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NOVINY OBCE POBEDIM
Prečo slávim Vianoce?

Predvianočné stretnutie seniorov
Seniori v adventnom období sa opäť rozhodli pripomenúť si obdobie adventu a Vianoc v kultúrno-spoločenskej akcii Predvianočné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2016 v sále svadobky. Zišlo sa temer
80 členov Základnej organizácie JDS v Pobedime, aby
si vypočuli komentovanie adventného a vianočného
obdobia v interpelácii členiek Anny Lednickej, Eleny
Miklovičovej a Eleny Žitňanskej. Po vystúpení privítal
prítomných predseda organizácie Ivan Pastorek, ktorý
pripomenul okrem iného i 10-ročnú existenciu seniorskej organizácie v našej obci. Po jeho príhovore sa podľa
zvyku na štedrej večeri účastníci stretnutia pomodlili
a zaspievali si vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc. Po
prípitku si pochutnali na výbornej kapustnici a neskôr sa
podávalo hlavné jedlo (rezeň so zemiakovým šalátom).
Počas občerstvenia potešili svojou scénkou gazdu a
gazdinej po štedrej večeri Ľudmila Pätnická a Emília
Miklovičová, ku ktorým sa pridali koledníci / A. Lednická, E. Žitňanská, E. Miklovičová, J. Miklovič/. Ich
príchod sprevádzala vianočná koleda Pásli ovci valasi
a neskôr ďalšia vianočná Búvaj dieťa krásne. A tak
v príjemnej pohode strávili seniori našej organizácie
JDS pekný večer, ktorý im navodil neopakovateľnú
predvianočnú atmosféru.
Ivan Pastorek

Zo zasadania obecného zastupiteľstva
Posledné tohoročné 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 12. decembra 2016 v zasadacej miestnosti. Pôvodný
program bol rozšírený o jeden bod, ktorý
súvisel s auditom finančných prostriedkov
obce.
Po otvorení zasadania, kontrole uznesení
a podnetmi občanov poslanci prejednali
a schválili v poradí 3. úprava rozpočtu na rok
2016 a následne si vypočuli a vzali na vedomie záväzné stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce na r. 2017 - 2019. Poslanci
v doplnenom bode programu /bod. č. 5/
prijali uznesenie týkajúce sa opravy účtovania finančných vkladov. Obecné zastupiteľstvo v 7. bode programu rokovalo o rozpočte
obce na roky 2017 - 2019. Predsedníčka
finančnej komisie predniesla stanovisko
komisie k rozpočtu a poslancov zaujímali
niektoré položky obecného rozpočtu napríklad zvýšenie položky Ochrana pred požiarmi. Poslanci tiež žiadali o doplnenie finanč-
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ných prostriedkov na pripojenie objektov
obce k vodovodu a na zateplenie objektu
zdravotného strediska, pošty a bytov a to
v rámci príslušného projektu Ministerstva
životného prostredia. Bolo však navrhnuté,
že úpravu rozpočtu je možné uskutočniť
v prvom štvrťroku 2017 a tak poslanci návrh
rozpočtu, ktorý predložila ekonómka obce
Lucia Kameniarová, schválili v pôvodnom
znení. Pred informáciami starostu obce,
interpeláciami a bodom rôzne poslanci
schválili dodatok č. 2 VZN č. 3/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Oproti zverejnenému návrhu dodatku finančnej komisie, bol schválený poslanecký návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V závere starosta obce Mgr. Martin Lednický
pozval na Vianočné trhy 2016 a poprial
prítomným príjemné sviatky a úspešný nový
rok 2017.
-I.P.-

Pán biskup navštívil jednu cirkevnú školu. Bol zvedavý, aké
vedomosti z náboženstva majú žiaci. V siedmej triede sa preto
spýtal: Kto zbúral múry Jericha? Nedostal však žiadnu odpoveď.
Po chvíli ticha jeden odvážlivec povedal: My sme to neboli, pán
biskup. Biskup sa nechápavo obrátil na pani učiteľku, ktorá
pohotovo zareagovala: Sú to čestní žiaci. Ja im verím, že oni to
neboli. Biskupova tvár bola ešte viac prekvapená, preto učiteľka
dodala: Dám aj ruku do ohňa, že nikto z nich by nebúral múry
nejakého Jericha. Sklamaný biskup vošiel do riaditeľne, aby sa
podelil so skúsenosťou, ktorú práve zažil. Riaditeľ pozorne
počúval a potom dodal: Poznám tú učiteľku už dlhší čas. Keď
povedala, že to jej žiaci nemajú na svedomí, verím jej. Keďže sa
biskup pri obede stretol s celou radou školy, rozpovedal aj im
o svojej návšteve v siedmackej triede a odpovedi, akej sa mu
dostalo. Nastala veľká diskusia, ktorú predseda rady ukončil
slovami: Pán biskup, pripadá nám zbytočné zaoberať sa takou
maličkosťou. Sme ale ochotní uhradiť z fondu opráv škodu, ktorá
vznikla. Biskup zostal šokovaný, že ani deti ani dospelí nepoznali
biblický príbeh o Jerichu, ktorého múry boli zborené pred tisíckami rokov.
Tento úsmevný príbeh nás pozýva k zamysleniu, čo pre mňa
znamenajú Vianoce? Poznám ich pravý zmysel? Viem, čo znamenajú vianočné symboly?
Nepoznáme presný deň narodenia Ježiša Krista. V 2. kapitole
Matúšovho evanjelia sa nachádza príbeh troch mudrcov, ktorí na
základe pozorovania hviezdy prišli do Betlehema. Známy nemecký astronóm Johannes Kepler zistil, že sa nejedná o hviezdu ale
o zblíženie planét Jupiter a Saturn. V roku 7 pred n. l. sa toto
zblíženie odohralo 3-krát v máji, septembri a decembri. Keďže sa
úkaz na oblohe odohral aj v decembri a v tomto mesiaci je zimný
slnovrat (dni sa začínajú zväčšovať a noci, čiže tmy, skracovať),
vybral sa 25. december za deň oslavy Ježišovho narodenia. Nie je
to presný dátum Kristových narodenín, ale deň s hlbokým posolstvom. V ten deň totiž pohania oslavovali Slnko. Starozákonný
prorok Malachiáš nazýva Ježiša Slnkom spravodlivosti; Izaiáš
zase píše, že narodením Krista zažiari ľuďom svetlo.
Najznámejšími vianočnými zvykmi je zdobenie vianočného
stromčeka a stavanie betlehema. Prvý živý betlehem postavil
František z Assisi v roku 1223. Prostredníctvom rehole františkánov sa tento zvyk rozšíril po celej Európe. A ako vznikolvianočný
stromček? V stredoveku sa 24. decembra pred dverami kostolov
hrávali tzv. „rajské hry“. Pri dekorácii nesmel chýbať ani strom,
ktorého ovocie dopomohlo k hriechu prvých rodičov. V zime
však nebolo možné hrať hry pred jabloňou s ovocím, preto ľudia
postavili pred kostol ihličnatý strom, na ktorý navešali jablká, ako
symbol neposlušnosti Adama a Evy. „Rajské hry“ mali vyjadrovať skutočnosť, že diabla premôže Boží Syn, ktorý sa o polnoci
narodí. Neskoršie si ľudia začali stromčeky stavať i zdobiť aj vo
svojich domácnostiach.
Ani vianočný pokrm nie je náhodný, ale ponúka nám vzácne
posolstvo. Oblátky pripomínajú, že Ježiš sa narodil v Betleheme,
čo v preklade znamená dom chleba. My, kresťania veríme, že
Ježiš je stále medzi nami prítomný v hostii, v podobe chleba. Med
je znakom zasľúbenej zeme Raja. Ryba je starodávny kresťanský
symbol. Po grécky sa ryba povie ICHTYS. Je to však tiež skratka
gréckych slov, ktoré znamenajú Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ.
Niektorí si počas štedrej večere pochutia na šošovicovej polievke.
Šošovica nám pripomína biblickú udalosť, keď Jakubov brat
Ezau z nerozvážnosti predal svoje dedičstvo za misu šošovice.
My sme sa prostredníctvom Ježiša stali dedičmi nebeského
kráľovstva.
Prečo teda ja osobne slávim Vianoce? Je pre mňa Ježiško len
postavička na Vianoce, ktorá robí deťom radosť? Alebo beriem
Ježiša ako niekoho, kto reálne žil, narodil sa aj kvôli mne a ponúka mi spásu?
Ľuboš Tvrdý

Nahrávanie rozhlasovej relácie Zvony nad krajinou
Po štyroch rokoch zavítal do našej obce Slovenský rozhlas Rádio Regina, aby redaktorky rozhlasu
Beáta Repíková a Viera Horáková nahrali 20. októbra 2016 zaujímavú a obľúbenú reláciu Zvony
nad krajinou.
Na začiatku relácie mali príspevky o kostole sv.
Michala archanjela vdp. Ľuboš Tvrdý a Mgr. Ivan
Pastorek. Starosta obce Mgr. Martin Lednický sa
sústredil na aktuálne i perspektívne projekty obce
a potom nasledovali rozhovory a vstupy, ktoré
podali pestrý obraz obce. Poslucháči slovenského
rozhlasu si tak mohli vypočuť informácie o vydávaní novín Pobedimčan, o folklórnej skupine Pobedimčan, o tradičných jedlách, pobedimskom kroji, a
taktiež o odhalení pamätnej tabule pobedimského
rodáka PhDr. Jána Mitošinku. Ďalšie príspevky boli
zo spoločenských organizácií (hasičský zbor,
Jednota dôchodcov, Červený kríž, záhradkári) a
o svojej činnosti a úspechoch informovali futbalisti,
cvičenky a rybári. Nechýbali ani príspevok o podniku Ulstruplast a samozrejme priestor dostala aj naša
škola. Rovnako tiež poľnohospodárske družstvo.
Taktiež sa poslucháči dozvedeli zaujímavé informácie o obecnej kronike. Spestrením relácie bolo
vystúpenie heligonkára J. Sýkoru a ľudová pieseň
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l Nahrávanie relácie Zvony nad krajinou
z repertoáru folklórnej skupiny Pobedimčan. Redaktorka rozhlasu vyspovedala tiež čerstvú držiteľku diplomu „Vidiecka žena roka - Líderka roka
2016“ Máriu Mizerákovú v kategórii Žena remeselníčka. V Bratislave mal vstup do relácie vedecký
pracovník Geografického ústavu SAV Bratislava,
občan Pobedima, Doc. RNDr. Ján Feranec DrSc.
Slovenský rozhlas Rádio Regina vysielal reláciu
Zvony nad krajinou - Pobedim dňa 30. novembra
2016 a repríza bola 31. novembra 2016. Návštevníci oficiálnej stránky obce Pobedim ju môžu nájsť
v časti Novinky v článku Nahrávanie relácie Zvony
nad krajinou .
Ivan Pastorek

Deti privítali Mikuláša
Slnečný ale mrazivý podvečer 5. decembra
2016 bol čas, kedy sa začala sv. omša v Kostole
sv. Michala archanjela, ktorá bola úvodnou
duchovnou časťou akcie Stretnutie s Mikulášom. Pán farár v kázni pripomenul deťom, že je
síce milé dary prijímať, ale je potrebné a chvályhodné aj obdarovať iných a to rôznymi spôsobmi vhodnými pre ich vek. Inak spoločensko
- kultúrna akcia venovaná deťom bola v réžii
Obce Pobedim, pobedimskej farnosti, Futbalového klubu 1925 a Základnej školy s materskou
školou Jána Hollého Pobedim.
Po úvodnej sv. omši sa deti a dospelí, medzi
ktorými boli predovšetkým rodičia detí, sústredili pred faru, kde očakávali Mikuláša. Pred
jeho príchodom sa na pokyn starostu obce
Mgr. Martina Lednického slávnostne rozsvietil
vianočný stromček. Mikuláš v sprievode anjela
a čerta sa doviezol na koči a mohlo začať rozdávanie darčekov vo forme sladkých balíčkov.
Pred Mikulášom a jeho sprievodcami sa vytvoril kruh detí, ktorí po výzve Mikuláša predniesli básničky a tie deti, ktoré verše nemali pripravené sľúbili ich predniesť na budúci rok. Miku-

Z činnosti základnej školy...
l Mikuláš rozdával darčeky
láš ich všetkých pochválil a ďalšie povzbudil
aby na budúce i ony prospeli k peknej atmosfére mikulášskeho stretnutia. I keď bola pomerne
tuhá zima, táto neodradila deti a rodičov, aby sa
nepovozili na koči a potom im dobre padlo
občerstvenie čajom s ovocím, ktorý dospelí
trocha „prilepšili“.
Stretnutím s Mikulášom začali akcie v predvianočnom období, ktoré pokračovali Vianočnými trhmi a Vianočnou besiedkou. Úvodná
predvianočná akcia sa určite vydarila, o čom
svedčí množstvo detí a dospelých v priestore
medzi farou a kos tolo m.
Text a foto: Ivan Pastorek

Pracovné stretnutie spolupracujúcich škôl
Na našej škole vládla 24. novembra 2016
pracovná ale i slávnostnejšia nálada. V tento deň
sa totiž uskutočnilo pracovné stretnutie spolupracujúcich škôl. Pozvanie na stretnutie prijali riaditelia spolupracujúcich škôl, pracovníci odboru
školstva Okresného úradu v Trenčíne a starosta
obce Mgr. Martin Lednický. Pracovným cieľom
stretnutia boli konzultácie o súčasných problémoch škôl s dôrazom na školy, ktorým hrozí
zrušenie II. stupňa.
V kultúrnej časti boli hostia oboznámení s dianím v škole, s aktivitami pedagógov a žiakov ako
aj úspechmi školy a tiež so zapájaním sa školy do
spoločenského a kultúrneho diania v obci. Medzi
prezentáciou bol hodnotný kultúrny program,
v ktorom vystúpili so speváckymi a tanečnými
číslami žiaci školy. Tu dominovalo pásmo odo-

Na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 30. novembra 2016, poslanci prerokovali a schválili konsolidovanú správu za rok
2015 a návrh starostu obce audítora Obce Pobedim
JUDr. O. Markecha na obdobie jedného roka. Po
prerokovaní týchto materiálov informoval starosta
obce o aktuálnych záležitostiach. Konkrétne
oboznámil poslancov o rokovaniach súvisiacich
s projektami na vybudovanie kanalizácie, o budovaní komunikácie a parkoviska vo dvore školy,
o výsledkoch dotazníkovej akcie, ktorou sa zisťoval záujem o obecné nájomné byty.
Do 30. novembra odovzdalo dotazník 30 záujemcov o byty. Ďalšia informácia bola o snahe
položenia optických káblov firmy Slovak Telekom a tiež o podaní žiadostí na projekty a to konkrétne program obnovy dediny a na finančné
prostriedky na zakúpenie techniky /maloktraktor
s prídavnými zariadeniami/. Starosta obce prezentoval novú katastrálnu mapu obce a pozval prítomných poslancov na Stretnutie s Mikulášom /5. december/ a Vianočné trhy 2016, ktoré budú
17. decembra 2016. Zopakoval výzvu na predkladanie návrhov na zmenu územného plánu, zameranú predovšetkým na nové lokality rozšírenia
výstavy bytov a rodinných domov. V bode Rôzne
sa diskutovalo o projekte s cieľom zákazu vjazdu
vozidiel s nosnosťou nad 12 000 ton na rekonštruovanú komunikáciu.
-I.P.-

vzdávania žatevného venca, ale hosťov ako i žiakov iste zaujali i ďalšie milé vystúpenia. Stretnutie
malo i spoločenskú časť, keď pozvaní hostia
zablahoželali riaditeľke školy PaedDr. Jarmile
Gáborovej k životnému jubileu.
Po prezentácii školy ako aj kultúrnom programe si riaditelia škôl a pracovníci odboru školstva
okresného úradu v Trenčíne prezreli priestory
školy a potom spolu so žiakmi II. stupňa školy sa
zúčastnili na prednáške o histórii a ikonografii
sôch a malieb v pamiatkovom objekte v Kostole
sv. Michala archanjela. Po prednáškach vdp.
Ľuboša Tvrdého a Mgr. Ivana Pastoreka sa hostia
stretli pri fare, kde si najskôr vypočuli báseň Jána
Hollého a potom sprievodné slovo o pôsobení
veľkého slovenského básnika v našej obci.
I. Pastorek

Od začiatku roka sa v našej škole uskutočnilo
viacero zaujímavých podujatí. Žiaci sa od začiatku
roka zapájali do rôznych súťaží. Spomenieme len
niektoré: Victoria Regia, Junior náboj, Olympiáda
v slovenskom jazyku, Pytagoriáda. V okresnom
kole OSJL obsadila Paulína Pastulová, žiačka
9. ročníka pekné 4. miesto. S akciami sa na našej
škole nešetrí. Už v septembri sa konal Týždeň
zdravej výživy, počas ktorého sme robili vegetariánske šaláty, mladšie deti súťažili v rámci Dňa
mlieka a tvorili sme zaujímavé projekty. Koniec
septembra sa niesol v duchu športu a našich
Malých olympijských hier, kde sme si zmerali sily
v rôznych športových disciplínach. Prispeli sme aj
kultúrnym programom k hodovej výstave a pripravili výstavu z darov zeme , ktorá bola nainštalovaná v Roľníckom dome. Ako každý rok sme si uctili
našich starých rodičov posedením spolu s kultúrnym programom v našej škole, zároveň sme pripravili kratučký program našim jubilantom. Určite
najväčšou udalosťou tohto školského roka bolo
stretnutie riaditeľov spriatelených škôl, kde sme
odprezentovali činnosť a úspechy našich žiakov.
Všetci hostia boli nadšení z našej školičky a zároveň vysoko ocenili aj náš program, ktorý sme si pre
nich pripravili. Zároveň sme sa zúčastnili prednášky o histórii a pamiatkach Kostola svätého Michala Archanjela v rámci Regionálnej výchovy, ktorá
sa uskutočnila v ten istý deň. Vo vianočnom čase
sme sa spoločne zúčastnili na Mikulášskej omši,
folklórny krúžok pripravil program a žiaci zasa
tovar na obecné vianočné trhy. Samozrejme tradíciou sa stala aj príprava vianočnej besiedky. Tento
rok nás čakajú ešte ďalšie aktivity, na ktoré sa už
veľmi tešíme.
Simona Slabá, Paulína Pastulová ( 9. ročník)

l Krojovaní účastníci hodovej sv. omše.

Na tejto stránke prinášame príspevky z niektorých hodových aktivít v tomto roku. V tomto
článku si ich pripomenieme, ale uvedieme tiež
ďalšie spoločensko -kultúrne aktivity zorganizované na Pobedimských hodoch 2016, ktoré propagovali veľkoplošné banery umiestnené pred našou
obcou.
Hody v roku 2016 začali odhalením tabule
PhDr. Jánovi Mitošinkovi a pomenovaním športového areálu Športový areál Jána Mitošinku. Pokračovali slávnostným otvorením výstavy PhDr. Ján
Mitošinka a šport v Pobedime v sále svadobky.
Výstava bola sprístupnená verejnosti v dňoch 1. a
2. októbra 2016. Na Športovom areáli Jána Mitošinku sa po jeho pomenovaní odohral netradičný
zápas medzi starostami okolitých obcí a „Starými
pánmi“ Pobedima. Večer v tento deň sa predovšet-

kým mladá a stredná generácia zabavila na retro zábave v kultúrnom dome.
Sobota bola v znamení športového a
hasičského zápolenia. Na ihrisku sa stretli žiaci so
svojím súperom a uskutočnil sa ďalší ročník súťaže
s hasičskou historickou technikou. No nebolo to
len zápolenie mladých futbalistov a hasičov, pretože večer patril koncertu hudobných skupín Perinbaba, Country alternative band a predovšetkým
hosťujúcej skupine Elán Tribute. Počas pekného
koncertu nechýbala ani reprodukovaná hudba DJ Ivanko (Ivan Pätnický).
Sviatočná hodová nedeľa začala slávnostnou
sv. omšou v kostole sv. Michala archanjela, na
ktorej tak ako v minulom roku, ale ešte vo väčšom
počte sa zúčastnili Pobedimčania ale i hostia
v krojoch. O ich počte svedčí na stránke zverejnená
fotografia. Poobede hrala vo vonkajšom dvore
Roľníckeho domu dychová hudba Inovčanka a
v priestoroch vnútorného dvora Roľníckeho domu

Odhalenie pamätnej tabule a vernisáž výstavy

V

o štvrtok 29. septembra 2016
bola v športovom areáli milá
Po odhalení pamätnej
slávnosť - odhalenie pamätnej tabule
tabule PhDr. Jána
PhDr. Jánovi Mitošinkovi a pomenoMitošinku.
vanie športového areálu na Športový
areál Jána Mitošinku. Úvodom tejto
udalosti zazneli piesne v podaní
žiakov základnej školy, nasledovalo
privítanie oficiálnych hostí, manželku Jána Mitošinku Alojziu, rodinných
príslušníkov, starostov obcí a početných prítomných. Slávnostný príhovor mal starosta obce Mgr. Martin
Lednický a ako ďalší prehovorili
vzácni hostia a to predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Baška a prezident
Foto: Eva Pogranová
Slovenského zväzu ľadového hokeja
Ing. Martin Kohút. Na odhalení
pamätnej tabuli prehovorili i poslanec Národnej dovala milá a temperamentná pódiová skladba
rady SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan malých „sokoliek „. Skladbu nacvičila Vladimíra
Bublavý a predseda Slovenského hokejového Žitnanská, ktorá vernisáž moderovala. Výstava
klubu Pavol Záhumenický. Pamätnú tabuľu, ktorá PhDr. Ján Mitošinka a šport v Pobedime prezentoje dielom akademického sochára Juraja Sileša, vala život a bohatú činnosť v oblasti športu
odhalili Ing. Jaroslav Baška a Ing. Martin Kohút. Dr. Jána Mitošinku a to prostredníctvom panelov
Po slávnostnom akte nasledovalo cvičenie žien a dokumentačných ako aj trojrozmerných zaujíSokola Pobedim a potom boli účastníci odhalenia mavých a cenných exponátov. Na výstave sa
pamätnej tabule pozvaní na vernisáž výstavy svojou históriou a súčasnosťou predstavili hokejisti Pobedimského hokejového klubu, kolkári,
PhDr. Ján Mitošinka a šport v Pobedime.
Úvodom slávnostného otvorenia výstavy futbalisti a cvičenky, ktoré si v tomto roku pripozazneli slová básnika, nasledoval príhovor staros- mínajú 35. výročie vzniku športovej organizácie.
tu obce Mgr. Martina Lednického a slovo k výsta- Výstava bola sprístupnená počas hodov v dňoch
I. Pastorek
ve predniesol Mgr. Ivan Pastorek. V závere nasle- 1. a 2. októbra 2016.

boli prezentované exponáty, výtvarné diela zo
zeleniny a ovocia žiakov našej školy. Samozrejme
pred svadobkou a Supermarketom Jednota nechýbali ani tradičné kolotoče a ku koloritu hodov patria
i stánky so sladkosťami - rôznymi „ hodovými“
tovarmi.
Na Pobedimských hodoch 2016 si obyvatelia
obce ako i návštevníci, za pekného počasia, mohli
z čoho vybrať, pretože hody mali duchovný, kultúrny, spoločenský a športový rozmer, a tak treba
len dúfať, že i budúcoročné hody sa vydaria aspoň
rovnako ako tohoročné.
-I.P.-

Dňa 01.10.2016 sa na VI. ročníku zúčastnilo
celkovo 11 družstiev, z čoho jedno bolo ženské.
Po privítaní družstiev starostom Mgr. 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,
Drahoviec a Bohdanoviec. 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 DHZ Veľké
Kostoľany 30,29s • 2. miesto DHZ Bašovce
30,73s • 3. miesto DHZ Rakovice 31,60s •
4. miesto DHZ Bohdanovce 31,92s • 5. miesto
DHZ Vrbové 32,45s • 6. miesto DHZ Pobedim
32,48s • 7. miesto DHZ Križovany 32,49s •
8. miesto DHZ Hôrka nad Váhom 33,19s •
9. miesto DHZ Gáň 33,97s • 10. miesto DHZ
Krakovany 40,88s.
V kategórii žien: 1. miesto Veľké Kostoľany 42,42s.
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 družstvo DHZ
Veľké Kostoľany, druhé miesto DHZ Bašovce
a 3. miesto DHZ Rakovice , domáce DHZ
Pobedim sa umiestnil na 6. mieste. Kostoľanské ženy svojím výkonom 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 a nie menej chcem poďakovať aj FK 1925
Pobedim za občerstvenie a poskytnutie športového areálu.
Martin Piškula
predseda DHZ Pobedim

Olympijský atašé
Ján Mitošinka, prvý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, vydal v roku 1999 z príležitosti
svojich 65. narodenín spomienky s titulom Návraty k predkom s podtitulom Paberky z jedného na udalosti bohatého života. A že udalostí bolo neúrekom je z textu publikácie na prvý pohľad zrejmé.
Poznáme pomerne známe fakty a to predovšetkým ny program. Samozrejme mal na starosti i ďalšie
o jeho športovej a funkcionárskej kariére, ako aj o jeho organizačné povinnosti a to i ako člen Organizačného
trénerskom pôsobení v Španielsku. Nie však tak výboru OH 92. Ocenením olympijskej činnosti Jána
známe, že bol našim vyslancom na Olympijských Mitošinku bolo pochodovanie v čele československej
hrách v Barcelone v roku 1992 a v tejto súvislosti treba výpravy a to pred zrakmi 80 000 divákov na štadióne.
uviesť, že bol členom Československého olympijské- Za činnosť olympijského ambasádora počas barcelonho výboru a a neskôr i členom Slovenského olympij- skej olympiády obdržal od španielskeho kráľa najského výboru. Poznal miesto konania olympiády, kde
vyšší druh vyznamenania za prispenie úspechu OH 92
pôsobil ako tréner v prvoligovom hokejovom klube. v Barcelone. Bola to pre Jána Mitošinku cenná trofej,
Už v roku 1990 bol menovaný do funkcie atašé a ktorú vtedy vo veku 58 rokov získal. Jánovi Mitošinihneď, najskôr v Prahe, sa aktívne zapojil do prípravy kovi ako prejav ocenenia v olympijskom hnutí odonašej slovenskej a českej olympijskej výpravy. Ako vzdal J.A. Samaranch medailu a diplom za zásluhy
uvádza, všetko bolo stopercentne pripravené pre o úspech Hier XXV. Olympiády v Barcelone 92.
V závere publikácie Návraty k predkom uvádza
súťažiacich športovcov, ako aj ich vedenie. V čase
intenzívnych príprav žiaľ zomrel otec Jána Mitošinku, autor dlhý rad vyznamenaní a na konci tohto početnéno i napriek maximálnej vyťaženosti J. Mitošinku sa ho zoznamu sa zdôveril, že zoznam uzatvára vzácnou
zúčastnil i otcovho pohrebu. Aj vďaka Jánovi Mitošin- fotografiou s trofejou od Medzinárodného olympijkovi dostali športovci v olympijskej dedine vynikajú- ského výboru k storočnici založenia novodobých
ce ubytovanie a so svojou manželkou zabezpečoval olympiád. Ján Mitošinka ju obdržal 21. júna 1994.
Podľa knihy Návraty k predkom
i ubytovanie novinárov a funkcionárov. Jeho zásluhou
spracoval I. Pastorek
malo počas Hier Československo samostatný kultúr-

Ohliadnutie za skončenou jesennou
časťou kolkárskej sezóny
V stredu 14.12.2016 sa odohral posledný majstrovský zápas jesennej časti
kolkárskej sezóny. Na to ako dopadla, sme sa opýtali predsedu KK Pobedim
Ing. Mariána Mitošinku.
V ktorých súťažiach sa súťaží a aký je hráčsky káder ?
Do sezóny 2016-17 KK Pobedim prihlásil jedno družstvo do 1. ligy Západ,
jedno družstvo do 2. ligy Západ a tiež aj dorastenecké družstvo. Náš hráč Damián
Bielik aj túto sezónu hosťuje v ŠK Modranka, kde hráva nadnárodnú Interligu (liga
6 najlepších slovenských a českých družstiev). V družstve Modranky patrí k oporám a je jej druhým najlepším hráčom.
Hráčsky káder pre túto sezónu mal byť v nezmenenej zostave. No zranenia
hráčov (Mrekaj Matej, Mrekaj Ján, Melicher Marek a Uváčik Jozef), ktoré prišli
pred začiatkom súťaže si vyžiadali rýchlu reakciu zo strany vedenia klubu. Oslovili
sme hráčov (Michal Smatana z Nového Mesta nad Váhom, Pavol Černý, Tomáš
Ševčík a Marek Sahaj z Moravského Lieskového), ktorí neboli na súpiskách iných
družstiev, aby aspoň trochu vyplnili medzery v zostaváchA a B družstva.
Počas sezóny sa k hráčom pridal aj náš bývalý odchovanec Jozef Melicher
momentálne hráč TJ Rakovice, ktorý požiadal o hosťovanie v našom klube. Ak sa
udomácni, tak v januári môže prísť na prestup.
Aké priečky si vybojovali družstvá ?
A-družstvo skončilo po jesennej časti na 2. mieste so stratou jedného bodu na
prvé družstvo KK Zlaté Klasy, ktoré sme počas domáceho hodového zápasu porazili.
B-družstvu sa už tak nedarilo - skončilo na 11. mieste z 15 družstiev.
Kto patril medzi najväčšie opory ?
Najviac bodov pre A-družstvo získal Jozef Miklovič, ktorý v 11 zápasoch získal
10 bodov a v hodnotení jednotlivcov skončil po jesennej časti na prvom mieste s
priemerom 571,8 zvalených kolkov. Druhým najlepším hráčov sa stal dorastenec
Urban Jakub, ktorý získal 5,5 bodu a s priemerom 545,5 skončil na 20. mieste.
Lepšie v priemeroch skončil Michal Benko a s priemerom 552,9 zvalených kolkov
obsadil 7. miesto v hodnotení jednotlivcov a v 10 zápasoch získal 5 bodov.
V B-družstve sa najlepším jednotlivcom stal Marek Mrekaj, ktorého priemer
bol 542,8 zvalených kolkov a získal 5 bodov v 7 stretnutiach a obsadil 5. miesto v
hodnotení jednotlivcov. Druhým bol Michal Vajer, ktorý získal tiež 5 bodov v 9
stretnutiach a s priemerom 525,2 zvalených kolkov a obsadil 45.miesto.
A čo dorastenci ?
V tejto sezóne sa im až tak nedarilo. Z 10 družstiev obsadili 9. miesto. Najlepším
z nich bol Jakub Urban, ktorý s priemerom 540,8 obsadil 3. miesto, ktorý ak popracuje na príprave sa môže prebojovať do širšej reprezentačnej nominácie.
-red.-

l Trofej k storočnici novodobých olympiád
pre PhDr. Jána Mitošinku.

Medzi sviatkami 27.-29.12.2016 sa v miestnej kolkárni uskutoční
výcvikový tábor širšieho výberu reprezentantov v kategóriách
dorastenky, dorastenci, žiačky a žiaci. Uvedený tábor je prvou prípravou pred nastávajúcimi majstrovstvami sveta, ktoré sa budú konať
v máji v nemeckom mestečku Dettenheim.

Združenie pre ochranu a obnovu
kostola sv. Michala informuje
Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2% zo zaplatenej dane
v roku 2016 za rok 2015 vo výške 940,94 Ä (28 346,76 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
70 872,94 Ä (2 135 118,10 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

Privítali sme:
5.9.2016
Klára Bartolomedi č.388
22.10.2016 Samuel Benovič č. 34
15.11.2016 Amélia Pečenkárová č. 126
18.11.2016 Nina Cagalová č. 472
Manželstvo uzavreli:
21.9.2016 Mário Toráč, Pobedim 298 a Beáta Fraňová
22.11.2016 Gabriela Bundálová, Pobedim 303 a Balažovič
Ivan, 307
Rozlúčili sme sa:
24.9.2016 Alžbeta Miklovičová, +87 r. , č. 424
29.9.2016 Oľga Slobodová, + 51 r., č. 196
19.10.2016 Helena Toráčová, + 70r., č. 297
17.9.2016 Branislav Desát, +33 r., č. 26
25.10.2016 Marta Urbanová, +54 r., č.178
24.11.2016 Alojz Lednický, +86 r., č.404
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