
Pri príležitosti vzácnych životných jubileí si Slovenská akadémia vied 
dňa 28. mája 2014 si slávnostne uctila 12 vedeckých osobností, medzi nimi 
i našu čestnú občianku PhDr. Darinu Bialekovú CSc. Akadémia vyjadrila 
svoj obdiv a rešpekt slávnostným seminárom za účasti predstaviteľov 
Slovenskej akadémie vied, a to predsedom SAV Jaromírom Pastorekom, 
podpredsedami SAV, členmi snemu akadémie, riaditeľmi ústavov SAV, 
spolupracovníkmi, ako aj rodinnými príslušníkmi. Za spoluobčanov Pobedi-
ma sa slávnostného ocenenia zúčastnil a našej čestnej občianke blahoželal 
Doc. RNDr. Ján Feranec. DrSc. 

V úvode slávnostného ocenenia sa prítomným prihovoril predseda SAV 
Jaromír Pastorek, ktorý poďakoval oceneným za ich činnosti a predovšet-
kým citový vzťah k vednej disciplíne. Ďalším bodom programu boli laudácie 
na počesť jubilantov spolu s obrazovým materiálom, ktorý dokumentoval 
ich pracovný a súkromný život. V prípade PhDr. Dariny Bialekovej CSc. bol 
zvýraznený jej archeologický výskum v Pobedime.     Zdroj: www.sav.sk

PhDr. Darine Bialekovej CSc. k významnému oceneniu a k životnému 
jubileu srdečne blahoželáme. Redakcia 

V krásne slnečné sobotné dopoludnie 5. júla 2014 sa vďaka nadšencom 
futbalu, sponzorom, futbalistom a divákom uskutočnil už tretí ročník futba-
lového turnaja o pohár starostky obce. Na trávniku FK 1925 v Pobedime sa 
v skorých ranných hodinách stretlo 8 futbalových mužstiev pripravených 
zmerať si sily na dvoch kvalitne pripravených trávnatých plochách. Po veľmi 
vyrovnaných stretnutiach s množstvom pekných futbalových momentov sa 
víťazom stalo mužstvo Bororosche, 2. miesto obsadilo mužstvo Schnellle 
Umschaltung a na 3. mieste sa umiestnili futbalisti Športbal Lúka. Vďaka 
sponzorským darom si víťazi odniesli hodnotné ceny. Novinkou tohto roční-
ka bola súťaž v kopaní jedenástok detí. Medzi dievčatami si prvenstvo 
odniesla Timejka Havrlentová, medzi chlapcami to bol Dominik Barančík. 

Počas celého dňa mali deti možnosť poskákať si na skákacom hrade, 
ktorý na toto podujatie sponzorsky zapožičal Penzión pri Šenku Krakovany. 
Nechýbalo kvalitné občerstvenie, ktoré bolo pre hráčov pripravené na oddy-
chovej zóne Zástodolie Pobedim. Účastníci turnaja i diváci si pochvaľovali 
prepojenie športového areálu s oddychovou rybárskou zónou. Oba tieto 
areály sa stávajú v okolí čoraz viac vyhľadávanými, o čom svedčí množstvo 
firemných akcií a podujatí. Kvalitný futbal, príjemná športová atmosféra, 
záverečné udeľovanie cien víťazov to boli okamihy sobotňajšieho turnaja 
o pohár starostky obce, ktorý bol venovaný futbalu a dobrej priateľskej 
atmosfére. Veď nakoniec o to pri organizovaní takýchto podujatí ide a je 
dobre, že sa to aj tento rok podarilo práve u nás - v našom Pobedime !!! 

Mgr. Eva Směřičková, starostka obce 

V poradí 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 23. júna 
2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program bol rozšírený o dva body 
a to o žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Pobedim o výmenu pozemkov 
a schválenie základných dokumentov knižnice. Pred prerokovaním bodov 
programu si prítomní minutou ticha uctili pamiatku zosnulej bývalej starostky 
obce Márie Vavrovej. 

Po otvorení zasadania a kontrole uznesení si poslanci  vypočuli stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013, ktoré vzali na vedo-
mie. Po ňom nasledovalo prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013. Na 
žiadosť členov komisie pre finančné záležitosti riaditeľka školy PaedDr. Jarmi-
la   Gáborová  a ekonómka školy Ing. Anna Borovská ozrejmili čerpanie roz-
počtu finančných prostriedkov na originálne kompetencie v roku 2013. Vzhľa-
dom k faktu, že 31. augusta 2014 končí platnosť prílohy č. 1 Všeobecne záväz-
ného nariadenia 1  2013 navrhli poslanci vedeniu obecného úradu vypracovať 
návrh uvedenej prílohy a v zmysle zákona zverejniť dokument na dobu 15 dní. 
O konečnom znení prílohy č. 1 VZN 1 2013 bude rozhodovať obecné zastupi-
teľstvo dňa 14. júla 2014. Po prerokovaní finančných záležitostí školy a listov 
školy a ministerstva školstva súvisiacich s novým školským zákonom sa schvá-
lil bez pripomienok záverečný účet obce Pobedim za rok 2013. Ďalej sa poslanci  
zaoberali žiadosťou PD Pobedim o výmenu pôdy v intraviláne obce a poverili 
predmetnú záležitosť prerokovať komisiou pre výstavbu a územné plánovanie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút  Knižnice Jána Hollého v Pobedime 
a následne aj knižničný a výpožičný poriadok knižnice. V programe zasadania 
bola tiež úprava platu starostky obce podľa zák. č. 253/1994 Z.z., schválenie 
rozsahu výkonu funkcie (úväzok) starostu vo volebnom období 2014 - 2018 a 
schválenie počtu poslancov. Úväzok starostu bude tak ako doteraz plný a zostal i 
doterajší počet poslancov zastupiteľstva /9 poslancov/.   Spracoval: I. Pastorek 

Ocenenie PhDr. Dariny Bialekovej CSc.

Tretí ročník futbalového turnaja 
O POHÁR STAROSTKY OBCE

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
/ 26. zasadnutie /

Jedným z vydarených podujatí na našej škole, bola beseda k výročiu vydá-
vania obecných novín Pobedimčan. Spolu so žiakmi sme najskôr pripravili 
veľmi pekné projekty, v ktorých žiaci prezentovali to, čo ich zaujalo v minulo-
ročných výtlačkoch. O tom svedčí  ich záujem najmä o články, v ktorých sa buď 
písalo o škole, o futbale, o ich rodičoch, o podujatiach, ktorých sa oni sami 
zúčastnili. Zaujímavé boli aj návrhy žiakov na nový vzhľad Pobedimčana.  
Z výtlačkov, ktoré priniesli z domácností pripravili veľmi peknú výstavku. 
Všetky svoje postrehy mohli spoločne prehodnotiť na besede s pánom Pastore-
kom a s pani Evkou Pogranovou. Potrápili ich svojimi otázkami, predložili im 
svoje návrhy na zlepšenie obsahu Pobedimčana. Predložili im svoje návrhy, čo 
by chceli, aby v Pobedimčane bolo pre deti. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej 
atmosfére a žiaci dokázali, že aj oni majú záujem o dianie v obci a v budúcnosti 
aj oni sami budú prispievať do obecných novín.    J.K

POBEDIMČAN - očami našich žiakov

PhDr. Darina Bialeková CSc. pri preberaní významného ocenenia. 
                   Foto: www.sav.sk 

Dňa 16. 6. sa žiaci 1. stupňa na koncoročnom výlete nechali vtiahnuť do 
sveta fantázie a prežili krásne chvíle v rozprávkovej dedinke Habakuky. Toto 
nádherné miesto s krásnymi domčekmi a chalúpkami v štýle ľudovo-fantazíjnej 
architektúry sa nachádza v nádhernom prírodnom prostredí na Donovaloch.  Pri 
vstupe do areálu všetky deti dostali keksík, na ktorom si pochutili. Potom nás 
čakali interaktívne divadelné predstavenia slovenských ľudových rozprávok 
v podaní hereckého súboru. V prvom rozprávkovom domčeku sme sa stretli 
s hlúpym Ďurom, neskôr sme sa  spoločne dostali do zakliateho zámku netvora 
z rozprávky Trojruža a napokon sme si pozreli rozprávočku s názvom Tri perá 
z draka. Po návrate z rozprávok si deti v zmenárni zamenili peniaze z „nášho 
sveta“ za rozprávkové zlaté a strieborné habakuky. Za tie si v obchodnom dome 
KÚRNIK SHOPA SENTER kúpili rôzne suveníry. A samozrejme nechýbal ani 
výborný obed. V reštaurácii  U PAROMA nás čakala teplá polievočka a pečené 
kuriatko s ryžou. Všetkým deťom sa výlet páčil a niektoré by sa chceli počas 
letných prázdnin do Habakuk vrátiť spolu s rodičmi a súrodencami.     Ľ.G. 

Žiaci v rozprávkovej dedinke Habakuky



Okresná súťaž hasičských družstiev DHZ
V sobotu 14. 6. 2014 usporiadal 2. miesto DHZ Zemianske Podhra-

OV DPO SR v spolupráci s DHZ die
Pobedim a FK 1925 Pobedim Okresnú 3. miesto DHZ Topolecká
súťaž hasičských družstiev DHZ. Umiestenia v kategórii dorast:
V Pobedime bolo takéto podujatie 1. miesto DHZ Trenčianske Bohu-
takmer novinkou, keď spomenieme, že slavice
už viac ako 20 rokov sa v Pobedime 2. miesto DHZ Topolecká
hasičská súťaž tejto úrovne nekonala. Víťazným hasičským súťažným 
Zúčastnilo sa 29 súťažných družstiev. družstvám odovzdávali poháre predse-
Súťažné družstvo DHZ Pobedim da Trenčianskeho samosprávneho 
tvorili: Martin Vallo, Ľuboš Melicher, kraja Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR 
Jozef Dudík, Mário Plichta, Mário SR Mgr. Dušan Bublavý, starostka 
Ješko, Martin Piškula, Tomáš Miklo- obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, 
vič, Martin Kováčik, Martin Klimo a predseda OV DPO Nové Mesto n. V. 
Matej Palkovič. Naše súťažné družstvo Bc. Jozef Smolinský, preds. DHZ 
na štafete dosiahlo čas 103,14s z čoho Pobedim Martin Piškula a organizačný 
10s bolo trestných. Na požiarnom refe rent  DHZ Pobed im Silv este r 
útoku podali pekný výkon s časom Palkovič.
24,05s, za čo sa vôbec nemusia hanbiť. Priebeh i úroveň súťaže si účastní-
Celkovo DHZ Pobedim obsadil 18. ci aj rozhodcovia veľmi pochvaľovali 
miesto z 23 družstiev v kategórii muži a istotne si odniesli z Pobedima iba 
s celkovým časom 127,19s. dobré zážitky. Touto cestou, by som 
Umiestnenia v kategórii muži: chcel poďakovať všetkým členom 

1. miesto DHZ Trenčianske Bohu- DHZ Pobedim, FK 1925 Pobedim 
slavice a Kolkárskemu klubu Pobedim, ktorí 

2. miesto DHZ Drgoňova Dolina I. pomáhali pri prípravách okresnej 
3. miesto DHZ Bošáca súťaže, ako aj počas jej priebehu. 

Umiestnenia v kategórii ženy:       Ing. Matej Palkovič, 
1. miesto DHZ Bošáca    tajomník DHZ Pobedim

Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu bola v Pobedime vyššia ako 
v celoslovenskom priemere / 13.05 % /. V obci k urnám došlo 17,39 % voličov, 
ktorí odovzdali 168 platných volebných hlasov. Najviac hlasov, 38,69 %, získalo 
KDH, druhý bol Smer so ziskom 33,33 % hlasov a tretie SDKÚ / 5,35% hlasov/. 
Z poslancov najviac hlasov získal Miroslav Mikolášik kandidujúci za KDH.

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 

   Po dlhej a ťažkej chorobe dňa 31. mája 
2014 zomrela Mária Vavrová, bývalá 
starostka obce Pobedim. Pohreb sa konal 
3. júna 2014 a so zosnulou sa prišli rozlú-
čiť početní obyvatelia obce. Na miest-
nom cintoríne sa s ňou veršami básnika 
rozlúčila Eva Pogranová a smútočnými 
príhovormi starostka obce Čachtice 
Anna Ištoková a Mgr. Eva Směřičková, 
starostka obce Pobedim. 
  Mária Vavrová sa narodila 18. júla 
1947. Po absolvovaní strednej priemy-
selnej školy stavebnej pracovala Mária 
Vavrová v piešťanskom podniku Tvorba. 
Svoje verejné účinkovanie začala v roku 
1994, kedy bola zvolená za starostku 

Pobedima. Po skúsenostiach v prvom volebnom období nasledovalo 
druhé a potom tretie funkčné obdobie. Počas dvanástich rokov naplno 
rozvinula svoje schopnosti a výsledky, ktoré dosiahla sú toho rukolap-
ným dôkazom. V prvom rade náročná rekonštrukcia svadobky, keď 
z pôvodného kultúrneho domu už poznačeného zubom času dokázala 
vytvoriť funkčný objekt nielen pre spoločenské ale aj kultúrne podujatia. 
Ďalším dôkazom jej stavebnej aktivity sú dláždené chodníky v podstatnej 
časti obce ako aj komunikácia na mieste posledného odpočinku Pobe-
dimčanov, ktorá je prejavom nielen technickej zručnosti, ale aj estetické-
ho cítenia. Dôsledne dbala na upravenosť a čistotu obce a interiér obce 
obohatila parkovými doplnkami. 

Z jej iniciatívy vznikla parková plocha pred zdravotným strediskom, 
oddychová plocha pri rybníku Zástodolie a dokázala zabezpečiť rekon-
štrukciu strechy nášho obecného múzea Roľníckeho domu, v ktorom 
bola následne vybudovaná stála expozícia. Iniciovala a úspešne ukončila 
získanie časti objektu nového kultúrneho domu do majetku obce. 

Mária Vavrová mala úprimný vzťah ku kultúre. S jej menom sú 
spojené dôstojné oslavy výročí básnika Jána Hollého, pripomienka 
výročia vzniku dychovej hudby ako aj Folklórnej skupiny Pobedimčan, 
ku ktorej mala srdečný vzťah. Bola zakladateľkou a prvou zodpovednou 
redaktorkou obecných novín Pobedimčan, podporovala inštalovanie 
pravidelných tematických výstav a účinne sa zapojila do získania čestné-
ho titulu našej školy, školy Jána Hollého.

Vážila si osobnosti spojené s Pobedimom. Organizovala dôstojné 
oslavy životného výročia biskupa Jozefa Feranca, nášho najvýznamnej-
šieho rodáka, ako aj jeho poslednú rozlúčku. Podporila udelenie titulu 
čestného občana obce Pobedim PhDr. Darine Bialekovej CSc., vedúcej 
výskumu pobedimského slovanského hradiska. 

Ako starostka obce podporovala spoločenské a športové organizácie. 
Podieľala sa na rekonštrukcii obecného objektu modernej kolkárne, ktorú 
slávnostne otvárala spolu dr. Jánom Mitošinkom. Pre hasičský zbor 
zabezpečila novú zástavu zboru a organizáciu pobedimských hasičov 
všemožne podporovala aj po skončení jej funkčného obdobia. Iniciovala 
vznik seniorskej organizácie Jednoty dôchodcov, pracovala ako členka 
výboru a kronikárka organizácie. Nemožno zabudnúť ani na jej aktivity 
pre pobedimskú farnosť. Postarala sa o rekonštrukciu časti fary a počas 
jej funkčného obdobia sa vykonávali rozsiahle opravy Kostola sv. Micha-
la a pamätnej budovy fary, ktoré boli podporené aj z obecného rozpočtu.

Mária Vavrová sa svojou aktivitou a starostlivosťou o obec natrvalo 
zapísala do moderných dejín Pobedima a je namieste úprimné poďakova-
nie občanov obce za všetko, čo pre obec Pobedim vykonala. 

Česť jej pamiatke. 

V piatok (13.6.2014), na sviatok sv. Antona Paduánskeho, navštívili veriaci 
z farnosti Pobedim a filiálky Bašovce, pútnické miesto SVATÝ ANTONÍNEK, 
ktoré sa nachádza na Blatnickej hore, nad obcou Blatnice pod Svatým Antonín-
kem. Pútnikov viedol vdp. Mgr. Dušan Nemec, správca farnosti Pobedim. Krásne 
počasie a malebný juhomoravský kraj len umocňovali atmosféru tohto pútnického 
miesta. Na Blatnickej hore pútnikov privítala studnička so „zdravou vodou“, 
kaplnka sv. Antona Paduánskeho a Krížová cesta osadená v tichom prostredí 
v blízkosti kaplnky. Po príchode sa pútnici zhromaždili a spoločne pomodlili 
krížovú cestu s veľmi dojímavými myšlienkami sv. Faustíny k jednotlivým zasta-
veniam krížovej cesty a Korunku Božieho milosrdenstva. O 17. hod. nasledovala 
svätá omša. Bolo šťastím a veľkým duchovným povzbudením zúčastniť sa na 
svätej omši, na ktorej bolo prítomných veľké množstvo veriacich a ktorej konce-
lebrantom bol i náš pán farár vdp. Dušan Nemec. 

Touto cestou zároveň vyjadrujeme pánovi farárovi veľkú vďaku za to, že nás 
na tieto miesta priviedol, že sme sa mohli včleniť do veľkého množstva ľudí, ktorí 
si prišli uctiť pamiatku sv. Antona Paduánskeho a prežiť veľmi bohatý duchovný 
zážitok. Anna Melicherová

Za Máriou Vavrovou

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci

Púť k sv. Antonovi Paduánskemu



Dňa 1. júla 2014 bol ustanovený za nového správcu farnosti Pobedim JCLic. 
Ľuboš Tvrdý, do tohto termínu farár vo farnosti Gáň.

Nový duchovný otec farnosti farár vdp. Ľuboš Tvrdý sa narodil 23. februára 
1982 v Piešťanoch, vyrastal v Šulekove, študoval na bohosloveckej fakulte 
v Bratislave a v Ríme získal licenciát kanonického práva. Ordinovaný bol 1. júla 
2007. V rokoch 2011 - 2012 pracoval ako kancelár arcibiskupského úradu. 
V súčasnosti je obhajcom zväzku na Arcidiecéznom cirkevnom súde v Trnave. 
Vo funkcii správcu farnosti Pobedim vystriedal ThLic. Ing. Mgr. Dušana Nem-
ca, ktorý bol ustanovený za správcu farnosti v Novej Vsi nad Váhom.

Pobedimskí veriaci privítali nového správcu farnosti na druhej nedeľnej 
sv. omši 6. júla 2014. Pred slávnostným privítaním oboznámil správca farnosti 
veriacich o dekréte, ktorým trnavský arcibiskup Ján Orosch ustanovil 
JCLic. Ľuboša Tvrdého za správcu pobedimskej farnosti a informoval tiež 
o jeho základných životopisných údajoch a doterajšej činnosti. 

Nového duchovného otca farnosti privítala básňou žiačka základnej školy 
Simona Slabá a príhovorom starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Členovia 
folklórnej skupiny Pobedimčan si uctili príchod vdp. Ľuboša Tvrdého nábožen-
skými piesňami so sólovým spevom Márie Bielikovej. Nový správca farnosti 
poďakoval za milé privítanie a po sv. omši sa rozlúčil s mnohými veriacimi 
srdečným podaním ruky.     I.P.

Na odchod do dôchodku sa ľudia 
tešia z rôznych príčin - budú mať veľa 
voľného času, budú sa venovať vnúča-
tám, záhrade, cestovaniu, riešeniu 
zdravotných problémov, knihám, 
kultúre... Ale vedeli ste, že mnohí 
seniori sa tešia do školy? A veru nie je 
ich málo. Možnosť štúdia v senior-
skom veku, veľmi rozšírená a populár-
na v západnej Európe, ponúka aj 
Univerzita tretieho veku pri Univerzi-

te Komenského či súkromné inštitúcie, akou je napríklad Academia Sapientia. 
O študentov nemajú núdzu, ba niektorí si pre veľký záujem o vybraný študijný 
odbor musia aj nejaký rok počkať. Jedným z obľúbených študijných odborov 
je odbor Pamiatky Slovenska. Seniori, ktorí si ho zvolili, spoznávajú Slovensko 
nielen na prednáškach, ale aj na exkurziách po Slovensku. Všetci jednoznačne 
tvrdia - Slovensko je krásne a máme byť na čo hrdí! 

Jedna takáto exkurzia nás zaviedla aj do Pobedíma. Bolo to v rámci exkurzie 
po stopách slovenského Vergília Jána Hollého, ktorý okrem Maduníc a Dobrej 
Vody pôsobil niekoľko rokov aj tu. Okrem zastávky pri pamätnej tabuli na 
miestnej fare (odkiaľ je i spoločná fotografia) a prehliadky výnimočného opev-
neného kostola sv. Michala archanjela mali seniori možnosť oboznámiť sa aj 
so životom roľníkov na prehliadke Roľníckeho domu, kde ich sprevádzal 
Mgr. Ivan Pastorek. Podrobne, pútavo a zanietene priblížil históriu Pobedima 
v rozličných etapách - od praveku cez slovanské obdobie, v rokoch, keď bol 
majetkom prepošstva až po 20. storočie. Veľa sa dozvedeli aj o spôsobe života 
v roľníckom kraji a spoznávali mnohé predmety každodenného života na dedine 
v minulosti. Po skončení prehliadky Roľníckeho domu pripravil pre skupinu 
i so svojimi spolupracovníčkami ďalší zaujímavý program v miestnom kultúr-
nom dome.  

Súčasnosť obce, jej bohaté aktivity prezentovala prítomným starostka obce 
Mgr. Eva Směřičková. Vážime si, že si vo svojom nabitom programe našla pre 
skupinu čas a osobne sa jej venovala. A veru bolo sa čím pochváliť! Všetci 
účastníci boli milo prekvapení množstvom aktivít a rozmanitých podujatí, ktoré 
sa v obci konajú. Nezabudnuteľným zážitkom bola prezentácia piešťanského 
kroja, s ktorým sa mali možnosť oboznámiť na výstavke výšiviek, ktorú pre nich 
pripravili ochotné obyvateľky Pobedima a najmä podrobné informácie o kroji 
a jeho jednotlivých častiach, ktoré im podala kronikárka obce pani Eva Pogra-
nová. Nádheru kroja s praktickými ukážkami predviedli pani Cilka Miklovičo-
vá (Vakošová) s vnučkou Andrejkou, ktorá zahrala na harmonike a s ktorou sme 
si i zaspievali. Na záver pripravili členky miestnej jednoty dôchodcov občer-
stvenie a všetci si pochutnali na lokšoch, zázvorníkoch, makovníkoch, orechov-
níkoch iných miestnych dobrotách. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v Pobedime pripravili bohatý program 
a nevšedné zážitky, za ochotu a čas, ktorý nám venovali. Bolo to pre nás poučné i 
zábavné zároveň. Vivat, crescat, floreat, Pobedim!

Prepozitúra alebo prepošstvo Panny Márie v Novom Meste nad Váhom 
bola komunita duchovných v čase svojho vzniku mníchov rádu augustiniá-
nov. Na Slovensku bolo viacej prepozitúr, niektoré boli titulárne iné zase 
reálne. Novomestská bola prepozitúra skutočná, to znamená, že mala 
územie spravovania, ako aj príslušné majetky. Na čele prepozitúry bol 
prepošt volený členmi náboženského spoločenstva. Prepošta potvrdzoval 
arcibiskup a v Uhorsku tiež panovník. Prvotnou úlohou prepošstva bola 
úloha duchovná, totiž šíriť a upevňovať katolícku vieru na spravovanom 
území. K chodu prepozitúry bolo potrebné i hmotné zabezpečenie, z ktoré-
ho sa potom financovala samotná inštitúcia, ako aj stavby či opravy sídla 
prepošstva a kostola. Novomestskej prepozitúre boli v roku 1414 Ctiborom 
zo Ctiboríc darované majetky, a to obce Pobedim, Bašovce a neskôr 
Andovce pri Šuranoch. Okrem toho prepošt mal právo vybudovať mlyny 
na potokoch v okolí Nového Mesta nad Váhom, z ktorých plynuli ďalšie 
úžitky. 

Zakladateľ novomestskej prepozitúry Ctibor zo Ctiboríc (pozri článok 
v Pobedimčanovi 1/2014) zomrel onedlho po založení prepošstva a pan-
stvo, ako aj starostlivosť o prepošstvo prevzal jeho syn Ctibor zo Ctiboríc 
II. Podobne ako jeho otec podporoval prepozitúru v jej náboženskej čin-
nosti a urobil viacero stavebných úprav v prepoštskom kostole Narodenia 
Panny Márie. Starostlivosť o kostol bola významnou súčasťou činnosti 
prepozitúry, no primárnou bolo duchovné poslanie. Situácia v regióne, ako 
aj na Slovensku sa však komplikovala v druhej polovici 16. storočia. Bolo 
to akútne nebezpečenstvo Turkov a z hľadiska náboženského nastupujúca 
reformácia. 

Po smrti Ctibora II. boli majetky prepošstva spustošené bojovníkmi 
Jána Švehlu a do nepríjemnej hospodárskej situácie sa dostal manžel Ctibo-
rovej dcéry Kataríny Ján Bánfy, ktorý musel dať časť majetkov prepozitúry 
do zálohy. Po roku 1538 začal význam prepozitúry upadať, a tak zostal len 
titul prepošta. Posledným katolíckym prepoštom bol Ondrej z Trenčína, 
ktorý na žiadosť Jána Bánfyho, vtedy prívrženca reformácie, prepozitúru 
opustil. V roku 1570 spravoval prepozitúru už evanjelický prepošt Mikuláš 
Melcher. Tento dal odstrániť z chrámu všetky symboly a ozdoby a tiež 
gotickú Madonu z hlavného oltára, ktorá je teraz v Koryčanoch na Morave. 
Samotná sakrálna stavba bola vo veľmi zlom stave. Koncom 16. a začiat-
kom 17. storočia nastupujú do úradu ďalší evanjelickí prepošti a situácia sa 
zmenila v roku 1638, kedy je prepošstvo opäť, tak ako pôvodne, katolícke 
a postupne sa zvyšoval význam a prosperita cirkevnej inštitúcie. 

Prvým prepoštom v 17. storočí bol Juraj Séchényi a po ňom v roku 
1643 Ján Lukáč Győrgyővics - inak Jurica - Bystrický. Postaral sa o znovu-
získanie majetkov prepozitúry, ako aj o rozvoj komplexu jej sídla. Obaja 
spomínaní prepošti sa snažili o prinavrátenie obyvateľov regiónu ku kato-
líckej viere a v tomto úsilí pokračoval ďalší aj pre Pobedim významný 
prepošt Jakub Haško, staviteľ pobedimského chrámu. O ňom, ako aj 
o ďalších prepoštoch, ktorí výrazne zasiahli do duchovného, hospodárske-
ho a kultúrneho života našej obce, budeme písať v ďalšom čísle obecných 
novín. Ivan Pastorek

Nový správca farnosti

Zo starších dejín Prepozitúry Panny Márie
Spoznávajú Slovensko a jeho pamiatky

Po stopách Jána Holého v Pobedime

Privítanie JCLic. Ľuboša Tvrdého, nového správu farnosti.Privítanie JCLic. Ľuboša Tvrdého, nového správu farnosti.
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Futbalistom sa podarilo to, čo si na začiatku sezóny predsavzali - 
udržali sa v I. triede dospelých Oblastného futbalového zväzu Trenčín. 
Začiatok sezóny sa ale nerozbehol podľa ich predstáv. Excelentným 
záverom sezóny, keď v posledných štyroch zápasoch získali dôležitých 
10 bodov sa zachránili a čo viac obsadili nakoniec 12. miesto. Dokonca 
predbehli susedného rivala Očkov, s ktorým túto sezónu dvakrát 
prehrali.

Kolkári opäť žali úspechy Socha sv. Floriána zrenovovaná

V druhej polovici júna 2014 
bola zreštaurovaná socha sv. Floriá-
na, patróna hasičov. Reštaurovanie 
zrealizoval Radúz Salej z Hlohovca 
so svojimi spolupracovníkmi. 
Plastika bola naposledy renovovaná 
Júliusom Manasom v roku 1995 
a v roku 2006 Jozef Valo zhotovil 
novú kovanú ohradu plastiky so 
stĺpom.

Plastika sv. Floriána pochádza 
z roku 1762 ako to dokazujú zázna-
my v najstaršej účtovnej knihe 
pobedimskej farnosti. V tomto roku 
bola tiež postavená plastika sv. 
Vendelína, ktorá bola však za II. 
svetovej vojny zničená. Obe sochy 
dal postaviť novomestský prepošt 
Anton Revay.

Spolu so sochou sv. Floriána bol obnovený aj stĺp s vročením /1833/. 
Reštaurovanie sa vykonalo vskutku odborne a citlivo a tak teraz vyniká 
hodnota a krása patróna hasičov ako aj štýlového stĺpu. I. Pastorek 

Privítali sme 
1.1. 2014 David Gregáň, č. 284
3.6. 2014 Margita Toráčová, č. 297

Manželstvo uzavreli
26.4. 2014 Martin Kováčik č. 324 a 

Michaela Moravanská (Čachtice)

Rozlúčili sme sa
21.4. 2014 Jozefína Miklovičová, 74 r., č. 26
31.5. 2014 Mária Vavrová, 66 r., č. 157

Skvelý záver sezóny v podaní 
FK 1925 Pobedim znamenal záchranu

Majstrovstvách Trenčianskeho kraja

Začiatkom roka sa konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja v Pobedime 
žiakov, žiačok, dorasteniek, dorastencov a juniorov. Za žiakov reprezentoval 
KK Pobedim Erik Urban, ktorý obsadil s výkonom 230 zvalených kolkov 
druhé miesto. V kategórii žiačok Ema Fábryová výkonom 234 kolkov tiež 
obsadila druhé miesto. V dorastenkách sa zúčastnila Adriana Miklovičová, 
ktorá z desiatich účastníčok s dosiahnutým výkonom 535 kolkov obsadila 
4. miesto. V kategórii dorastencov bol najlepším z našich hráčov Michal 
Vajer, ktorý s výkonom 555 kolkov obsadil tretie miesto a tým si zabezpečil 
aj účasť na majstrovstvách Slovenska. Druhým naším zástupcom bol Jakub 
Urban, ktorý s výkonom 528 kolkov obsadil siedme miesto. V juniorskej 
kategórii zvíťazil Damián Bielik, ktorý dosiahol výkon 600 kolkov a tiež si 
vybojoval postup na majstrovstvá Slovenska. Druhým naším zástupcom bol 
Marek Mrekaj, ktorý s výkonom 527 kolkov obsadil štvrté miesto a tiež si 
vybojoval postup na majstrovstvá Slovenska. 

Koncom marca sa konali majstrovstvá Trenčianskeho kraja. V kategórii 
mužov medzi 28 účastníkmi nás reprezentovali piati hráči. Po pätnásťročnej 
účasti na majstrovstvách Trenčianskeho kraja sa podarilo po prvýkrát 
v histórii zvíťaziť hráčovi KK Pobedim v tejto kategórii. Najlepším výko-
nom majstrovstiev Trenčianskeho kraja sa prezentoval Michal Benko, ktorý 
zvalil 644 kolkov, čo bol zároveň najlepší výkon člena KK Pobedim. Druhé 
miesto obsadil Ivan Žitňanský s výkonom 605 zvalených kolkov. Obaja si 
vybojovali účasť na majstrovstvách Slovenska. Kompletnú zbierku medailí 
nám prekazil hráč MKK Stará Turá Marek Mikulec, ktorý zvalil 587 kolkov, finále, ale aj celých majstrovstiev a vytvoril si osobný ako aj klubový rekord 
čo bolo o desať viac ako zvalil Jozef Miklovič, ktorý obsadil 4. miesto. Na 670 zvalených kolkov, čo ho v konečnom súčte vynieslo na 4. miesto. Za 
10. mieste sa umiestnil Marek Melicher s výkonom 564 kolkov. Výkonom bronzovou medailou zaostal o dva kolky. Víťazom sa stal domáci hráč Interu 
549 zvalených kolkov obsadil Adrián Dudík 19. miesto. Bratislava Tibor Varga s výkonom 1285 zvalených kolkov. Druhé miesto 

obsadil Šimon Dúbrava MKK Piešťany 1276 zvalených kolkov a tretie 
Majstrovstvách Slovenska miesto obsadil Erik Kuna ŽP Podbrezová s výkonom 1252 zvalených kolkov.

Na kolkárni v Rakoviciach sa 10. a 11. mája konali majstrovstvá Sloven-
Začiatkom mája konkrétne 3. a 4. sa konali majstrovstvá Slovenska ska mužov, kde sa zúčastnili dvaja zástupcovia KK Pobedim Ivan Žitňanský 

dorasteniek a dorastencov na kolkárni Pasienky v Bratislave. a Michal Benko. V kvalifikácii sa nedarilo Michalovi Benkovi, ktorý z výko-
V dorastenkách Adriana Miklovičová výkonom 485 zvalených kolkov nom 510 kolkov obsadil 34. miesto. Druhému zástupcovi Ivanovi Žitňanské-

obsadila 7. miesto a postúpila do nedeľného finále. V nedeľnom finále sa jej mu sa darilo viac. Výkon 557 zvalených kolkov nestačil na postup do finále, 
už darilo lepšie, keď zvalila 528 kolkov a obsadila konečné šieste miesto so skončil na 21. mieste. Do nedeľného finále postúpili len hráči extraligových 
súčtom 1013 kolkov. Víťazkou sa stala Nikola Mazúchová zo Šale s výko- družstiev (ŽP Podbrezová, Inter Bratislava, Slavoj Veľký Šariš, ŠK Modran-
nom 1082 zvalených kolkov. Striebornú medailu získala hráčka Trstenej ka a Tatran Sučany). Víťazom sa stal hráč ŽP Podbrezová Tomáš Pašiak 
Jana Orčíkova a bronzovú medailu získala hráčka Starej Turej Erika Lesso- s výkonom 1319 zvalených kolkov. Druhé miesto obsadil Ivan Čech ŽP 
vá. Podbrezová 1299 zvalených kolkov a tretie miesto obsadil Ján Jasenský Inter 

V dorastencoch sa zúčastnilo celkovo 26 hráčov zo Slovenska. Zástupca Bratislava s výkonom 1239 zvalených kolkov.
KK Pobedim Michal Vajer v kvalifikácii zvalil 505 kolkov, čo stačilo na 
10. miesto a postup do nedeľného finále. V nedeľnom finále síce zvalil Pobedimčan na majstrovstvách sveta juniorov získal bronzovú medailu
o 3 kolky viac ako v kvalifikácii. Nakoniec v súčte oboch výkonov obsadil 
12. miesto s výkonom 1008 kolkov. Víťazom sa stal Martin Dolnák zo Starej V dňoch 13.-18. mája 2014 sa v Brne konali XVII. majstrovstvá sveta 
Turej výkonom 1145 zvalených kolkov. juniorov v kolkoch. Súčasťou reprezentačného týmu bol aj náš hráč Damián 

Na kolkárni Interu Bratislava sa konali majstrovstvá Slovenska juniorov, Bielik, ktorý si svoju nomináciu vybojoval výkonmi podávanými počas celej 
kde nás reprezentovali Damián Bielik a Marek Mrekaj. V kvalifikácii sa sezóny a hlavne výkonom na majstrovstvách Slovenska. Juniorským repre-
nedarilo Marekovi Mrekajovi, ktorý z výkonom 532 kolkov obsadil zentantom Slovenska sa darilo hlavne v družstvách, kde z pätnástich účastní-
28. miesto. Damiánovi Bielikovi sa po celodennom čakaní na svoj štart darilo kov vybojovali bronzové medaily. Majstrami sveta sa stali hráči Srbska 
viac a s výkonom 580 zvalených kolkov v kvalifikácii obsadil 16. miesto. a strieborné medaily získali Maďari.
V nedeľnom finále však už zahral vynikajúco - predviedol najlepší výkon V tandemoch skončili hráči Slovenska (Damián Bielik a Marek Zajko) 

vo štvrťfinále, keď so Srbmi (Robert Ernjesi a Igor Kovacic) remizovali na 
sety 1:1 a hre na jeden hod každého hráča prehrali 13:11.

Všetky články: Ing. Marián Mitošinka 


