1. DHZ Pobedim Ladys s časom 35,57
Po skončení súťaže boli všetky družstvá odmenené pohárom a diplomom .
Ďakujeme usporiadajúcemu zboru a FK 1925 Pobedim za pekne
strávené popoludnie a výbornú atmosféru.
Martin Piškula, predseda DHZ Pobedim

Folklórna skupina Pobedimčan v Bratislave
Jedenásť folkloristov z Pobedima svojím programom spríjemnilo
23. novembra 2014 nedeľný podvečer návštevníkom Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Jedným zo sprievodných programov je Staromestský zimný festival. Je to podujatie, ktoré prináša
do hlavného mesta vianočnú atmosféru a dáva možnosť hudobným a tanečným súborom z miest a obcí zo Slovenska prezentovať svoje tradičné vianočné
koledy, piesne, tance a zvyky. V rámci festivalu sa v nedeľu prezentovali tri
súbory.
Úvod patril Folklórnej skupine Pobedimčan. Pieseň v podaní Cilky Miklovičovej a jej vnučky Andrejky Mrekajovej na chvíľu stíšili ruch na trhoch.
„Dobrý večer všetkým vospolok vinšuje folklórna skupina Pobedimčan,
ktorá vo svojich vystúpeniach reprezentuje nielen kroje, ale i piesne, tance,
zvyky a obyčaje zo života ľudí obce Pobedim. Z nášho pestrého repertoáru
Vám predvedieme pásmo s názvom „Pranie na potoku a príchod drotára“. Aj
keď si možno pomyslíte, že s vianočným obdobím nemá veľmi spoločné, opak
je pravdou. Všetko sa muselo lesknúť čistotou, a tak bolo treba nielen poupratovať, povymetať, pozametať, ale i oprať duchny, obrusy, rukávce a všetko
ostatné oblečenie. Na potoku sa právalo počas celého roku. Najhoršie bolo
v zime, keď mrzlo. Bolo treba v ľade najskôr vysekať dieru a až potom sa
mohlo začať prať. A ak sa náhodou objavil drotár, tak to bolo radosti. Zalátal
a zadrótuval vangle, rajničky i hrnce, aby netiekli počas varenia sviatočného
jedla.“ Týmito slovami sa členka folklórnej skupiny prihovorila návštevníkom
vianočných trhov.
A ešte poslucháčov vyzvala: „Tak sa zastavte, očúvajte, ked sa vám ništ
lúbit nebude, tak moc nenadávajte, ked sa vám to lúbit bude, tak silno začapkajte!“ A veru aj „čapkali“, spievali i podupkávali a deti si aj zatancovali.
Veselé piesne i repliky, ktoré v pásme rozihrali Cilka Miklovičová, Andrejka
Mrekajová, sestry Veronika a Simonka Slabé, Oľga a Viliam Klimovci, Matej
Palkovič, Juraj Nedbal, Jozef Žitňanský, Jozef a Eva Pogranovci, vyvolávali

na tvárach úsmev a aj smiech. Na záver folklórna skupina zaspievala so sprievodom heligónky tri piesne a všetkým popriala krásne predvianočné obdobie a
ešte krajšie Vianoce. Návštevníkom trhov sa asi „lúbilo“, pretože vystúpenie
odmenili silným potleskom. Niektorí aj osobne poďakovali za krásne piesne
a za pripomenutie toho, čo bolo v minulosti. Obdobne ako aj na iných podujatiach vzbudzoval záujem a obdiv krásny pobedimský kroj.
Sprievodný program pokračoval vystúpením Ľudovej hudby Javorinka
z Kozároviec a piesňami Speváckeho zboru z Kozároviec.
Kultúrny program skončil, ale trhy pokračovali. Rozžiarený vianočný
stromček pred Slovenským národným divadlom, zimné klzisko, množstvo
stánkov, vianočné melódie, rozvoniavajúce dobroty, neodmysliteľný vianočný punč a k tomu dobrá nálada návštevníkov - to bola nedeľná atmosféra na
Staromestských vianočných trhoch v Bratislave.
Eva Pogranová

FS Pobedimčan na oslavách výročia
folklórnej skupiny Kolovrátok
Pri príležitosti narodenín je zvykom, že sa stretnú známi a priatelia oslávenca a oslavujú spoločne. Inak tomu nebolo ani pri oslavách výročia folklórneho
súboru Kolovrátok z Melčíc-Lieskového. Tento súbor oslávil 25. výročie svojho
založenia práve 25. septembra 2014, na ktoré si pozval i FS Pobedimčan ako
družobnú folklórnu skupinu, s ktorou sa už 10 rokov stretáva na rôznych podujatiach, vystúpeniach, ale aj na súkromných stretnutiach. Spolu sa vždy dobre
zabavíme na ľudovú nôtu. Pozvanie na oslavu tohto krásneho jubilea sme radi
prijali a pripravili si zaujímavú i zábavnú scénku. Oslavu otvorila privítaním
účinkujúcich súborov a hostí moderátorka Mgr. Viera Slivová a starosta obce
Melčice-Lieskové Ing. Miroslav Matiáš. Program vystúpení začal domáci FS
Kolovrátok pásmom s témou prania na potoku. Ich vystúpenie bolo plné vtipných príhod a veselých pesničiek, za ktoré obecenstvo nešetrilo potleskom.
Následne ženská spevácka skupina Seniorka z Púchova svojimi silnými a jedinečnými hlasmi zaspievala piesne zo svojho repertoára a po nich nasledovala FS
Pobedimčan, ktorá pobavila obecenstvo úsmevným pásmom „Priadky pred
dňom svätého Ondreja“. Na záver obecenstvo svojimi rezkými piesňami roztlieskala mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. Každé vystúpenie
účinkujúcich bolo odmenené hlasitým potleskom.
Ocenení boli aj zaslúžilí a zakladajúci členovia FS Kolovrátok. Pri príležitosti svojho 25. výročia FS Kolovrátok krstil svoje prvé CD. Nebolo krstené
šampanským, ako to už býva zvykom, ale tým, čo robí každý slovenský kroj
jedinečným a neoceniteľným umeleckým dielom, a to sú práve bavlnky a mulinky v rukách šikovných slovenských výšivkáriek. Krstnými rodičmi boli vedúca
ŽSSk Seniorka a starosta obce Melčice-Lieskové. Ku gratuláciám sa pridala aj
riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne Ing. Mgr. Žaneta
Matúšová, jednotliví zástupcovia organizácií, súborov i starostovia susedných
obcí. Ku koncu kultúrneho programu sme sa s divákmi rozlúčili piesňou
v spoločnom podaní všetkých štyroch účinkujúcich folklórnych skupín, ktorá
iste zahriala pri srdci nejedného diváka, o čom svedčil i finálny potlesk.
Po vystúpeniach nasledovala voľná zábava, na ktorej sa folkloristi zabávali
až do neskorých hodín. Rozlúčili sme sa s prísľubom, že sa tu všetci zasa zídeme
o päť rokov na okrúhlom 30. výročí FS Kolovrátok z Melčíc-Lieskového.
Andrejka Mrekajová

Informácia z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období,
v poradí dvadsiate ôsme, sa zišlo dňa 10. novembra 2014. Program schôdze bol
rovnaký ako bolo v pozvánke k zasadnutiu uvedené.
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznesení bolo prerokované čerpanie
rozpočtu za III. štvrťrok 2014. Čerpanie rozpočtu po informácii ekonómky
obecného úradu M. Jankechovej a dotazoch poslancov bol vzatý na vedomie.
Schválenie uznesenia bolo v prípade úpravy rozpočtu na rok 2014, pričom
pôvodný návrh úpravy bol doplnený finančným krytím zamerania objektu
bývalej materskej školy. Poslanci v ďalšom bode programu prerokovali žiadosti
a to žiadosť o predĺženie nájmu , odpredaj pozemkov, odkúpenie pozemku
a o hygienický náter v zdravotnom stredisku. Zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájmu v obecnom nájomnom byte (nájomca Žitňanský). Poslanci odložili
predaj pozemku S. Pomajbovej vzhľadom k potrebe doloženia dokladu o avizovanej kúpe obecného pozemku. V prípade odkúpenia obecného pozemku
Mgr. J. Lednickým sa poslanci domnievajú, že predmetný pozemok nie je vlastníctvom obce. Poslednú žiadosť MUDr. V. Šišovskej vzali na vedomie a navrhli
potrebné finančné prostriedky na náter v zdravotnom stredisku zahrnúť do
rozpočtu na rok 2015. Poslednými bodmi programu boli interpelácie a rôzne.
V interpeláciách sa poslanci pýtali na rozsah rekonštrukcie plynového
rozvodu a na plánované rušenia autobusových spojov .
V závere posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto volebnom
období starostka obce Mgr. Eva Směřičková poďakovala poslancom za činnosť
vo období 2010 - 2014 a zaželala im veľa zdravia a úspechov.
I. Pastorek

Volebné obdobie 2010 - 2014
Dokončenie zo str. 1
V roku 2014 došlo k zmene na poste správcu farnosti. Po dp. Dušanovi
Nemcovi sa ujal úradu dp. Ľuboš Tvrdý. Za obdobie spravovania farnosti
D. Nemcom sa opravila strecha na pastoračnom centre, krytina na kaplnke
Lurdskej Panny Márie, došlo k výmene mechanizmu zvonov a reštaurovala sa
baroková skriňa slúžiaca pôvodne ako knižnica.
Volebné obdobie 2010 - 2014 je teda za nami a pred nami ďalšie obdobie
spravovania obce. Určite každým volebným obdobím sa obec rozvíja a tak sme
týmto článkom chceli upozorniť, podľa nášho názoru, na to podstatné, čo posúvalo našu obce dopredu. Za to patrí vďaka a uznanie všetkým. ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na rozvoji obce podieľali.
-I.P.-

Deň úcty k starším
V podvečer 29. októbra 2014 smerovali kroky našich starších občanov, predovšetkým starých rodičov detí materskej školy a žiakov, do
budovy základnej školy, aby podobne ako v rokoch minulých sa potešili
vystúpeniami svojich vnukov a vnučiek. A vystúpenia boli vskutku pestré
a to v podaní tak najmenších ako i najstarších žiakov školy. Striedali sa
verše, scénky. piesne, tance a nechýbala ani rozprávka v podaní žiakov
I. triedy. Toto všetko bolo venované prítomným starým rodičom a hosťom,
ktorí boli určite s programom tohoročného Dňa úcty k starším spokojní.
Pred samotným programom privítala početných návštevníkov už
tradičnej kultúrnej akcie riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Tovačovská,
a na záver poďakovala za vystúpenia deťom, žiakom a pedagógom starostka obce Mgr. Eva Směřičková.
-I.P.-

Stretnutie jubilantov 2014

T

rocha netradične v piatok a
v mesiaci októbri (17. 10. 2014)
sa na slávnosti stretli jubilanti 60roční a starší ako ja pozvaní obyvatelia Pobedima starší ako 75 rokov.
Stretnutie sa uskutočnilo v obecnom

účelovom zariadení, vo svadobke,
kde na úvod im pripravili program
žiaci základnej školy. Títo sa predstavili gratuláciami, veršami a ľudovým
tancom. Po kultúrnom programe
nasledoval oficiálny program s privítaním, vymenovaním jubilantov
a občanov starších ako 75 rokov.
Slávnostný príhovor predniesla
starostka obce Mgr. Eva Směřičková,
ktorá na záver oficiálnej časti programu predniesla prípitok a zaželala
prítomným príjemnú pohodu. Po
chutnej večeri nasledovalo posedenie
pri hudbe v podaní hudobnej skupiny
našich seniorov, doplnená Ing. Milanom Kyselicom.
Pozvaní hostia si z milej slávnosti odniesli kvet a praktický darček.
Ivan Pastorek

Požiarno previerkové cvičenie DHZO Pobedim

V nedeľu 16.novembra 2014 bolo vykonané previerkové cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Pobedim v objekte Poľnohospodárskeho
družstva so sídlom v Pobedime. Cvičenie bolo zamerané na simulovaný požiar
kuchyne a jedálne, kde sa nachádzali štyri zranené osoby. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815 a 6 členov, VW Transporter a 3 členovia, CAS 32 T
148 a 3 členovia DHZO Pobedim. Spojenie jednotky DHZO Pobedim prebiehalo pomocou ručných rádiostaníc Motorola. Po príjazde na miesto bol vykonaný prieskum troma členmi vystrojenými ADP Saturn S7. Prieskumom bolo
zistené, že sa jedná o požiar v kuchyni, kde sa nachádzajú štyri zranené osoby,
ktoré boli evakuované pomocou nosidiel z vozidla MB Vario a bola im poskytnutá predlekárska prvá pomoc .
Cvičenie bolo zamerané na overenie času výjazdu jednotky DHZO, čas
príchodu na miesto udalosti, vystroj a výzbroj pri zásahu, použitie ADP, spojenie počas zásahu a činnosť členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
Pobedim pri skutočnom požiari.
Martin Piškula, veliteľ DHZO Pobedim

Novomestskí prepošti a Pobedim

P

repošti, v článku uvádzame ich pôsobenie ako správcov prepozitúry, boli zároveň pozemskými
patrónmi pobedimskej farnosti do ktorej patrili, okrem Pobedima, farníci Bašoviec a Hornej
Stredy /táto však v majetku prepozitúry nebola/. Na správu majetkov v Pobedime a v susedných
Bašovciach bol zriadený majer, nachádzajúci sa pôvodne juhozápadne od budovy fary. I keď nemáme
o tejto budove konkrétne údaje v jej areáli boli objekty správy, hospodárske budovy a stavba mala aj
obytnú časť. Dôležitým objektom prepoštského majetku v našej obci bol mlyn, pôvodne nachádzajúci
sa na hlavnom toku Dubovej.
Vzťahy medzi vrchnosťou a poddanými riešili urbáre, v našom prípade prvý urbár t.j. súpis povinnosti podaných, je z roku 1658 a dal ho spracovať prepošt Ján Lukáš Győrgyővics /1643 - 1666/. Je
zachovaný v archíve novomestskej prepozitúry a obsahuje povinnosť odovzdávať peňažné poplatky a
dávky naturálne. Urbár z roku 1658 i keď je najstarší ,nie je jediný. Ďalšie nasledovali v 18. storočí a za
vlády Márie Terézie bol vydaný tzv. tereziánsky urbár.
Najvýraznejšie sa z prepoštov zapísal do
dejín našej obce Jakub Haško /1666 - 1695/, ktorý
bol, ako uvádzajú kanonické vizitácie, stavebníkom súčasného pobedimského kostola.
Ako je zaznamenané na tabuľke pod jeho
portrétom v refektári prepozitúry Jakub Haško sa
narodil 27. apríla 1622 v Trubíne okres Žiar nad
Hronom. Keď v roku 1637 navštívil Trubín
trnavský kanonik Juraj Selepchényi, miestny
farár predstavil kanonikovi Jakuba Haška ako
veľmi nadaného mladíka. Ešte v ten istý rok si
vzal Szelepchényi Jakuba Haška do Trnavy, aby
mu umožnil školské vzdelanie. V roku 1651 bol
vysvätený a už v roku 1653 sa stáva farárom
v Smoleniciach. Nakrátko bol farárom v Modre,
ale na naliehanie grófa Františka Nadásdyho
odišiel za farára do Čachtíc.
Keď sa smrťou Lukáša Győrgyővicsa
uprázdnila novomestská prepozitúra Szelepchényi sa celou váhou svojej osobnosti zasadil za to,

zvečnený na chóre pobedimsk ého kostola.
Za jeho správy prepošstva vznikli dokumenty
o mlynoch, medzi ktorými bol i mlyn pobedimský. Koncom 17. storočia, na náklady pobedimského farára Jána Višňovica, dal vyhotoviť monštranciu, kalich a kríž - pacifikál a tiež zabezpečil
i základné liturgické vybavenie kostola. Ako
vyplýva z historických dokumentov riešil spor
medzi farárom Jánom Višňovicom a rektorom
farskej školy.
Ďalší prepošt Anton Révay /1744 - 1780/ sa

takty s básnikom Jánom Hollým, počas jeho
účinkovania v Pobedime. Dokonca mu J. Hollý
venoval i básnickú ódu.
Meno prepošta Antona Berényiho je na
pamätnej doske nad vchodom do farskej budovy.
Anton Berényi / 1825 - 1852 / bol veľmi nadaný,
no viedol ľahtikársky spôsob života, doviedol
prepozitúru do ekonomických ťažkostí a nakoniec sa správy prepozitúry vzdal. Napriek tomu
podľa pamätnej dosky dal v roku 1835 vybudovať budovu fary. V skutočnosti sa však jednalo
o prestavbu fary. Pobedim sa uvádza na obraze
prepošta Jozefa Štefana Barinaya /1853 - 1871./
Prepošt dal opraviť faru a prepoštskú krčmu
a vyriešil majetko - právne záležitosti.
V minulom storočí prepošt Fridrich Pongrácz
/1915 - 1935/ finančne podporil rozšírenie kostola v roku 1923. Za uvedených posledných dvoch
prepoštov však už Pobedim nebol majetkom
prepozitúry, avšak cirkevná inštitúcia mala v obci
majetky a prepošti boli i v tomto období svetský-

l Prepošt Anton Révay

l Prepošt Jakub Haško

aby sa novomestským prepoštom stal Jakub
Haško. Takto sa 1. septembra 1666 dostáva
Haško do Nového Mesta nad Váhom. Szelepchényi ešte v ten istý rok mimoriadne obohatil beneficium prepozitúry. Rok bol Jakub Haško sídelným biskupom nitrianskym a potom sa verejne
tejto funkcie vzdal. Vrátil sa na prepozitúru, kde
v budove prepozitúre zomrel 19. októbra 1695.
Pochovaný je v krypte pod sanktuáriom.
Jakub Haško ako stavebník súčasného chrámu, ktorý vznikol na základoch staršieho, bol

postaral o honosnú barokovú výzdobu hlavného
oltára. Jeho pečať uzatvára relikviu sv. Adeodáta
uloženú v súčasnosti na obetnom stole. Okrem
toho dal za 680 zlatých opraviť mlyn v Pobedime,
a tak jeho meno nájdeme na zamurovanom opracovanom kameni. Z iniciatívy a z finančných
prostriedkov Antona Révaya boli postavené
sochy svätcov Floriána a Donáta.
Anton Révay sa narodil v roku 1718 na hrade
v Turčianskej Blatnici. Po kňazskej vysviacke bol
inštalovaný za bratislavského kanonika. V roku
1744 sa stal novomestským prepoštom a v roku
1752 bol vymenovaný za korcolského biskupa.
O dva roky neskoršie prijal biskupské svätenie. V
súvislosti s menovaním za rožňavského biskupa
/1776 / opustil Nové Mesto nad Váhom, no prepošstva sa vzdal až roku 1780, kedy bol už sídelným biskupom nitrianskym. Zomrel v roku 1783.
Z hľadiska kultúrneho treba spomenúť Antona Gabelkhovena /1785 - 1825/, ktorý mal kon-

l Prepošt Fridrich Pongrácz

mi patrónmi farnosti.
Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad
Váhom a ich prepošti mali najmä v rokoch 1414 1848 výrazný vplyv na chod našej obce a to tak po
stránke hospodárskej ako aj kultúrnej a duchovnej.
Ivan Pastorek

Jesenná časť okresného kola hry Plameň
Dňa 18. 10. 2014 sa počas sobotného dopoludnia naša hasičská mládež
zúčastnila jesennej časti okresného kola hry Plameň, ktoré bolo usporiadané
Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Nové Mesto nad Váhom
v spolupráci s DHZ Zemianske Podhradie. Za slnečného rána privítal súťažné
družstvá predseda okresného výboru Bc. Jozef Smolinský, podpredseda
OV DPO pre mládež Ing. Štefan Kusenda a člen komisie mládeže Peter Nemček. Bc. Jozef Smolinský zvlášť privítal súťažné družstvo z Pobedima a bol
potešený, že sa práca s mladými hasičmi obnovila i v našom hasičskom zbore.
Súťažné družstvo DHZ Pobedim, referentom pre mládež je Mário Plichta,
tvorili títo mladí hasiči: Michal Ďuricha, Michal Malíček, Oliver Dudík,
Martin Volár, Juraj Volár, Branislav Lukáč, Erik Petráš, Šimon Benka, Nikolas
Herák a Kamila Toráčová. Vedúcimi kolektívu hasičskej mládeže bol
Ing. Matej Palkovič.
Po privítaní súťažných družstiev sa súťažné družstvá pustili do plnenia
jednotlivých disciplín. Táto súťaž bola prvou pre viacerých členov súťažného
družstva, ale členovia ju hravo zvládali. Najviac uspeli na disciplínach ako,
určovanie vecných prostriedkov, kde získali plný počet bodov a podobne aj na
predlekárskej prvej pomoci. Dobré výsledky dosiahli na streľbe zo vzduchovky, či na hode granátom a hasičskej štafete dvojíc. Slabšie to bolo však na
disciplínach určovanie dopravných značiek a viazanie uzlov. Naše súťažné
družstvo získalo 137 bodov, s ktorými obsadili 4. miesto. Zvíťazili Bzince pod
Javorinou / 191 bodov/
Predseda okresného výboru Bc. Jozef Smolinský spolu s podpredsedom
pre mládež Ing. Štefanom Kusendom a členom komisie mládeže OV DPO
Petrom Nemčekom ukončili súťaž s poďakovaním za príkladný prístup súťažných družstiev k disciplínam a poďakovali DHZ Zemianske Podhradie za
spoluprácu pri usporiadaní okresného kola. Predseda Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany na záver akcie pripomenul dôležitosť práce
s mládežou, ktorá napomáha získavať a pripravovať deti k ušľachtilému
povolaniu hasiča.
Chlapci si zo súťaže neodniesli síce trofej, ale na druhej strane si odniesli
príjemný zážitok a taktiež aj poznanie o tom, kde majú ešte rezervy. Na záver
by som sa chcel poďakovať chlapcom zo súťažného družstva DHZ Pobedim za
ich výkon a nasadenie, a zároveň aj organizátorom a rozhodcom za dobrú
úroveň súťaže.
Ing. Matej Palkovič, tajomník DHZ Pobedim

Darovanie krvi hasičmi a ďalšími dobrovoľníkmi
Dňa 15.10.2014 zavítala do obce Pobedim mobilná transfúzna jednotka
z fakultnej nemocnice Trenčín. Transfúzna jednotka v spolupráci s Miestnym
spolkom Slovenského červeného kríža Pobedim vykonali v obci darovanie
krvi. Pobedimskí hasiči, v počte 7 členov DHZ Pobedim, sa tejto akcie zúčastnili a darovali túto vzácnu tekutinu. Spolu s hasičmi darovali krv aj ďalší
dobrovoľní darcovia v celkovom počte 35 darcov. Humánnu akciu podporila
Obec Pobedim a tiež ochotní sponzori. Organizátorom bol Miestny spolok
Slovenského červeného kríža v Pobedime.
Martin Piškula -R.Privítali sme
10.9.2014 Nataly Viviem Kalužová,
Pobedim 130
14.9.2014 Martin Lauko, Pobedim 482
3.10.2014 Sebastán Kováčik, Pobedim 324
4.10.2014 Jarmila Horňáková, Pobedim 225
9.10.2014 Patrik Bango, Pobedim 255
Manželstvo uzavreli
4.10. 2014 Lucia Miklovičová, Pobedim 348 a Ing. Michal Šupka,
Potvorice
4.10.20104 Martin Piškula, Pobedim 201 a Katarína Magulová,
Drahovce
22.11.2014 Michal Gono Pobedim 449 a Barbora Pastiriková,
Považany
Rozlúčili sme sa
23.9. 2014 Mária Haasová , 75 r., č. 93
24.10.2014 Mária Petrovská , 69 r., č 91
12.11.2014 Alžbeta Miklovičová, 77 r., č.128

Foto: Eva Pogranová

Pobedimská oblátka
V sobotu 6. decembra 2014 sa konalo jedno vydarené podujatie. Futbalový
klub pripravil Mikulášske posedenie s názvom „Pobedimská oblátka“. Program pozostával z ukážok pečenia vianočných oblátok, zdobenia medovníkov,
vystúpenia Folklórnej skupiny Pobedimčan a hudobnej skupiny Old Boys.
Atmosféru podujatia dotvorila bohatá výzdoba, ktorú pripravili žiaci základnej školy so svojimi učiteľmi. Okrem toho mal prísť aj Mikuláš na koči.
Začiatok bol naplánovaný na 14.00 hodinu v telocvični na futbalovom
štadióne FK 1925. Už pred touto hodinou v útrobách telocvične vládol čulý
ruch. Janka Miklovičová, Majka Desátová, Zuzka Sovišová, Vojtech Čechvala, Alojz Miklovič a Jozef Miklovič ukázali, ako sa pečú vianočné oblátky,
trubičky i slané oblátky. Veľmi pekný bol pohľad na deti zdobiace medovníčky. Ich sústredené tváričky vyjadrovali vôľu a chuť vytvoriť najkrajší medovník. Z toho sa určite tešili aj cvičenky z TJ Sokol, ktoré medovníčky napiekli.
Prítomných privítal prezident FK 1925 Rastislav Čop a Eva Pogranová
v krátkosti porozprávala o svätom Mikulášovi.
Piesňou „V dolinách, keď za večera...“ , žartovnou piesňou „Niesla baba,
niesla nošu...“ a ďalšími piesňami sa predstavila FS Pobedimčan.
Čo futbalisti sľúbili, to aj splnili. Mikuláš prišiel. Na koči ho priviezli dva
krásne koníky. No nebol sám, mal dvoch pomocníkov - anjela a čerta. Deti
postupne spievali a recitovali básničky škôlkari, žiaci prvého stupňa i ostatné
deti. Mikuláš s anjelom ich odmenili sladkými balíčkami. Záver večera patril
hudobnej skupine Old Boys, ktorá hrala na počúvanie i do tanca.
Počas celého programu sa mohli návštevníci občerstviť nealkoholickými
nápojmi, vareným vínom i vianočným punčom. Ak boli hladní, mali na výber
zabíjačkovú kapustnicu alebo lokše s makom, lekvárom, orechmi. Okrem toho
si mohli zakúpiť domáci med i sviečky z včelieho vosku.
Kto prijal pozvanie futbalistov a prišiel, určite neľutoval. Pevne veríme, že
sa „Pobedimská oblátka“ zaradí k tradičným podujatiam v našej obci.
Eva Pogranová

Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu
a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej
dane v roku 2014 za rok 2013 sumu 629,92 Ä (18 983,27 Sk). Združenie
túto sumu po odpočítaní bankových a notárskych poplatkov poukáže
na účet Farnosti Pobedim. Združenie doteraz poskytlo na obnovu
kultúrnych pamiatok Kostola sv. Michala a Rímskokatolíckej fary
celkovú sumu 69 272,94 Ä (2 086 916,59 Sk) a úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať finančné príspevky na
účet Združenia na obnovu oboch kultúrnych pamiatok.
Ing. Peter Kotleba, predseda združenia
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