POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM
Začíname jubilejný 20. ročník

POBEDIMČANA
„Dostáva sa k Vám prvé číslo obecných novín - náš
„POBEDIMČAN“. Určite sa čudujete, čo to píšem. A možno je vám táto veta aj
povedomá. Takto sa v prvom čísle novín našej obce prihovárala v „Slove na
úvod“ 14. mája 2000 vtedajšia starostka obce Mária Vavrová, prvá zodpovedná
redaktorka. Rovnakými slovami som pred piatimi rokmi začínala článok
k jubilejnému 15. ročníku. Ako čas rýchlo letí, to si uvedomujeme teraz, keď sa
k vám dostáva prvé číslo jubilejného 20. ročníka.
Za uplynulých devätnásť rokov sa k vám dostalo 76 vydaní, každý rok štyri.
Spolu 372 strán, kde si môžete prečítať 1310 článkov, pozrieť 522 fotografií,
75 výpisov z matriky, zarecitovať 49 básní a zaujme aj 18 kresieb.
Súčasným zodpovedným redaktorom je starosta obce Mgr. Martin Lednický.
Výkonným redaktorom je od začiatku vydávania novín Mgr. Ivan Pastorek.
Snáď možno podotknúť, že pripraviť číslo novín nie je také jednoduché ako sa
na prvý pohľad zdá. Členmi redakčnej rady sú: Mgr. Andrea Augustínová,
Ing. Peter Kotleba, Mgr. Jela Košútová, Anna Lednická, Ing. Marián Mitošinka
a Eva Pogranová. Mgr. Jele Košútovej a Anne Lednickej ďakujeme za koretkúry
článkov. Od vzniku novín má na starosti grafickú úpravu Ing. Roman Drgoň
(firma ACOM). Patrí mu vďaka za perfektnú spoluprácu.
Pobedimčan prináša správy zo všetkých oblastí života obce a jej obyvateľov.
Jednotlivé príspevky sú vždy autorskými článkami. Informujú o zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, prinášajú rozhovory o aktuálnych témach, správy
z výročných členských schôdzí jednotlivých organizácií, správy o športovej
činnosti, o podujatiach, ktoré spoločne pripravujú obec a jednotlivé organizácie,
o dianí v športe, v kultúre i o folklórnej činnosti. Príspevky sú venované aj
histórii obce, archeologickým výskumom, spracované sú staršie kronikárske
záznamy. Údaje z matriky patria neoddeliteľne ku každému vydaniu. Dôležitá je
aj spolupráca so Základnou školou s materskou školou Jána Hollého. Prispievateľmi sú nielen pedagógovia, ale i žiaci a deti materskej školy. Noviny robia
zaujímavejšími svojimi článkami, básňami i kresbami. Neodmysliteľnou súčasťou každých novín sú fotografie ako obrazový dokument. Pobedimčan sa venuje
aj duchovnému životu v obci. Prispievateľom je i kňaz JCLic. Mgr. Ľuboš
Tvrdý.
Mnohí z nás majú vo svojich domácnostiach odložené všetky čísla. Znova sa
k nim vraciame, listujeme v nich a oživujeme si spomienky na udalosti a chvíle,
ktoré boli súčasťou diania v obci i vlastného života. Tí, ktorí žijú mimo obce
a tlačová verzia sa k nim nedostáva, si môžu noviny prečítať prostredníctvom
internetovej stránky Obce Pobedim. Za týmto všetkým sa skrýva kus poriadnej
práce celého kolektívu novín, stabilných i občasných prispievateľov. Túto prácu
vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu, za čo im patrí veľká vďaka.
Obdobne je nutné poďakovať aj vám čitateľom, pretože bez vás by ich práca
nemala zmysel.
Pri zamyslení sa nad uplynulými rokmi si možno len zaželať ďalšie roky
existencie miestneho periodika. Do budúcnosti verím, že sa nám podarí získať
nových stálych prispievateľov a naďalej si udržať vašu priazeň.
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Ustanovujúce zasadnutie
Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Po otvorení zasadnutia a určení zapisovateľa
a overovateľov zápisnice boli oznámené výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce. V obradnej miestnosti obecného úradu potom zložil
sľub novozvolený starosta obce Mgr. Martin Lednický a po ňom zložili
predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu
novozvolených poslancov starosta obce ocenil činnosť poslancov, ktorí
pracovali vo volebnom období 2014 - 2018. V ďalšej časti programu
starosta obce vystúpil s príhovorom a následne v zasadacej miestnosti
obecného úradu bol schválený program ustanovujúceho zasadnutia. Po
jeho schválení starosta obce poveril oprávneného poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutia OZ a ďalej poveril zástupcu starostu. V programe zasadnutia nasledovalo zriadenie komisií, voľba ich predsedov
a členov. Určili sa a schválili sobášiaci a osoby pre styk s peňažnými
ústavmi. Delegovali sa poslanci ako zástupcovia obecného zastupiteľstva do Rady školy. Na zasadnutí sa neschválil plat starostu v navrhovanej výške a v záverečnej časti poslanci schválili VZN č. 1/2018, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Pobedim - Zmeny
a doplnky č. 1. Schválili tiež prenájom nebytových priestorov a v doplňujúcom bode príspevok na reštaurovanie hlavného oltára kostola.
Ustanovujúce zasadnutie pokračovalo stanovením termínov zasadnutí
obecného zastupiteľstva pre rok 2019. V diskusii boli, okrem iného,
vznesené dopyty týkajúce opätovne sa hromadiaceho odpadu na tzv.
Staničnej ulici,a zabezpečenia prekrytia otvoru na mlynskom náhone.
V závere starosta informoval o novom autobusovom spoji, ktorý premáva z Nového Mesta n/V. cez Čachtice, Častkovce a Podolie do Pobedima
a späť, takže ním môžu do školy dochádzať žiaci z týchto obcí.

2. zasadnutie zastupiteľstva
Druhé zasadanie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období
začalo stretnutím v základnej škole, kde si poslanci prezreli nové priestory rozšírenej materskej školy. Pokračovalo v zasadacej miestnosti
obecného úradu, kde bol pôvodný program rozšírený o prerokovanie
žiadosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Po otvorení zasadania a kontrole uznesení viaceré podnety predniesol občan Michal
Vavro. Týkali sa vybudovania chodníkov, rozšírenia internetovej stránky obce, zverejňovania faktúr, zberu triedeného odpadu, znečisťovania
pozemku na polohe Zástodolie. Na návrhy a pripomienky reagoval
starosta obce Mgr. Martin Lednický a niektorí poslanci. Títo najskôr
prerokovali podané žiadosti a to žiadosť Rybárskeho spolku Zástodolie
Pobedim o.z. o predĺženie nájomnej zmluvy a zmenu doby a druhu
nájmu, žiadosť GP Mont s.r.o., Pobedim o predĺženie nájomnej zmluvy
a doplnenú žiadosť o finančný príspevok Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Žiadosti boli obecným zastupiteľstvom v podstate
schválené.
Dôležitým bodom programu zastupiteľstva bolo prerokovanie
podania žiadostí na realizáciu malých projektov a to Ministerstva
financií SR - individuálne potreby obce, Úradu vlády SR - dotácia na
šport, Trenčianskeho samosprávneho kraja - dotácia na projekty vo
viacerých oblastiach, ďalej projekt Wifi pre Teba (voľne prístupný
internet po obci) a pokračovanie budovaniu kamerového systému
III. etapou. Na návrh starostu obce boli schválené projekty na rozšírenie
Domu smútku, nákupu siete na multifunkčné ihrisko a zabezpečenia
zhotovenia sady detských krojov. Ďalej sa odsúhlasil projekt Wi-fi pre
Teba a rozšírenie kamerového systému v obci. V bode Interpelácie
poslanci sa zaujímali o odstránení skládky orezaných drevín, projekte
výstavby garáže hasičského zboru, prenajímaní bytu v budove materskej školy, výstavbe nájomných bytov, rekonštrukcii zdravotného
strediska a o stave prác na kanalizácii obce. Na dopyty odpovedal starosta obce.

Posvätenie nového oltárneho stola

l Obetný oltár posvätil arcibiskup
Mons. Ján Orosch.
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V kostole sv. Michala archanjela v Pobedime bol v nedeľu dňa 20. januára
2019 posvätený nový oltárny stôl. Oltárny stôl bol v prvej časti posvätený svätenou vodou a potom posvätným olejom - krizmou počas sv. omše, ktorú celebroval a oltár posvätil arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch. Koncelebrantami boli novomestský dekan vdp. Blažej Čaputa a pobedimský rodák
kňaz vdp. Jozef Lednický. Pred pomazaním svätým olejom sa odriekali konsekračné modlitby a oltár sa okiadzal kadidlom. Krizmou boli pomazané konsekračné kríže vyryté na piatich miestach vrchnej plochy oltára. Vo vnútri oltárneho stola je uložená mramorová platňa s ostatkami svätca sv.Adeodata.
Počas sv. omše v homílii arcibiskup Ján Orosch zdôraznil úlohu oltárneho
stola pri sv. omši. Uviedol nezastupiteľnosť chrámu Božieho v živote veriacich a
potrebu vážiť si sakrálne diela súčasníkov i minulých generácií. Obetné dary
priniesli otcovi arcibiskupovi členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan.
V závere sv. omše poďakoval správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý za vysvätenie
oltára arcibiskupovi J. Oroschovi a vdp. Jozefovi Lednickému, ktorý oltárny stôl
spolu s ambónom kostolu daroval. Jeho šľachetný čin odmenili prítomní veriaci
úprimným potleskom.
Posvätenie oltárneho stola bolo pre veriacich farnosti Pobedim vskutku
slávnostnou duchovnou udalosťou.
Ivan Pastorek

Za PhDr. Vierou Platonow, PhD /rod. Vendtovou/
Čas nemilosrdne plynie a možno ešte niekoľko seniorov, niekdajších študentov - brigádnikov, ktorí pracovali na jej výskumoch si na ňu spomenie. Viera
Vendtová sa narodila 12. júla 1935 v Bratislave.V r. 1955 - 1960 štúdium archeológie na vtedajšej Filozofickej fakulte UJEP v Brne ukončila diplomovou prácou
o slovanských hradiskách na Morave. V roku 1960 stala sa pracovníčkou Archeologického ústavu SAV v Nitre. Najprv sa podieľala na výskume slovanského
hradiska na Martinskom vrchu v Nitre, potom realizovala niekoľko menších
výskumov a prieskumov (Bojná, Ladice, Sokolec, Slovenské Ďarmoty atď).
Počas výskumu slovanského hradiska na polohe Hradištia, Podhradištia chcela
som poznať jeho ekonomické zázemie a osídlenie tejto ekumény, a preto som
V. Vendtovú požiadala o spoluprácu. V. Vendtová v r. 1963 - 1966 realizovala
prieskum a výskum v Pobedime (pol. Na laze, Zapupovec, Šmelzerových záhrada) Bašovciach (pol. Španie) a v okolí. Výsledky promptne publikovala
“Prehľad slovanských lokalít v Pobedime a okolí“, Štúdijné zvesti AÚ SAV 14,
1964,“Slovanské sídlisko v Pobedime“ Na laze“, Archeologické rozhledy 17,
1963, “Studne z doby veľkomoravskej v Pobedime“, Slovenská archeológia14,
1966. Svoje poznatky súhrnne spracovala v dizertačnej práci “ Slovanské osídlenie Pobedima a okolia“, ktorú obhájila v roku 1967 a ktorá publikačne vyšla
v roku 1969 v Slovenskej archeológii 17/1, 1969.
V roku 1967 V. Vendtová uzavrela manželstvo s osobne prítomným kanadským občanom MVDr. Igorom Platonow, jej priateľom, s ktorým sa poznala
z čias, keď rodina Platonowých žila v Bratislave a bola v úzkom kontakte
s rodinou Vendtovou. Pri vybavovaní legálneho odchodu za manželom musela
zaplatiť vtedy stanovený poplatok za vysokoškolské štúdium a začiatkom júla
1968 vycestovala do Montrealu (Quebec) v Kanade. S archeológiou sa však
musela rozlúčiť. Napriek tomu, že si vedeckú hodnosť CSc. nostrifikovala
(PhD) a na univerzite jej bola ponúknutá možnosť zaoberať sa novovekými
dejinami Kanady, rozhodla sa venovať svojej rodine, deťom, vnúčatám aj charite. S manželom viackrát pricestovala do Európy a vtedy nikdy neobišla Bratislavu a Nitru. V roku 1994 pre mňa nezabudnuteľným sa stal kratší pobyt u nich
v Kanade. Žiaľ naše dlhoročné priateľstvo na diaľku ukončila dlhšia ťažká
choroba Vierky, ktorej podľahla dňa 10. októbra 2018. Jej výskumná aktivita
v Pobedime je nesporne prínosom pre poznanie dávnej minulosti obce.
Darina Bialeková

l Poďakovanie darcovi
obetného oltára
vdp. Jozefovi Lednickému.
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Ako vznikla myšlienka na venovanie
obetného oltára a ambóna
Moji rodičia a teta - rehoľná sestra boli hlboko veriaci ľudia a hovorili, že pre
Boha treba venovať to najlepšie, čo človek môže. Prvou túžbou bolo dať urobiť
vitrážové okná, čo však nebolo možné pre poznámku miestneho rodáka, že
v kostole bude tma.
Keďže cestujem po rôznych pútnických mestách ako sprievodca pútnikov,
rozhodol som sa, že bude dobré, aby to bol obetný oltár, ktorý bude pripomínať
miesta spojené s Ježišom Kristom a jeho učením. Jedným osobitným miestom
vo Svätej zemi, kde sa stretávajú pútnici, je miesto rozmnoženia chlebov a rýb TABGHA. Toto miesto je pre kresťanov veľmi dôležité z pohľadu samotného
Ježiša Krista, kde chce pripraviť ľudí, aby premenený chlieb mohli prijímať do
svojej duše. Je to však často napádané miesto pre predobraz eucharistie, ktorý
mnohým nevyhovuje.
Náš kostol po prestavbe vdp. Žilinčanom a architektom Harmincom dostal
pôdorys kríža, čo je ďalšou myšlienkou k oltáru. V priesečníku ramien pôdorysného kríža je umiestnený obetný oltár . Na menze oltára je znak jeruzalemského
kríža. Tým sa stal obetný oltár kostola stredobodom s bohostánkom, kde je živý
Kristus. Osemhranná menza je preto, lebo je to miesto rozmnoženia chleba a a rýb
pod Horou blahoslavenstiev. Reliéf s mozaikou pod menzou je dominantou
oltára, čo je kópia starej mozaiky, ktorá je umiestnená na mieste rozmnoženia
chleba a rýb, aby upútala pozornosť vchádzajúceho človeka do kostola. Pri
konsekrácii oltára vo svojom príhovore arcibiskup Mons. Ján Orosch povedal:
„Keď som vstupoval do kostola, vedel som, koho je to dielo“, lebo vie, že sprevádzam pútnikov po Svätej Zemi. Farský kostol sv. Michala dostal vzhľad ako
jeden z mála kostolov na Slovensku, čo by som chcel zdôrazniť slová otca arcibiskupa, ktorý povedal: „Cítim sa ako v Jeruzaleme.“
Hľadal som dlho kamenárov, ktorí by tento môj návrh realizovali. Bol som u
kamenárov v Dobre Vode, ktorí začali návrh realizovať, ale dielo nedokončili,
jeden z nich náhle zomrel. Preto som ponúkol realizáciu RNDr. Dominovi a jeho
firme, za čo im ďakujem.
I keď platí biblický citát „Žiadny prorok nie je doma prorokom“, toto je rovnaký príklad, lenže venovanie obetného oltára mojimi rodičmi a mňa má svoj
zmysel - je to dar Bohu. Nevenoval som tento oltár pre svoj obdiv, ale ako vďaku
Bohu za mojich rodičov a za moje kňazstvo.
Kňaz Mgr. Jozef Lednický

Rozšírenie materskej školy
Vzhľadom k nedostatočnej kapacite materskej školy a z toho vyplývajúcich
neuspokojených požiadaviek rodičov na umiestnenie ich detí v tomto zariadení,
po schválení rozpočtu obecným zastupiteľstvom a vyčlenení prostriedkov na
rozšírenie materskej školy sa pristúpilo v mesiaci december ku prestavbe školských priestorov. Za podpory starostu obce Mgr. Martina Lednického, výdatnej
pomoci rodičov a zamestnancov školy sa počas vianočných sviatkov, zimných
a polročných prázdnin rozšírili priestory materskej školy o ďalšiu triedu.
V zariadení pre osobnú hygienu pribudli umývadlá a toalety. V šatni pribudli
nové skrinky. Zároveň z nevyužívaných priestorov v prístavbe školy vznikla
krásna, svetlá, útulná učebňa matematiky s novým podlahovým kúrením. Kapacita materskej školy bola zvýšená z 35 detí na 45 detí. Vznikli dve triedy s celodennou prevádzkou. Triedy sme vymaľovali, bol položený nový koberec,
dokúpený nábytok, nainštalovaná interaktívna tabuľa. Po schválení nového
prevádzkového poriadku RÚVZ mohli byť od 13. februára prijaté do škôlky
ďalšie deti, o ktoré sa budú starať štyri učiteľky.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, oteckom i mamičkám, ktorí sa zúčastňovali na brigádach, najmä však Pavlovi Rozbeskému, Lukášovi Miklovičovi a
Ondrejovi Figedymu, ktorí z rodičov svojou prácou najviac prispeli k tomu, aby
sa tieto zmeny uskutočnili.
Všetkých, ktorí majú záujem pozrieť si priestory našej školy a škôlky, pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý bude v mesiaci marec.
Mgr. Jarmila Pastulová, riaditeľka školy

Pobedimskí koledníci sa zapojili do 24. ročníka Dobrej noviny
Neo dmy sli teľ nou súč asť ou via noč nej
radosti, ktorá umocňuje narodenie Spasiteľa,
sú koledy. Ich obsah prinášal a nanovo prináša
do našich domovov vzácne posolstvo Božej
lásky, dobra a pokoja. Takéto hrejivé posolstvo
šírili svojím spevom sprevádzaným heligónkou aj vinšom pobedimskí koledníci spolu
s pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým,
Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2018. Po ko-

ledovaní pán farár požehnal príbytky navštívených rodín.
Dôkazom toho, že koledníci „oživili“ prejav
dobra cez spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú pomoc, bola štedrosť navštívených domácností. Ich finančný darček pomôže napredovať
rozvojovým projektom, vytvárajúcim podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí,
dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Ján Feranec

Koncert chrámového zboru

Pobedimský fašang

Nedzi vianočnými a novoročnými sviatkami /30. decembra 2018/
sa početným návštevníkom kostola sv. Michala archanjela predstavil
v samostatnom koncerte chrámový zbor s vedúcou Gabrielou
Kamenskou. Zazneli chrámové piesne náboženského charakteru a to
tak zborové ako aj sólové. Za hodnotný kultúrny zážitok poďakoval
účinkujúcim správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý a návštevníci srdečným potleskom. Vedúca zboru G. Kamenská si z koncertu zaslúžene
odnášala kyticu kvetov.

„Obec Pobedim, Základná škola s materskou školou Jána Hollého, ZRPŠ, Detský
folklórny súbor Štvorlístok, Folklórna skupina Pobedimčan a všetci dobrí, milí ľudia,
ktorí nám pomôžu, vás pozývajú na POBEDIMSKÝ FAŠANG 2. marca 2019 (sobota)
od 10.00 hod. pred Svadobkou“. Takto nás Pobedimčanov i cezpoľných pozývali
formou plagátov na ďalší ročník fašiangov, jednej z dávnych tradícií.
V sobotu dopoludnia sa schádzali Pobedimčania pred Svadobkou, aby si mohli
v pripravených stánkoch zakúpiť pečené mäso, klobásky, zabíjačkovú kašu, pečené
jaternice i kapustnicu s ovarom. Zastavili sa i takí, ktorí išli na sobotňajší nákup do
obchodu, ale neodolali vôni zabíjačky alebo sa pristavili na krátky rozhovor so známymi. Tak ako minulý rok, tak aj teraz bol v ponuke predaj mäsových výrobkov z pojazdnej predajne. No najväčším lákadlom bola ukážka zaveseného prasiatka. Najviac
lákalo deti, vôbec sa ho nebáli a zvedavým otázkam nebolo konca. Obdivovali ho
všetci. Mnohí si pripomenuli obdobie zabíjačiek, ktorých boli účastníkmi, a iní tieto
spomienky počúvali. A tak, ako sa šírila vôňa zabíjačkových dobrôt, tak sa niesla
i dobrá nálada a smiech. Všetko bolo umocnené reprodukovanou hudbou v réžii Ivana
Pätnického.
V poobedňajších hodinách deti z Detského folklórneho súboru Štvorlístok predviedli ukážku tradičného zvyku z minulosti „Pod šable“. Za to, že dokázali prizerajúcich sa nielen rozosmiať, ale i pridať sa k spevu, pripomenúť dávne roky i kroje, zožali
veľmi silný potlesk. Predstavenie sa páčilo i starostovi obce Mgr. Lednickému, ktorý
poďakoval nielen deťom, ale i ich vedúcej pani Márii Desátovej. „Na známost sa dáva“
to už bubeník všetkých zvolával do sprievodu na čele s Folklórnou skupinou Pobedimčan, aby si išli splniť svoju povinnosť priviesť všetkých v poriadku do kultúrneho
domu. Vďaka veľkému počtu návštevníkov v maskách i bez masiek nasledoval fašiangový sprievod obcou na čele s heligonkárkou Andrejkou Nedbalovou. Hudbu a spev
bolo počuť po celej obci. Mali jednu zastávku v Hostinci „U hasiča“, kde ich vrelo
privítali. Za vystúpenie dostali do košíka odmenu a aj niečo na zahriatie. Folkloristi na
oplátku niektorých riadne vyzvŕtali v tanci. Sprievod svoju cestu ukončil v kultúrnom
dome, kde bol pripravený školský karneval v réžii školy a rodičov. Krásne vyzdobená
sála a reprodukovaná hudba Jožka Klimu privítali deti a volali ich ponoriť sa do sveta
rozprávok. Čakalo ich aj prekvapenie, a to šašo Jaro. Šašo pripravil promenádu masiek
na červenom koberci, kde sa každá maska musela predstaviť a niečo o sebe povedať.
Samozrejme, že to nebolo všetko. Súťaže, tanec, cvičenie podľa hudby, odmeňovanie
masiek, smiech i radosť - to všetko ste na tomto krásnom karnevale mohli nájsť. Najmenšie deti sa mohli vyšantiť v domčeku a tiež v bazéne so šmýkačkou a loptičkami.
Bolo pripravené aj občerstvenie pre deti i dospelých. Lenže aj toto krásne popoludnie
muselo skončiť, pretože z diaľky bolo počuť pohrebnú hudbu a nárek. Na vyprázdnený
tanečný parket schádzali po schodoch miništranti s krížom, pionieri s hudobnými
nástrojmi, hrobár a máre so zomrelou basou. Na poslednej ceste ju niesli užialení ale
vážni hasiči. Nemohol chýbať ani kňaz, ktorý všetko a všetkých dookola kropil vodou
a miništrant s „parazólom“ mal čo robiť, aby ho nepristúpil. Plačky si svoju úlohu plnili
svedomite, nariekali až strechu kultúrneho domu nadvihovalo. Veď školu mali dobrú,
veď boli zo školy. Pomáhali im aj dievčence z Jednoty. Nedali sa zahanbiť ani plačky
z exotickej krajiny. Kovboj, žandár, basista, staré ženy v maskách a mnohé ďalšie
identifikovateľné i neidentifikovateľné stvorenia sa tiež prišli rozlúčiť s basou. Farár,
tak ako bolo treba, naposledy sa s basou porozprával, predniesol jej mnohé prosby
a samozrejme, aby sa všetko splnilo, riadne to aj s miništrantmi zapíjal. Pridávali sa aj
ostatní a plačom zadupľovali. Aj naša domáca Rómka sa prišla rozlúčiť a predniesla
veľmi smutný prejav. Jedno oko neostalo suché (možno od plaču, možno od smiechu).
Či sa posledná rozlúčka s basou deje tak ako sa má, na to dohliadala smrtka s kosou.
Keď doktorka po vyšetrení basy skonštatovala, že basa je mŕtva, všetci sa s ňou posledný raz rozlúčili a s plačom a výkrikmi ju vyprevadili na 40-dňový odpočinok až do
Veľkej noci.Akt pochovania basy symbolizuje, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa
končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.
Skončila sa fašiangová sobota plná rôznych udalostí. Každý si pre seba mohol niečo
vybrať, zabaviť sa. Treba však poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto dni akokoľvek
podieľali, akú prácu vykonali, pretože sa spojili a dokázali domácim i cezpoľným
pripraviť nádherný deň. Nám ostáva len veriť, že to tak bude i o rok. Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová

Ľudová hudba a zvyky v našom kostole
Ľudová hudba Rovenec z Nového Mesta nad Váhom sa na tohoročný sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) predstavila návštevníkom kostola sv. Michala v programe Ptesajte šecci ludjá s vianočnými koledami a vinšami. Ľudovú hudbu a hostí skupiny privítal správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý. Poďakovaním skupiny bol úprimný
potlesk návštevníkov peknej kultúrnej akcie. Vďaka patrí všetkým
účinkujúcim, osobitne Mgr. Márii Mizerákovej, vedúcej ľudovej
hudby.

Foto: Eva Pogranová

Vítanie nového roku 2019
Za nie príliš priaznivého počasia sa na Nový rok uskutočnilo
Vítanie nového roku 2019. Napriek tomu sa pred svadobkou zišli
mnohí Pobedimčania, aby privítali nový rok 2019, vzájomne si
zablahoželali, pobesedovali, zohriali sa horúcimi nápojmi, vypočuli
si reprodukovanú hudbu a obdivovali ohňostroj.
Účastníkov novoročného stretnutia privítal starosta obce Mgr.
Martin Lednický. V ďalšom vstupe upozornil na pripravený ohňostroj, ktorý tradične zabezpečil Peter Feranec. Pred akciou poslanci
a dobrovoľníci pripravovali nápoje ako čaj pre deti, varené vínko,
punč a prvýkrát i nápoj tzv. pobedimskú strelu. Reprodukovanú
hudbu zabezpečoval J. Klimo.

História hlavného oltára kostola sv. Michala archanjela
Prvý známy oltár kostola je oltár sv. Michala
doložený už v roku 1660 v súpise majetkov Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.
Bol však umiestnený v kostole pred stavbou kostola v rokoch 1674 - 1678. Po vybudovaní kostola
súčasného bol oltár zdobený sochami a podľa
vizitácie mal vyblednutý obraz Narodenia Pána.
Ku koncu 17. storočia bol opravený oltár kostola
náležite vyzdobený so svätostánkom v ktorom sa
uchovávala sviatosť oltárna. V roku 1700 bol
hlavný oltár pokrytý prikrývkou s vyobrazením
umučenia Pána. Oltár Narodenia Pána, vysvätený
spolu s kostolom k úcte Narodenia Krista Pána, je
doložený i v roku 1756 Okrem neho sú uvádzané
dva bočné oltáre. Pravý bočný oltár je zasvätený
Tvári Krista Pána a ľavý Najsvätejšej Matke, ktorej
socha s dieťaťom v náručí stála v strede oltára.
V roku 1761 boli v sume 253,64 florénov zakúpené tri nové oltáre a to oltár väčší /hlavný/ sv.
Michala archanjela a dva bočné a to oltár Ukrižovania a druhý oltár Blahoslavenej Panny Márie so
vše tký mi prí slu šen stv ami . Ďal šie fin anč né
prostriedky boli vynaložené v rokoch 1767 - 1768
na vymaľovanie oltárov a to v celkovej sume 621,
25 florénov. Predpokladáme, vzhľadom k sume, že
išlo o pozlátenie sôch na hlavnom oltári ale aj na
bočných oltároch v roku 1761 bola vybudovaná do
súčasnosti zachovaná architektonická a sochárska
časť hlavného oltára a nepochybne oltár so svätostánkom, datovaný pečaťou prepošta Antona
Revaya na ostatku svätca sv.Adeodata.
Po roku 1761 mal hlavný oltár so svätostánkom
kamenno tehlovú menzu, kamennú platňu a v zadnej časti platne mramorovú dosku, ktorá bola
neskôr prenesená do obetného stola. Mramorová
doska má strede otvor s ostatkami svätca sv. Adeodáta a je opatrená pečaťou novomestského prepošta grófa Antona Révaya. Barokový hlavný oltár sa
uvádza v kanonickej vizitácii z roku 1788.
Na murovanej menze s kamennou platňou bol

murovaný a zároveň však elegantný svätostánok
prispôsobený na vyloženie Najsvätejšej sviatosti.
Nad svätostánkom bola zvyčajne položená soška
Pelikána ako symbol Eucharistie. V čase veľkonočnom sošku vystriedala plastika Zmŕtvychvstalého Krista. Soška Pelikána je v súčasnosti umiestnená na ľavej časti architektúra hlavného oltára.
Plastika Zmŕtvychvstalého J. Krista je uložená
v nike pôvodnej sakristie kostola. Na oltári boli
štyri kovové svietniky. Ako uvádza záznam z vizitácie z roku 1788 je oltár rozšírený stenou
a zdobený sochami rozličných svätcov, čo dodáva
kostolu dostatočný lesk. Začiatkom 20. storočia
hlavný oltár podotýkam so svätostánkom mal už
podobu súčasného oltára. Bol osadený medzi
rokmi 1815 a 1894, avšak doklady o jeho objednávke či realizácii nemáme.
Architektonicko sochárska časť pôvodného
barokového oltára sa zmenila len málo. V roku
1923 drevené obloženie spodnej časti architektúry
oltára bolo prerušené vchodom do súčasnej sakristie. Pútnická palica plastiky sv. archanjela Rafaela
je nová a nové je i žezlo Boha Otca. Pôvodná palica
je umiestnená v juhovýchodnej kaplnke a časť
pôvodného žezla v knižnici farského úradu.
Zásadná oprava oltárov, kazateľnice a chóru
kostola bol realizovaná v roku 1894. Vychádzame
zo zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi maliarom
Štefanom Vlaššákom, stolárom Karolom Vlaššákom z Nového Mesta nad Váhom a predstaviteľmi
pobedimskej farnosti.. Podľa zmluvy sa drevené
súčasti oltárov, kazateľnice a chóru zafarbili olejovou farbou, urobilo sa mramorovanie a to tých
častí, ktoré určil správca farnosti. Sochy a ozdoby
nachádzajúce sa na oltároch boli pozlátené čírym
„dukátovým“ zlatom, Okrem maliarskych prác sa
uskutočnili i stolárske práce a to konkrétne oprava
všetkých oltárov teda hlavného a bočných. Podľa
zmluvy sa práce na obnove oltárov, kazateľnice
a chóru mali ukončiť do konca septembra 1894

Nedajte šancu ohňu zničiť váš majetok a zastavte ho hneď na začiatku
Hoci hasiaci prístroj nepatrí k bežnej výbave
domácností, nie je na škodu si ho zaobstarať.
Použitie hasiaceho prístroja v mnohých prípadoch
zlikvidovalo požiar už na začiatku a tým sa zabránilo jeho rozšíreniu a následným škodám.
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že
hasiaci prístroj nie je určený na hasenie veľkého
požiaru, ale na hasenie najmä na ich začiatku.
Nastáva otázka, aký hasiaci prístroj si máme do
domácnosti zaobstarať?
Na trhu sa nachádza, podľa typu náplne 5 typov
hasiacich prístrojov:
1. Penový hasiaci prístroj
• Vhodný je najmä na hasenie horľavých kvapalín (benzín, nafta, olej atď.).
• Nevhodný je na hasenie zariadení pod elektrickým napätím, keďže pena obsahuje vodu.
2. Vodný hasiaci prístroj
• Najvhodnejší je na hasenie pevných horľavých
látok (drevo, papier, uhlie, textil atď.).
• Nevhodný je na hasenie horľavých kvapalín
a nesmie sa použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.
3. Halónový hasiaci prístroj
• Vhodný je na hasenie všetkých materiálov.
• Jeho princíp spočíva v tom, že vytláča kyslík
z miesta požiaru, preto pri jeho použití hrozí udusenie, čiže je potrebné s ním narábať obzvlášť opatrne a rozvážne.

4. Snehový (CO2) hasiaci prístroj
• Vhodný je najmä na hasenie elektrických
zariadený pod napätím, tiež je vhodný na hasenie
horľavých kvapalín a plynov.
• Pozor! Pri zasiahnutí pokožky prúdom plynu
CO2 z hasiaceho prístroja, ktorý má teplotu hlboko
pod bodom mrazu, hrozia omrzliny!
5. Práškový hasiaci prístroj
• Je takmer univerzálny, dá sa použiť na pevné
látky, kvapaliny, plyny a taktiež na elektrické
zariadenia pod napätím.
• Nevýhodou práškového hasiaceho prístroja je,
že jeho jemný prášok zanecháva veľa neporiadku
a môže poškodiť elektroniku a jemnú mechaniku.
Odporúčame občanom, aby každá domácnosť
mala aspoň jeden 6kg práškový prístroj. Jeho cena
je približne 30Ä. Je vhodné umiestniť ho tak, aby
bol „po ruke“, do miestností, kde hrozí najväčšie
riziko vzniku požiaru: kuchyňa, dielňa, garáž,
kotolňa, sýpka a stodola.
Po použití hasiaceho prístroja je potrebné jeho
následné naplnenie! Je riskantné opätovne použiť
už raz použitý hasiaci prístroj, keďže nie sme
schopní odhadnúť množstvo zostávajúcej náplne,
čo môže viesť k zlyhaniu hasiaceho prístroja vo
chvíli, keď ho najviac potrebujeme.
Barbora Okienková, Technik požiarnej
ochrany - členka DHZ Pobedim

Hlavný oltár kostola na archívnej fotografii.
Foto: Peter Kotleba

teda do sviatku sv. Michala archanjela
Posledná úprava hlavného oltára so svätostánkom bola urobená v roku 1935 hlohovským zhotoviteľom oltárov a rezbárom Jozefom Seilnachtom
v súvislosti s dodaním bočných oltárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie. Na
žiadosť vtedajšieho správcu farnosti Vendelína
Zajaca sa zväčšil tabernakulum tak, aby do neho
mohla byť umiestnená monštrancia. I. Pastorek

Schválený uznesením OZ č. 167
l Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové fin. operácie
Príjmy spolu

831 586,00
0,00
0,00
831 586,00

l Výdavky
Bežné výdavky
Verejná správa
173 700,00
Finančná a rozpočtová oblasť
700,00
Iné všeob. služby /matrika/
2 020,00
Verejné služby /neklasifikované/
1 000,00
Ochrana pred požiarmi
11 400,00
Cestná doprava
3 300,00
Nakladanie s odpadmi
30 000,00
Spoloč. úrad samosprávy, príspevok 500,00
Rozvoj obce - verejná zeleň
11 000,00
Zásobovanie vodou
1 500,00
Verejné osvetlenie
9 000,00
Zdravotné stredisko
16 700,00
Športové služby
10 300,00
Ostatné kultúrne služby
26 000,00
Vysielacie a vydavateľské služby
1 400,00
Náboženské a spoločenské služby
3 480,00
Predškolská výchova
161 408,00
Základné vzdelanie
330 100,00
Stravovanie
19 800,00
Vzdelávanie
2 500,00
Sociálne zabezpečenie
500,00
Bežné výdavky spolu
816 308,00
Kapitálové výdavky
0,00
Výdavkové fin. operácie
0,00
Výdavky spolu
816 308,00
Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu

Výročná schôdza a fašiangy JDS
Členovia Jednoty dôchodcov sa zišli dňa 23. februára 2019 na
výročnej členskej schôdzi na ktorej bilancovali uplynulý rok 2018,
vytýčili si plán činnosti na tento rok, prejednali materiály ekonomického rázu a taktiež zvolili nový výbor JDS Pobedim spolu s revíznou
komisiou. Z činnosti za rok 2018 pripomíname prednášku s historickou tematikou /v spolupráci s Obcou Pobedim/, vydarený zájazd do
Košíc, pravidelné akcie ako opekačku, rekondičné pobyty v Podhájskej, guláš v Roľníckom dome a v druhom polroku návštevu vystúpenia Lúčnice v Dome umenia Piešťany a Predvianočné stretnutie.
Jednota dôchodcov v tomto roku plánuje už spomínané pravidelné
akcie a okrem iného i zájazd do historického Ostrihomu.
Na rokovaní, s účasťou vyše 70 členov, privítali starostu obce
Mgr. Martina Lednického, ktorý ocenil prácu početnej organizácie
seniorov a poďakoval za ich činnosť v prospech členov i obce. Taktiež
upozornil prítomných na celoobecné akcie v tomto roku. V diskusii sa
preniesli pripomienky ohľadne členského príspevku a výšky súčasných dôchodkov.
Po obsažnom rokovaní nasledovala večera, posedenie a kultúrne vystúpenie, ktoré pripravili agilné členky seniorskej organizácie. V programe
boli piesne viažuce sa k fašiangovému obdobiu, televízna reportáž z čakárne
lekára a článok o dôchodcoch Záverečné vystúpenie bolo skutočným
prekvapením, keďže členky JDS sa predstavili v balete Labutie jazero.
Príjemne prekvapené osadenstvo svadobky malo čo robiť aby spoznalo

Mimoriadne úspešný rok rybárov
Členovia Rybárskeho spolku Zástodolie sa zišli 9. februára 2019,
aby zhodnotili rok 2018 a pripravili činnosť na rok 2019. Podľa slov
predsedu Ľubomíra Melichera bol minulý rok mimoriadne úspešný po
stránke organizačnej, propagačnej i chovnej. Podarilo sa im zorganizovať preteky v love pstruha a to dvakrát - Preteky Slávia jar 24. marca
a Preteky Slávia jeseň 6. októbra. Ďalšia súťaž bola v love kapra
5. mája. Súťažiacimi boli nielen domáci a cezpoľní pretekári, ale prišli
i zahraniční, čo svedčí o kvalite pretekov. Bola vysadená jarná násada
kapra, jarná násada pstruha, jesenná násada kapra a dvakrát jesenná
násada pstruha.
Nie sú to len preteky, ktoré zabezpečujú členovia rybárskeho
spolku, ale sú tiež súčasťou akcií usporiadaných obcou a spolupracujú
s inými organizáciami, napr. pri organizovaní podujatia Deň detí
23. júna. Pomáhali na Katarínskom plese, ktorý usporiadala ZŠ s MŠ
Jána Hollého v Pobedime. Na Vianočných trhoch mali svoj stánok,
ktorý sa tešil veľkej pozornosti. Množstvo akcií svedčí o tom, že rybári
nezaháľajú a snažia sa vyhovieť žiadostiam o možnosť stráviť deň na
Zástodolí jednotlivcom, zamestnacom firiem. Celkove 17 podujatí - to
je množstvo času, ktorý rybári venujú ostatným, aby ich aspoň na
chvíľu odpútali od každodenných povinností.
Za rok 2018 bolo na rybníku odpracovaných celkovo 1854 brigádnických hodín. Starostlivosť o oddychovú a rybársku zónu je pre
členov samozrejmosťou. Podarilo sa dohotoviť pódium, ktoré začali
stavať v roku 2017. Aby mali kvalitné ryby, musia sa starať aj o čistotu
vody. Dvakrát až trikrát v roku sa pravidelne zabezpečuje profesionálne certifikované meranie vody. Po rôznych opatreniach kvalita vody
pre ryby je v súčasnosti v norme.
Zaujímavosťou, ktorá svedčí o kvalite vody, je ulovený rak bahenný Michalom Laukom, čiže je potvrdený výskyt raka na Zástodolí.
Zastúpenie rýb je veľmi početné, potvrdený je výskyt dvadsaťjeden
rôznych druhov.
Na VČS bol zvolený staronový výbor: na čele s predsedom Ľubomírom Melicherom. Členskú základňu v roku 2018 tvorilo 42 zaregistrovaných členov. Rybári plánujú pripojiť sa na obecný vodovod
ako zdroj pitnej vody a prispôsobiť a prepracovať všetky interné
a externé dokumenty tak, aby bola prevádzka v súlade s platnou
legislatívou SR.
Predseda Ľubomír Melicher vyjadril v mene svojom i členov
poďakovanie obecnému zastupiteľstvu i starostovi obce Mgr. Martinovi Lednickému za korektné jednanie o ich žiadosti o predĺženie
nájomnej zmluvy.
Na základe informácií Ľubomíra Melichera
spracovala Eva Pogranová

Prekvapením bolo Labutie jazero
Foto: Eva Pogranová

v nových účesoch elegantne sa pohybujúce baletky. Záverečný program bol
ocenený kytičkou, symbolickou veľkou kyticou a samozrejme i úprimným
potleskom. Posedenie oživila harmonika Jozefa Sýkoru a tak si seniori
schuti zaspievali známe ľudové piesne a mohli obdivovať hudobný a spevácky talent J. Sýkoru. Po stránke technickej akciu zabezpečoval Ivan
Pätnický a výročnú schôdzi a fašiangové posedenie zdokumentovala Eva
Pogranová.
Ivan Pastorek

Hasičov čaká organizovanie krajskej súťaže
Výročná členská schôdza DHZ Pobedim
Zhodnotenie a naplánovanie činnosti DHZ nastalo 24.2.2019. Výročná
členská schôdza (VČS) sa uskutočnila za účasti 37 členov DHZ. Z hostí,
nemohli na VČS chýbať starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický, ktorý
mal medzi hosťami privítal i svojho kolegu, starostu obce Podolie PaedDr.
Rastislava Bobockého. Návštevou nás poctil aj člen prezídia DPO SR Bc.
Jozef Smolinský.
V tento deň sa niektorí z našich členov zúčastnili pohrebu bývalého
veliteľa DHZ Čachtice Ľudovíta Opatovského. Po ich príchode sme si všetci
uctili jeho pamiatku i pamiatku nedávno zosnulého člena Ľubomíra Čecha.
Správa o činnosti za minuloročné obdobie bola značne rozsiahla. Počet
zásahov DHZO Pobedim sa na konci roku zastavil na čísle 58, z čoho 24 bolo
výjazdov pri požiari. Pričom z požiarov v našej obci sa evidujú 4, a mimo
obec 20. Najväčší z nich sa stal 30. júna a bol to požiar obilia na koreni, ktoré
bolo zasiate na poli Bočan a na Dolnom poli. Dá sa povedať, že väčšina
z požiarov mala príčinu z nedbanlivosti a chabej prevencii. Avšak DHZ
Pobedim nie je len zborom, ktorý sa zaoberá iba zachraňovaním pred živlami, záchranu vie podať aj inak. Jednou z takých záchran je aj darcovstvo
krvi, ktoré sa u nás uskutočňuje pod záštitou Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža. Slovenský červený kríž totiž v tomto roku vyznamenal aj
členov z našich radov a to striebornou Jánskeho plaketou Jána Ivaniča,
Miloša Palkoviča a Ivana Pätnického mladšieho. Touto cestou im v mene
výboru DHZ ďakujem.
Postupne schôdza pokračovala jednotlivými bodmi, až prešla k bodu
diskusie. V diskusii bol o slovo vyzvaný starosta Podolia, ktorý kladne
hodnotil činnosť DHZO Pobedim na území obce Podolie a naznačil aj
možnú zmluvnú spoluprácu. Starosta Pobedima, ktorý taktiež zhodnotil
doterajšiu činnosť a spoluprácu s obcou. Spomenul i nastávajúce udalosti,
s ktorými sa budeme musieť popasovať. V tomto roku náš Pobedim čaká
udalosť krajského významu a tou je Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov. Bc. Jozef Smolinský oboznámil členov o dianí vo vyšších
orgánoch DPO SR a taktiež povedal pár slov k už spomínanej pripravovanej
Krajskej súťaži dobrovoľných hasičských zborov. Ján Ivanič sa opýtal
Mgr. Martina Lednického, prečo je plánované postaviť garáž pre hasičské
vozidlo ako prístavbu k súčasnej kotolni bývalej materskej škôlky a nie ako
prístavbu k hasičskej zbrojnici. Mgr. Martin Lednický odpovedal, že výstavba nie je možná z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí a stavieb vedľa
hasičskej zbrojnice.
Po vynikajúcich pečených kolenách, ktoré pre VČS zabezpečil Rastislav
Čop sa do večera spomínalo v družných rozhovoroch na minulé časy DHZ,
z ktorých dobrý poslucháč si mohol vziať len veľa ponaučenia no i špásu.
Ing. Matej Palkovič, tajomník DHZ Pobedim

Bohatá pracovná i spoločenská činnosť

l Úspešní mladí kolkári na majstrovstvách kraja.

Bilancovanie poľovníkov
V nedeľu 3. februára 2019 sa zišli členovia Poľovníckeho združenia Pobedim na výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2018.
Poľovnícke združenie (PZ) nemá veľa členov. Je ich len 10, ale aj tak je ich
činnosť veľmi bohatá nielen po pracovnej, ale i po spoločenskej stránke.
Združenie nemá vlastnú pôdu, ale na základe nájomných zmlúv obhospodaruje v PD Pobedim 731 hektárov poľovných pozemkov, v Slovenskom pozemkovom fonde je to 126 ha a 29 ha cirkevných pozemkov. Začiatkom roka 2018
boli stavy zveri nasledovné: 46 kusov srnčej zveri (14 srncov, 18 sŕn, 14 srnčiat),
240 zajacov, 10 jarabíc, 16 bažantov. Ulovených bolo podstatne menej, ako bolo
stanovené. U srnčej zveri ulovili 7 srncov, z toho bol jeden zrazený, ďalej 8 sŕn,
z toho boli dve zrazené a jedna nájdená uhynutá. Ulovených bolo aj 5 kusov
srnčiat.
V roku 2018 bol zaznamenaný mierny nárast zajacov. O bažantoch a jarabiciach sa to povedať nedá. Táto zver má v našom revíry malé možnosti prirodzenej ochrany. Väčšie množstvo diviakov a dravcov, hlavne dravých vtákov
znižuje jej stavy. Aj z tohto dôvodu bolo upustené od odchytu zajacov. Srnčia
zver je v našom revíry zastúpená v dostatočnom množstve.
V decembri bolo doplnené krmelce a zásypníky, bola doložená soľ. Krmivo
je zabezpečené z vlastného políčka. Na rybárskej chatke sa podarilo dokončiť
začaté práce. Opravili posedy a zabezpečili zber ďateliny. Poľovníci zorganizovali slávnostnú schôdzu, na ktorú pozvali rodinných príslušníkov i priateľov PZ.
V apríli sa konala celoobecná brigáda, ktorej cieľom bolo vyčistenie obce
a okolia. Účastníkmi boli i poľovníci. Pri príležitosti MDD sa konal Veľký deň
detí. Záujem o streľbu pre deti zo vzduchovky pod dozorom členov PZ, bol
veľmi veľký. Poľovníci varili guláš na Dni otvorených dverí v PD a tiež pri
ukončení roka, ktoré poľnohospodárske družstvo usporiadalo pre svojich členov. Na konci roka sa varením guľášu podieľali na Vianočných trhoch 2018.
Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov poskytujú poľovnícku chatu na posedenie.
Záverom schôdze predseda PZ Jozef Gula ocenil prácu členov PZ a poďakoval za podporu starostovi obce, poslancom obecného zastupiteľstva obce,
a predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Pobedim.
Eva Pogranová

V sobotu 22.12.2018 sa na kolkárni Domu športu v Podbrezovej konal
2. turnaj Slovenského pohára mládeže. Zúčastnili sa ho aj žiaci KK Pobedim.
V kategórii U-14 nastúpila Radoslava Malíčková a v kategórii U-12 Samuel
Dúdik, Ondrej Pečenkár a Samuel Slimák. Od 10:00 sa začala kvalifikácia jednotlivých kategórií bez rozdielu pohlavia. V kategórii U-12 sa nastúpilo 18
účastníkov a za U-14 24 účastníkov.
Z kvalifikácie sa do vyraďovacích bojov podarilo postúpiť Radoslave Malíčkovej, ktorá vo svojej kategórii obsadila štvrté miesto s výkonom 373 zvalených
kolkov a Samuelovi Slimákovi, ktorý obsadil 8. miesto výkonom 304 zvalených
kolkov a o jeden menej zvalil Samuel Dúdik a obsadil 9. nepostupové miesto.
Najmenej sa darilo Ondrejovi Pečenkárovi, ktorý zvalil 302 zvalených kolkov
obsadil 11.miesto.
Vo vyraďovacích súbojoch najskôr nastúpila kategória U-12. Samuel Slimák
nastúpil proti domácej víťazke kvalifikácie Daniele Mócovej. Prvú dráhu prehral
no na druhej zvíťazil a tak musela rozhodnúť rýchla smrť na tri hody do plných,
kde mala viac šťastia hráčka z Podbrezovej v pomere 21:17.
V kategórii U-14 Radoslava Malíčková nastúpila proti hráčovi z Fiľakova
Danielovi Eremiášovi . Súboj to bol veľmi dramatický, keď to skončilo 1:1 na
dráhy a nakoniec musela rýchla smrť, kde posledným hodom potrebovala naša
hráčka hodiť sedem kolkov, čo jej aj podarilo a nakoniec zvíťazila 17:16.
V ďalšom kole nastúpila proti domácemu Andrejovi Balcovi. Aj ich súboj bol
vyrovnaný a skončilo 1:1 na dráhy. Potom nasledovala rýchla smrť. V nej už
Radka nemala toľko šťastia a tesne prehrala 21:19. V boji o 3.miesto nastúpila
proti Anne Benickej z Trstenej. Prvú dráhu prehrala no na druhej súperku porazila a opäť rozhodovala rýchla smrť. V nej sa Radke vôbec nedarilo a prehrala
19:11 a tak nakoniec skončila na štvrtom mieste a do celkovej tabuľky si pripísala
75 bodov. V priebežnom poradí po troch turnajoch jej patrí piate miesto.
Turnaj najlepšie vyšiel domácim hráčom, keď v kategórii U-12 obsadili prvé
tri miesta a v kategórii U-14 zvíťazil Andrej Balco pred Kristiánom Sojákom.
V sobotu 30.03.2019 sa bude konať 3. turnaj vo Veľkom Šariši, ktorého sa
zúčastnia aj naši kolkári.
Marián Mitošinka

Úspechy pobedimských kolkárov
na majstrovstvách Trenčianskeho kraja
Uplynulý víkend, 19. januára t.r. sa konali majstrovstvá Trenčianskeho
kraja v kolkov v kategóriách žiačok, žiakov, dorasteniek, dorastencov
a juniorov. Majstrovstvá v kategóriách žiačok, žiakov a dorasteniek sa
konali na kolkárni v Trenčíne. V kategórii žiačok a žiakov mal zastúpenie
aj Kolkársky klub Pobedim. V kategórii žiačok reprezentovala KK Pobedim Radoslava Malíčková a Tatiana Pečenkárová a v žiakoch Samuel
Dúdik, Ondrej Pečenkár, a Samuel Slimák.
Po vylosovaní si štartového poradia, ako prvá do bojov zasiahla Radoslava Malíčková, ktorá dosiahla výkon 231 zvalených kolkov v priebežnom poradí sa zaradila na prvé miesto. Ako ďalší do bojov zasiahli Samuel
Dúdik a Samuel Slimák. Viac sa darilo Samuelovi Dúdikovi, ktorý vyrovnanými výkonmi na oboch dráhach zvalil 251 kolkov, čím sa dostal na
prvé miesto. Samuel Slimák nepredviedol tak koncentrovaný výkon
a so 183 zvaleným kolkami sa dostal na 4.miesto v priebežnom poradí.
Na záver do bojov zasiahli Ondrej Pečenkár a nováčik v pobedimskom
klube Tatiana Pečenkárová. Lepšie sa darilo Ondrejovi Pečenkárovi, ktorý
si výkonom 225 kolkov vybojoval druhé miesto a striebornú medailu.
Tatiana na svojom prvom podujatí mimo domácich dráh predviedla solídny výkon 140 zvalených kolkov.
Dorastenci a juniori v ten istý deň hrali majstrovstvá Trenčianskeho
kraja na kolkárni v Starej Turej. V kategórii dorastencov nastúpilo 5 hráčov aj so zástupcom KK Pobedim Michal Malíček, ktorý bol najmladším
účastníkom tejto kategórie. Michalovi sa na staroturanskej kolkárni darí
a potvrdil to aj v nedeľu. Podarilo sa mu vyrovnať svoj osobný rekord keď
zvalil 574 kolkov, čo mu nakoniec prinieslo zlatú medailu. O štyri kolky
zaostal minuloročný víťaz a domáci hráč Matúš Kotula. Tretie miesto si
vybojoval tiež domáci Dominik Truhlík s výkonom 552.
V juniorskej kategórii sa prezentovalo 8 hráčov, z toho dvaja z KK
Pobedim. Ako prvý nastúpil Michal Vajer, ktorý výkonom 582 kolkov sa
zaradil na pri0ebežné druhé miesto za Martina Dzúrika z TKK Trenčín,
ktorý zvalil 603 kolkov. V poslednej štvorici nastúpil Jakub Urban, ktorý
zbytočnými záhodmi v dorážke dosiahol výkon 598 zvalených kolkov
a obsadil druhé miesto.
Marián Mitošinka
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