POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Posolstvo zimnej prírody

Vianoce, čas i na zamyslenie
Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, tak ich zvykneme nazvať. Čas vianočný, sviatočný má určite svoje čaro. Stretne sa rodina, priatelia, blízki i tí, ktorí
sú ďaleko. Spomenieme si na príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami, ale žijú
v našich srdciach. Myslíme aj na chorých spoluobčanov a prajeme skoré uzdravenie. V tomto čase sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť, zaspomínať si na
uplynulý rok, na to čo sme prežili. Práve teraz je ten vhodný čas na zamyslenie
sa, ako naplno prežiť Vianoce a radosť z týchto sviatkov.
Želám Vám milí spoluobčania pokojné, radostné prežitie vianočných
sviatkov, aby sa Vám splnili vaše sny, priania a predsavzatia.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky želá
Bc. Martin Lednický, starosta obce

Novinky z obce a poďakovanie
Keďže sa blíži koniec tohto roka opýtali sme sa starostu obce Bc. Martina
Lednického na najnovšie novinky z obce.
Na úvod mojej odpovedi upozorňujem čitateľov našich obecných novín,
že platia nové úradné hodiny a to pondelok: 7,30 - 12,00 13,00 - 15,30 hod.,
utorok: 7,30 - 12,00 13,00 - 15,30 hod., streda: 7,30 - 12,00 13,00 - 17,00
hod., štvrtok: neúradný deň, piatok: 7,30 - 12,00. V prípade potreby je
samozrejme možný kontakt s pracovníkmi úradu na telefónnych číslach
032 7794173 a 0915 233 953.
Ďalšou novinkou na obecnom úrade je zmena na poste ekonómky obecného úradu. Po odchode dlhoročnej pracovníčky Marty Jankechovej do dôchodku pracuje v súčasnosti na úseku finančných záležitostí a mzdovej agendy
Lucia Kameniarová.
Z aktivít obce za posledné obdobie spomeniem inštalovanie kandelábrov
nových svietidiel pred východnými vchodmi do cintorína a tiež na nové
osvetlenie smreku pred supermarketom Jednota. Čiastočne sa tiež rekonštruovalo osvetlenie na vianočnom stromčeku v parčíku pred farou. V čase uzávierky novín sa pracuje na oprave strechy Svadobky a na výmene podlahy v telocvični školy. I napriek blížiacemu sa koncu tohto roku očakávame finančné
prostriedky na nákup nových kontajnerov, no žiaľ dotáciu na likvidáciu divokej skládky na lokalite Zástodolie sa získať nepodarilo. Rovnako neúspešné
boli žiadosti mnohých obcí na Slovensku, konkrétne približne to bolo 50 %
žiadateľov. Neúspešné obce, tak ako aj naša, dúfajú v pokračovaní dotácií na
tento projekt i v budúcom roku 2016.
Využívajúc túto príležitosť dovoľte mi, vážení čitatelia obecných novín
Pobedimčan, aby som vám osobne zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov, hlavne však pevné zdravie v novom roku 2016. Chcem
tiež poďakovať našim obyvateľom za činnosť v prospech obce Pobedim a to
tak pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, členom folklórnej skupiny Pobedimčan, aktivistom v rôznych oblastiach života
obce ako aj členom spoločenských a športových organizácií. Poďakovanie
patrí našej škole, Poľnohospodárskemu družstvu Pobedim za spoluprácu,
pomoc s technikou a ústretovosť ako aj Pavlovi Vakošovi za odborné práce. Je
milou povinnosťou vyjadriť vďaku občanom, ktorí sa nezištne starajú o priestory v okolí našich sakrálnych plastík sv. Vendelína a Najsvätejšej Trojice a to
Michalovi Ferancovi a Pavlovi Majerníkovi. Nezabúdam ani na aktivitu pracovníkov obce a tak vďaka patrí v prvom rade Petrovi Heskovi, potom Petrovi
Dudíkovi a Andrejovi Melicherovi, ktorí odviedli kus práce na zveľaďovaní
obce a údržbe obecného majetku. Poďakovanie patrí aj pracovníkom malých
obecných služieb, ktorí sa starajú o čistotu obce. Všetci títo menovaní a ďalší
nemenovaní naši občania sú zárukou, že naša obec bude patriť k sídlam, kde je
príjemné žiť a bývať.

Jeden mladík sa rozhodol, že sa stane slávnym rytcom jaspisu. Vybral sa
teda k najlepšiemu majstrovi celého kraja, aby sa učil v jeho umeleckej
dielni. Prvý deň mu majster vložil do ruky kúsok jaspisu a povedal: Zovri
pevne dlaň! Mladý muž so zovretou päsťou sa celý deň ani nepohol, majster
mu nedal nič robiť. Na druhý deň odvážne predstúpil pred majstra v presvedčení, že sa naučí niečo nové. Ale majster mu opäť vložil do ruky kúsok jaspisu a povedal: Zovri dlaň! A mladý muž sa zasa celý deň nepohol a v pästi
zvieral kúsok jaspisu. A tak to šlo deň čo deň po celý rok. Raz ráno, ako
obyčajne, predstúpil pred majstra s otvorenou rukou. Majster mu znova do
ruky vložil kameň. Len čo sa kameň dotkol dlane, mladík zvolal: Toto nie je
jaspis! Majster sa usmial: Vidím, že už ho rozoznáš.
Aj dotyk chladného kameňa môže byť veľavravný. Príroda nevie rozprávať ľudským jazykom a predsa sa k človeku prihovára. A to nielen na jar, keď
všetko rozkvitne. Nielen v lete, keď nás zohrievajú teplé slnečné lúče. Nielen
na jeseň, keď sa tešíme z bohatej úrody. Aj v zime nám chce príroda odovzdať hlboké posolstvo.
Zima sa nám môže zdať jednotvárna, pretože chladné počasie obmedzilo
naše aktivity. A keď nám mráz zájde až za nechty, môžeme toto ročné obdobie považovať za nemilosrdné. Hoci je chladná, zima je múdra. Učí nás viac
si vážiť jedlo, keďže záhrady odpočívajú a stromy spia. Keď očistíme chodník od snehu a o chvíľu je znovu zabielený, zima nás učí vytrvalosti. Ľadom
pokryté cesty nás chcú naučiť opatrnosti.
V zime je slnko najďalej od zeme. No práve v tomto období, keď slávime
Vianoce, je človek akosi najbližšie k človeku. Posielame vianočné pozdravy
do celého sveta. Navštevujeme svojich príbuzných a priateľov. Prajeme si
navzájom všetko dobré v novom roku. Sama príroda nás pozýva k tomu, aby
sme boli viac ľudskejší. Aké znamenia nám zimná príroda ponúka?
Prácu na poli a v záhrade zima zastavila a ponúka nám ticho, v ktorom
lepšie počujeme druhého. Sneh zakryl ploty, ktoré oddeľujú naše domy.
Biela perina schovala medze, pre ktoré sa ľudia súdia a hnevajú. Ľad dáva
krásne oblečenie všetkým nehybným veciam bez rozdielu. Mráz vymaľuje
okná u chudobných aj bohatých.
Zimná príroda je nielen krásna, ale aj mnohovravná. Dáva nám možnosť
viac pochopiť seba aj druhých. Ponúka nám príležitosť zastaviť sa a popremýšľať nad svojím pôvodom i cieľom života. Vianočné sviatky, ktoré slávime v zime, nás povzbudzujú uveriť, že môžem byť viac človekom, ak sa
aspoň trocha posnažím byť čistý ako čerstvo napadnutý sneh.
Ľuboš Tvrdý, farár

Stretnutie
s Mikulášom
Obec Pobedim, Farský
úrad Pobedim a FK 1925
Pobedim pripravili na 5. decembra 2015 pre deti, mládež i dospelých „Stretnutie
s Mikulášom“. Podvečer
sviatku sv. Mikuláša sa
niesol v slávnostnej atmosfére. Začal sa sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Ľuboš
Tvrdý. Po jej skončení sa l Na Stretnutí s Mikulášom bolo živo.
všetci prítomní presunuli
Foto: Zuzana Pogranová
k fare, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Medzitým prišiel na koči Mikuláš a s anjelom
a čertom prítomných sprevádzali na ceste do športového areálu. Vo
vyhriatej a vyzdobenej telocvični plnej všelijakých vôní čakal rozsvietený vianočný stromček a pod ním kôš plný darčekov pre deti.
Pokračovanie na str. 2

Pobedimskí hasiči a obec majú protipovodňový vozík
Zástupcovia obcí z trenčianskeho regiónu si 9.októbra 2015 prevzali od
ministra vnútra Róberta Kaliňáka kľúče od špeciálne upravených prívesných
vozíkov s protipovodňovou technikou. Určené sú na zásahy dobrovoľných
hasičov, ktorí tak budú lepšie pripravení na veľkú vodu a schopní účinnejšie
chrániť zdravie ľudí a tiež ich majetok a miestnu infraštruktúru. Obce, ktorú
takúto pomoc dostanú boli vybrané na základe miery povodňového rizika
ako aj podrobnej analýzy databázy zásahov hasičov. Prevzali ich zástupcovia
obecných úradov a hasičských zborov obcí Trenčianskeho kraja. Medzi
obcami, ktoré si vozík prevzali, boli aj hasiči z Pobedima.
Niekoľko druhov čerpadiel /kalové, elektrické kalové, plávajúce/, generátor elektriny, prenosné osvetlenie a protipovodňové bariéry a set náradia.
Toto všetko nájdu dobrovoľní hasiči v protipovodňových prívesných vozíkoch. Špeciálna technika je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové
opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.
Odovzdávanie prebehlo na parkovisku, pri obchodnom centre Laugarício Trenčín. Preberania sa za obec Pobedim zúčastnili: Bc. Martin Lednický - starosta obce Pobedim, Martin Piškula - veliteľ DHZO Pobedim, Martin
Vallo - veliteľ družstva, Ján Ivanič - strojník a Ľuboš Melicher - strojník
/povodňová služba/.
Dovedna 29 dobrovoľných hasičských zborov obcí z Trenčianskeho
kraja bude môcť v prípade mimoriadnej udalosti na ich územiach využiť
protipovodňové prívesné vozíky.
„Keďže povodne u nás za posledných 10 rokov spôsobili škody za viac
ako 702 miliónov eur, rozhodli sme sa podporiť obce pri zvládaní krízových
situácii v čase záplav a znížiť tak negatívne dôsledky ničivej vody." - povedal
minister vnútra Robert Kaliňák.
Na záver poďakoval starosta obce Bc. Martin Lednický v mene všetkých
predstaviteľov miest a obcí ministrovi vnútra so slovami“ Radi vidíme pána
ministra medzi nami, lebo vždy nám niečo potrebné a užitočné odovzdá.
Preto ho radi privítame medzi nami čo najčastejšie. „
Martin Piškula, veliteľ DHZO Pobedim

Stretnutie s Mikulášom
Dokončenie zo strany 1
Po krátkom príhovore starostu obce Bc. Martina Lednického sa slova
ujal sv. Mikuláš. Pozval k sebe deti, pýtal sa ich, či boli dobré, či poslúchali,
alebo robili neplechu. Tie dobré po zarecitovaní básničky alebo zaspievaní
piesne dostali mikulášsky balíček plný dobrôt. Samozrejme, že ho dostali
všetky deti. Veď ktoré by na seba prezradilo, že neposlúchalo? Anjel takmer
nestíhal podávať Mikulášovi balíčky, toľko mal roboty. A čert? Ten sa ako
vždy nudil a márne hľadal niekoho do svojho vreca. Nakoniec sa mu však
jedného chlapca predsa podarilo „uloviť“. To však len preto, že tento si chcel
čertovské vrece vyskúšať. Deti mali možnosť vyzdobiť medovníčky. Chytili
sa toho s plnou chuťou a zanietene maľovali vzory. V rámci programu tradične piekli vianočné oblátky i trubičky Janka Miklovičová, Majka Desátová,
Zuzka Sovišová a Jozef Miklovič. Bolo ich menej, ako minulý rok, ale
o svoje výrobky sa báť nemuseli. Chutili všetkým. Kto chcel, mohol si zakúpiť med. Na výber bolo z viacerých druhov. A ak bol niekto hladný, mohol
si zajesť lokše s makom, rusnácke pirohy, vianočnú kapustnicu a zapiť vianočným alkoholickým alebo nealkoholickým punčom či vareným vínom.
O dobrú náladu sa hudbou naživo a aj spevom postarala pobedimská
rómska kapela Perinbaba. Temperamentnými piesňami vyzývala do spevu
i do tanca. Do telocvične prišli strašidlá. Takmer nik sa ich nenaľakal, boli
súčasťou vystúpenia folklórnej skupiny Pobedimčan. Zaspievali mikulášske
i vianočné piesne a samozrejme nechýbali ani žartovné ako napr. „Strašidlá
sa prebúdzajú...“. Po ich vystúpení sa slova znova ujal starosta obce. Poďakoval Mikulášovi, anjelovi i čertovi. Nezabudol ani na mladých ľudí z Podolia, ktorí priviezli Mikuláša a povozili deti na koči s konským záprahom.
Poďakoval všetkým, ktorí sa o tento krásny večer akýmkoľvek spôsobom
postarali. Nezabudol ani na deti a mládež, pre ktorých bol celý program
určený. Nakoniec pozval k občerstveniu i do tanca.
Za tento veľmi pekný večer sa treba poďakovať všetkým, ktorí toto
podujatie podporili: ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime, TJ Sokol Pobedim
ženy, DAMITO s.r.o., FK 1925 Pobedim, Farský úrad Pobedim a Obec
Pobedim.
Podujatie „Stretnutie s Mikulášom“ bolo úspešným pokračovaním
minuloročnej „Pobedimskej oblátky“ a už teraz sa môžeme tešiť na ďalší
ročník a opätovné stretnutie so sv. Mikulášom.
Eva Pogranová

l Protipovodňové vozíky odovzdal minister R. Kaliňák

Flores musarum 2015 aj pre Vladimíru Žitňanskú
FLORES MUSARUM opätovne otvorilo sériu ocenení pre ľudí, ktorí
pracujú v oblasti kultúry v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK), a to
prvým verejným ocenením kultúry v kraji dňa 28. októbra 2015. Počas pondelkového slávnostného večera bolo v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach
ocenených 17 jednotlivcov a 7 kolektívov. Z rúk predsedu TSK Jaroslava
Bašku si „kvety múz“ prevzali svoje verejné poďakovanie.
Ďakovný list a ocenenie Flores Musarum udelil trenčiansky župan za
dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry. Zároveň
vyjadril poďakovanie a ocenil, že
venujú svojej práci veľa voľného
času, mnohokrát bez nároku na
honorár, len preto, že ich múza
obdarila schopnosťou tvorby.
Toto významné ocenenie si
prevzala aj Vladimíra Žitňanská za
dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti
kultúry a organizácie spoločenského života v obci Pobedim. Flores
Musarum jej bolo udelené pri príležitosti životného jubilea. Vladimíra
Žitňanská je nielen pracovníčkou
obecného úradu a matrikárkou. Vo
veľkej miere sa podieľa aj na kultúrnom a spoločenskom živote v našej
obci. Ako dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti vnášala poetické
slovo do svadobných a iných obradov i podujatí. Je tvorivou organizátorkou
spoločenských akcií ako napr. Stretnutia jubilantov, Stretnutia jubilejných
manželských párov, Uvítanie detí do života, Privítanie prváčikov u starostu
obce, Stretnutia s významnými osobnosťami, kolektívmi, atď. Zároveň je aj
autorkou pôsobivých scenárov a kreatívnou moderátorkou kultúrnych podujatí. O tom, že ju múza obdarila silnou schopnosťou tvorby, svedčia aj citlivé
posledné rozlúčenia s občanmi obce. Ďalším dôkazom je scenár občianskeho
obradu uzavretia manželstva, ktorý úspešne prezentoval našu obec počas
regionálnej, krajskej i celoslovenskej prehliadky kolektívov ZPOZ pod
názvom „Keď láska dáva životu zmysel“. Výpočet všetkých aktivít by bol
veľmi dlhý, preto sú uvedené aspoň niektoré.
Vladimíra Žitňanská je v oblasti kultúry profesionálom. Kultúrnu činnosť
vykonáva s plným nasadením, vkladá do nej dušu i srdce. Nerobí veci, ktoré
znižujú dôstojnosť druhých ľudí. Práve naopak. Berie do úvahy estetické
i morálne hľadisko svojho konania. Zvažuje všetky súvislosti, je prístupná
všetkým podnetom, ktoré môžu mať vplyv na úspešný výsledok činnosti.
Pracuje precízne a nevynechá žiadny detail, aby bola čo najväčšia spokojnosť
zúčastnených. V každej situácii a pri každej príležitosti je pripravená urobiť aj
niečo na viac, čo nie je jej priamou povinnosťou, ale čo prinesie aj druhým
radosť. Zjednodušene povedané, je to človek, ktorý na správnom mieste robí
správne veci a v správny čas.
Po odovzdaní ďakovných listov a ocenení sa predstavil jubilujúci Komorný orchester mesta Trenčín. Atmosféru večera umocnilo vystúpenie rodáčky
z Trenčína, sólistky opery SND, sopranistky Andrey Vizváry, sólistu opery
SND Daniela Čapkoviča za klavírneho sprievodu korepetítorky Opery SND
a Opery Štátneho divadla Košice, klaviristky Júlie Grejtákovej.
Flores musarum je vzdaním úcty ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho
hľadiska, alebo individuálneho záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti.
Eva Pogranová

Hodové kultúrne aktivity - výstavy a koncert
Dve výstavy a to vo svadobke výstavu Pobedimskí roľníci a v Roľníckom
dome výstavu Plody záhrad si mohli Pobedimčania a ich hostia spolu s návštevníkmi obce prezrieť počas pobedimských hodov. Nechýbal ani koncert v Roľníckom dome.
Na prvej výstave boli použité archívne materiály a predovšetkým fotografie v minulosti a súčasnosti poľnohospodárstva v obci. Okrem fotografií
z archívu boli inštalované fotografie Petra Gallu bývalého učiteľa základnej
školy, Jozefa Segeša a Ing. Juraja Lednického, predsedu poľnohospodárskeho
družstva. Žiaci a učitelia školy obohatili výstavu výtvarnými prácami a postavami ženca a žnice v pobedimskom pracovnom kroji. Veľmi zaujímavou súčasťou výstavy bolo premietanie filmu Kronika JRD Pobedim, ktorý bol nakrútený
v roku 1983 so zábermi z našej obce, z vtedajšej činnosti pracovníkov družstva
a z odovzdávania dožinkového venca. Podľa titulkov film na DVD v roku 2000
spracoval Jozef Segeš, ktorý film doplnil aj vlastným komentárom.
Výstavu v Roľníckom dome, Plody záhrad, inštalovali pobedimskí záhradkári s aktívnym a obetavým predsedom organizácie Jozefom Sýkorom a žiaci
spolu s učiteľmi našej školy. Návštevníci si mohli prezrieť, po dvoch rokoch,
ukážky pestovania ovocia, hlavne jabĺk , zeleniny ako i živé zvieratá. Zo zavarenej zeleniny zaujali mini kukuričky a predovšetkým mini patizóny. Žiaci

materskej a základnej školy sa pochválili prácami predovšetkým z tekvíc ako
i účasťou a získaním ocenenia na súťaži v Piešťanoch v súťaži VICTORIA
REGIA 2015 úspešnou reprezentantkou bola Katarína Kadlecová.
Výstava záhradkárov a žiakov bola inštalovaná vo vnútornom dvore a
v hospodárskej časti domu, pričom vo vonkajšom dvore si „hodári“ mohli
vypočuť koncert dychovej hudby v podaní súboru Borovienka.
I. Pastorek

Hodová sv. omša a priateľské stretnutie
Už pri vyhlasovaní dátumu hodov vyzval
správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý veriacich,
aby prišli na sv. omšu na hodovú nedeľu v krásnych pobedimských krojoch. A tak nielen členovia folklórnej skupiny a deti , ale i viacerí Pobedimčania boli oblečení v krojoch a tento kroj si
obliekol i sám správca farnosti a ako sa vyjadril
cení si ho rovnako, ako svoje primičné bohoslu-

žobné oblečenie. Treba konštatovať, že pobedimský kostol bol zaplnený tak, ako v dávnejšej
minulosti a kroj tiež pripomínal časy minulé.
Sv. omša mala slávnostný ráz, boli prinesené
viaceré obetné dary, kázeň určite zaujala svojimi
hlbokými myšlienkami, milé bolo požehnanie
veľkej skupiny detí a sv. omša sa ukončila
pápežskou hymnou. Pred ukončením sv. omše
zablahoželal p. farárovi k nedávnym
meninám starosta obce Bc. Martin Lednický.
Po svätej omši pán farár pozval všetkých na priateľské stretnutie, na ktorom sa
podávalo občerstvenie, pohár vína a
pečivo. Občerstvenie ponúkal aj vdp. Ľ.
Tvrdý v klobúčiku a vskutku peknom
pobedimskom kroji, ktorý mu zhotovili
šikovné Pobedimčanky. Na stretnutí nemohlo chýbať fotografovanie a fotografie
z tohto stretnutia budú iste patriť k milým
spomienkam na túto jedinečnú cirkevnú
Foto: Jozef Segeš
i spoločenskú udalosť. Správa a fotografia
Jána Feranca bola zverejnená aj v 46. čísle
l Spoločné foto na priateľskom stretnutí.
Katolíckych novín.
I. Pastorek

Hodový 3. ročník súťaže s hasičskou historickou technikou
Tohtoročný ročník sa čo sa týka počasia
nevydaril najlepšie, avšak súťaže chtivých ľudí
to neodradilo. Na hodovú sobotu 27. 9. 2015 sa
na III. ročníku zúčastnilo celkovo 8 družstiev,
z čoho jedno bolo ženské. Po privítaní družstiev
starostom Bc. Martinom Lednickým a predsedom DHZ Pobedim Martinom Piškulom, sa
družstvá pustili do súťažného zápolenia. Diváci
mohli vidieť akú námahu vyžadovala práca
s hasičskou striekačkou minulých čias a zároveň
obdivovať isté čaro historických striekačiek
z Pobedima, Krakovian a Rakovíc. Po dvoch
súťažných pokusoch, kde pri druhom pokuse
mohli súťažné družstvá použiť svoju vlastnú
historickú striekačku, sa súťažné družstvá
umiestnili v nasledovnom poradí:
V kategórii mužov: 1. miesto Rodinný tím
(33,14s), 2. miesto DHZ Pobedim (33,89s), 3.
miesto DHZ Vrbové (34,55s), 4. miesto DHZ
Moravany n. V. (35,17s), 5. miesto DHZ Krakovany (35,43s), 6. miesto DHZ Rakovice
(35,80s), 7. miesto Zúfalý výber (38,63s).

V kategórii žien: 1. miesto Najkrajšie (42,20s).
Z výsledných časov je vidno, že súťažiace
družstvá bojovali o každú sekundu a rozdiely
boli medzi časmi boli veľmi malé. Nakoniec sa
víťazným družstvom stalo „nehasičské“ družstvo Rodinný tím, ktoré tak vytrhlo prvenstvo
DHZ Pobedim. DHZ Vrbové obhájilo 3. miesto
z minulého ročníka a ostatné DHZ, ako Moravany n. V., Krakovany, Rakovice a družstvo spoluusporiadateľa súťaže Zúfalý výber svojimi
časmi vôbec nezahanbili. Pobedimské ženy
svojim výkonom opäť spestrili priebeh súťaže.
Po odovzdaní cien pre víťazov sa súťažiaci
občerstvili a v dobrej atmosfére zotrvali až do
večera.
Záverom chcem poďakovať členom DHZ
za organizáciu súťaže, za ich výkon, rozhodcom
z DHZ Trnava a nie menej chcem poďakovať aj
FK 1925 Pobedim za občerstvenie a poskytnutie
športového areálu.
Ing. Matej Palkovič,
tajomník DHZ Pobedim

V minulom čísle obecných novín Pobedimčan (3/2015 ) sme zverejnili článok o jubileu
maľby kostola. No nielen nástenná cenná maľba
v sakrálnom priestore má svoje 80. výročie, ale aj
bočné oltáre a sochy kostola boli inštalované pred
80. rokmi. Ide konkrétne o plastiky sv. Jozefa
/severná loď/ a sv. Terézie /južná loď/ ako aj
ústredné plastiky na bočných oltároch. V roku
1935 bola tiež zhotovená krstiteľnica.
Výrobu bočných oltárov kostola sv. Michala
archanjela zadal dekan farnosti Vendelín Zajac
a to rezbárovi a staviteľovi oltárov Jozefovi
Seilnachtovi. Dielňa J. Seilnachta urobila písomnú finančnú a ideovú ponuku a po objednávke boli
oltáre vyrábané v hlohovskej dielni majstra, ktorý
pochádzal z Nemecka a patril k známym staviteľom oltárov. Jeho práce možno nájsť na viacerých
miestach západného Slovenska a vrcholnou
prácou dielne bol pseudogotický oltár vo farskom
kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci. Okrem
toho J. Seilnacht zostavil súčasne používanú
krstiteľnicu so staršími plastikami Krst na Jordáne, zväčšil priestor pre uloženie Najsvätejšej
oltárnej sviatosti na hlavnom oltári a pozlátil Pietu
a anjelov na oltári Sedembolestnej Panny Márie.
Za všetky tieto umelecko - remeselné práce farnosť zaplatila 18. 935.- korún.
Majster J. Seilnacht urobil oltáre tak, že
počítal v architektúre oltárov s neskorším umiestnením plastík a to v ústrednom výklenku a ako
vo výklenkoch bočných, do ktorých boli vložené
staršie barokové sochy. I keď oltáre vrcholili
štítom navrhol správcovi farnosti ponechať štíty
z pôvodných bočných oltárov, takže oltáre majú
vlastne štíty dva a to jeden ako súčasť zhotoveného oltára a ďalší z barokového oltára z 18. storočia.
Do stredu oltárov po ich inštalovaní umiestnili ústredné plastiky Panny Márie a Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Tieto boli objednané u ďalšieho
významného majstra a to Ferdinanda Prinotha
z talianskeho Tirolska / St. Ulrich - Ortisei /. Išlo
o plastiky v životnej veľkosti rovnako ako sochy
sv. Jozefa a sv. Terézie. Práce Ferdinanda Prinotha
môžeme nájsť napríklad v Trstenej a tiež v severozápadnom Chorvátsku. Okrem archívnych dokladov je autorstvo sôch potvrdené aj štítkom na
podložke plastiky sv. Jozefa.
-Pastorek-

Slávnostné stretnutie jubilantov a jubilujúcich manželských párov
Dve krásne podujatia sa spojili v jedno. Jubilujúce manželské páry, ktoré v roku 2015 slávia
striebornú, zlatú a diamantovú svadbu, a zároveň
jubilanti, ktorí v roku 2015 dovŕšili alebo dovŕšia
životné jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 81 a viac rokov,
sa stretli 6. novembra 2015 vo viacúčelovom zariadení obce - svadobke. Obec Pobedim im na znak
vďaky pripravila malú slávnosť.
Už pri vstupe do sály vítali pracovníčky obce
prichádzajúcich. Každý dostal malý darček a kvet
a zároveň sa podpísal do Pamätnej knihy Obce
Pobedim. Vkusne upravené stoly ich lákali, aby si
našli miesto pri ľuďoch, v spoločnosti ktorých sa
cítia dobre.
Vrava v sále utíchla, keď na pódium vyšli
chlapec a dievča v pobedimskom kroji. Simonka
Slabá a Dominik Baláž uviedli slávnostný program,
ktorý si pre oslávencov pripravili žiaci a predškoláci ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime. Predškoláci,
takmer všetci v krojoch, jubilantom rozihrali žilky
i priniesli spomienky na detstvo v momente, ako
vstúpili na javisko. Básničky, tanček „Po nábreží
koník beží“ - to bol ich darček. Ďalší tanec „Měla
babka“ pridali deti z družiny. Nakoniec zaznela
dojímavá pieseň „Modlitba za starkú“ v podaní

dievčat zo speváckeho krúžku Timejky
Havrlentovej, Radky Malíčkovej a Sašky
Barančíkovej. Silný potlesk a u mnohých
i slzy v očiach im bol odmenou za krásne
vystúpenie.
Slávnostný program pokračoval slovom
i poéziou, ktorými sa prítomným prihovorila
Vladimíra Žitňanská. Mená 101 oslávencov
a 16-tich jubilujúcich párov prečítal Ivan
Pastorek. Naše najstaršie občianky Ľudmila
Mitošinková a Štefánia Kucharová sa dožívajú 93 rokov. Diamantovú svadbu, čiže 60
rokov spoločného života oslávili až dva
manželské páry Alojz a Anna Lednickí a Ján a
„Strieborní" jubilujúci manželia
Hilda Blaškoví. Následne sa slova ujal starosta obce Bc. Martin Lednický. Svojou rečou
listom, malým darčekom a šípovou ružou, ktorú im
poďakoval prítomným za ich prínos pre obec a ich odovzdal starosta obce a predseda kultúrnej komirodiny. Predniesol prípitok a zaželal, aby sa všetci sie.
dobre bavili, zaspomínali si na mnohé chvíle zo
Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a veselej
svojho života, zaspievali i zatancovali si.
atmosfére, o čom svedčilo i to, že mnohí si chceli
Ďalšiu časť otvorila spevom a hrou na hudobné uchovať spomienku na tieto chvíle nielen spoločnýnástroje Ľudová hudba Poľun zo Starej Turej. Päť mi fotografiami, ale i so starostom obce a vdp.
členov v krojoch svojim repertoárom rytmických
Ľubošom Tvrdým, kňazom pobedimskej farnosti.
piesní z Myjavy a okolia, ale i z celého Slovenska
Tento krásny večer spríjemňoval reprodukovadoslova volali do tanca i do spevu.
nou hudbou Ivan Pätnický. Niet pochýb, že jubilanPo večeri, na prekva- ti sa cítili veľmi dobre, veď sa bavili až do neskopenie mnohých, boli rých večerných hodín.
jubilujúci manželia
Ešte raz všetkým blahoželáme.
odmenení Pamätným
Rovnako ako po minulé roky aj teraz v mesiaci októbri, konkrétne 27. 10.
Text a foto: Eva Pogranová
2015, sa na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého v Pobedime
uskutočnil Deň úcty k starším. V úvode privítala prítomných Pobedima
Návšteva bohoslovcov a ich predstavených z Badína
a Bašoviec riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Gáborová a po jej emotívnom
úvode prišli na rad básne, piesne, tance, scénky v podaní detí materskej školy
ako aj žiakov základnej školy. Starší žiaci sa tiež prezentovali pásmom žatevV stredu 4. novembra 2015 navštívili našu farnosť bohoslovci a ich predných zvykov pri odovzdávaní dožinkového venca. Prítomní starší občania so
stavení z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. V podvečerzáujmom sledovali vystúpenia svojich vnučiek a vnukov a mohli sa občerstviť
ných hodinách smerovala ich cesta na cintorín, kde je pochovaný banskobyskávou, čajom alebo pečenými dobrotami. Za ich účasť ako aj za program detí
trický biskup Monsignor Jozef Feranec. V krátkom životopise bolo spomenuté
materskej školy a žiakov základnej školy pod vedením pedagógov, na záver
i to, že Pobedim je nielen miestom posledného odpočinku, ale i rodiskom
milého stretnutia poďakovala riaditeľka školy. K poďakovaniu sa pripája aj
biskupa. V Banskobystrickej diecéze pôsobil ako diecézny biskup v rokoch
redakcia obecných novín.
-I.P.1973 - 1990. Pietnym miestom, osvetľovaným horiacimi sviečkami, sa niesla
modlitba bolestného ruženca. Po skončení spomienky sa prítomní presunuli do
farského kostola sv. Michala Archanjela, kde sa konala sv. omša. Hlavným
celebrantom bol generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav
Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a obnovu
Koppal. Spolu s ním sv. omšu slúžili i správca farnosti vdp. Ľuboš Trdý
kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % zo zaplatenej dane z príjmov
a vdp. Jozef Lednický, rodák z Pobedima. Rektor seminára vdp. Ján Vigľaš
v roku 2014 za rok 2013 vo výške 629,92 Ä (18 976,97 Sk) a v roku 2015 za rok
v homílii poukázal na kňazské a biskupské pôsobenie otca biskupa Feranca.
2014 vo výške 963,73 Ä (29 033,33 Sk). Združenie tieto sumy po odpočítaní
Vysoká účasť farníkov z Pobedima, Bašoviec i iných obcí svedčí o tom, že
bankových a notárskych poplatkov kumulovalo a v mesiaci 9/2015 poukázalo
ľudia na otca biskupa nezabúdajú.
Eva Pogranová
na účet Farnosti Pobedim sumu 1600,00 Ä (48 201,60 Sk) na obnovu obrazu
maľovaného na dreve zobrazujúceho Pannu Máriu Kráľovnú s Ježiškom prislúchajúceho kostolu sv. Michala. Združenie doteraz poskytlo na obnovu kultúrnych pamiatok Kostola sv. Michala Archanjela a Rímskokatolíckej fary celkovú
sumu 70 872,94 Ä (2 135 118,19 Sk).
Pobedimskí seniori si po pobedimských hodoch naplánovali zájazd, podľa
Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytopôvodného zámeru, z príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
vať finančné príspevky na účet Združenia na obnovu oboch kultúrnych paZámerom bolo prezrieť si expozíciu venovanú Ľ. Štúrovi, ako aj jeho pamätník
miatok.
Ing. Peter Kotleba, predseda združenia
v centre Modry. Nemilým prekvapením bol fakt, že expozícia Ľudovíta Štúra
sa práve v jeho roku reinštaluje a samotné centrum Modry je rozkopané. A tak
Privítali sme
výbor JDS navrhol a realizoval spolu so svojimi členmi návštevu Múzea kera29.8.2015 Tomáš Kment, č. 340
miky a galériu Ignáca Bizmajera. Účastníci zájazdu si prezreli obe expozície a
12.10.2015 Šimon Feranec, č.253
zvlášť zaujala galéria národného umelca I. Bizmajera s nádhernými keramic30.10.2015 Michal Gono, č. 449
kými plastikami. Treba však dodať, že s Ľudovítom Štúrom sa stretli na vystaManželstvo uzavreli
vených exponátoch mladého modranského keramikára. Potom sa členovia JDS
17.10.2015 Bc. Veronika Klimová, Pobedim 34 a Ing. Anton Beňovič
presunuli do susedného Pezinka a navštívili Malokarpatské múzeum v Pezin24.10.2015 Martina Pelíšková a Pavol Rozbeský, Pobedim 242
ku, ktoré je zamerané na vinohradníctvo a vinárstvo v malokarpatskej oblasti.
24.10.2015 Michaela Miklášová a Ivan Vargic, Pobedim 255
Návštevníci expozície mali fundovaný výklad a zaujali ich cenné a pekné
exponáty regionálneho múzea. Prehliadku sme zakončili pohárom vína.
Rozlúčili sme sa
Posledným bodom zájazdu bol obed v štýlovej vinárni Matyšák.
8. 12. 2015 Emília Lednická, 78r., č. 408
I. Pastorek

Deň úcty k starším na základnej škole

Uctili si pamiatku biskupa Jozefa Feranca

Navštívili Modru a Pezinok
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