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Pod¾a zápisnice okrskovej volebnej komi- (8,63%), KDH (5,48%) a Dobrá vo¾ba 
sie naša obec evidovala 927 oprávnených (5,14%). Najvyšší poèet preferenèných hlasov 
volièov a volieb sa zúèastnilo 613 volièov. získal Peter Pellegrini (110) a po òom Igor 
V percentuálnom vyjadrení je to vyše 66%, to Matoviè (98 hlasov). 
znamená že v našej obci bola vyššia úèas• ako Na regulárnos• volieb dohliadalo pä• èle-
v celoštátnom meradle. nov okrskovej volebnej komisie a to predsed-

Poèet získaných hlasov pre politické strany kyòa komisie Lucia Kameniarová a èlenovia 
a hnutia: Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti Bc. Michaela Ferancová, Mgr. Jela Košútová, 
(O¼ANO) 154 hlasov, Smer Sociálna demo- Jozef Ukropec a Anna Vallová. Na vo¾bách 
kracia 148, Kotlebovci ¼udová strana naše bola prítomná zapisovate¾ka Jana Miklovièo-
Slovensko (¼SNS) 58, Sme rodina 52, Progre- vá, pracovníèka obecného úradu.
sívne Slovensko a Spolu 40, Kres•ansko- Pre porovnanie v parlamentných vo¾bách 
demokratické hnutie (KDH) 33, Dobrá vo¾ba v roku 2016 bola úèas• volièov o 10% nižšia 
31, Za ¾udí 22, SaS 18, Vlas• 18 a Slovenská a najviac hlasov získal Smer SD (205 hlasov), 
národná strana (SNS) 13. Pod¾a výsledkov druhá bola Slovenská národná strana, ktorá 
volieb v našej obci by sa dostalo do parlamentu mala 64 hlasov a tretie hnutie Obyèajní ¾udia 
sedem strán a to O¼ANO (25,58 %,), Smer SD a nezávislé osobnosti (O¼ANO) so 60 hlasmi 
(24,58%), ¼SNS (9,63%), Sme rodina pobedimských volièov. I.P.

Komisia kultúry a vzdelávania na svojej 
schôdzi schválila plán kultúrnych a spolo-
èenských podujatí v roku 2020. Plán zobra-
li na vedomie i poslanci obecného zastupi-
te¾stva na 8. zasadnutí. Podujatia, rozdele-
né na pravidelné a príležitostné, budú 
propagované buï plagátmi alebo pozván-
kami. 

Pravidelné kultúrne a spoloèenské akcie 
• Privítanie nového roku 1. január 
• Pobedimské fašiangy 22. február 
• Deò uèite¾ov 24. marec 
• Privítanie detí do života 24. marec 
• Stavanie mája 30. apríl
• Deò matiek 13. máj
• Deò detí 6. jún
• Stretnutie jubilantov 16. október 
• Deò úcty k starším 21. október 
• Vianoèné trhy 12. december 
• Vianoèná besiedka 17. december

Príležitostné podujatia 
• 110. výroèie narodenia biskupa J. Feran-

ca 14. marec 
• 75. výroèie Oslobodenia 3. apríl 
• Výstava 75 rokov v mieri 26. - 27. sep-

tember 
• Výstava ovocia a zeleniny 26. - 27. 

september 
• Hudobný koncert - hodové 26. - 27. 

september 
• Prednáška Krušné èasy Pobedimèanov 

12. november 
Akcie Deò uèite¾ov, Privítanie detí do 
života a 110. výroèie narodenia biskupa 
J. Feranca boli zrušené pre nákazu korona-
vírus. V prípade zmeny termínu akcie budú 
obyvatelia vèas informovaní. 

Výsledky parlamentných volieb v našej obci

ani harmonikár a k nemu sa pridali návštevníci  Obecná zabíjaèka 
so spevom, veï fašiang je obdobím veselosti. 

Pobedimské fašiangy zaèali dopoludnia Fašiangy pokraèovali v popoludní a veèer 
22. februára 2020 pred svadobkou o 10,00 v kultúrnom dome a to detským karnevalom 
predajom zabíjaèkových špecialít. Predával a pochovávaním basy. I.P. 
ich mäsiar Ján Burda z Rakovíc. Záujem 
zákazníkov bol o kašu, jaternice, klobásu, Karneval, pochovávanie basy
škvarky, tlaèenku a ïalšie výrobky. Ako sym-

Stalo sa už tradíciou, že fašiangové obdo-bol obecnej zabíjaèky bola ved¾a pojazdnej 
bie je v našej obci ukonèené školským karne-predajne vyvesená polovièka ošípanej a za 
valom a pochovávaním basy. Nebolo tomu òou rozvoniavala kapustnica, varená dobro-
inak ani tento rok. V sobotu , 22. februára 2020 
sa od 15.00 hod. zaèali schádza• princezné, 
mimoni, lienky a iné masky na školský karne-
val. Nechýbali ani žiaci RETROŠKOLY, èi 
svadba alebo elektrikári. Hlavnými zabávaè-
mi bola Pipi Dlhá panèucha, pán Galán, opiè-
ka a jednorožec Alfréd . Každá maska bola 
ocenená a kolektívne masky si pochutili na 
výbornej pizzi. Všetci sa výborne zabávali aj 
vïaka reprodukovanej hudbe p. Klimu a na le. V bufete bolo pripravené bohaté obèerstve-
konci mohli nieèo vyhra• aj v bohatej tombo- nie v podobe zabíjaèkových dobrôt, fánok 

a iných sladkostí. Ve¾ké poïakovanie patrí 
všetkým rodièom, uèite¾om a priate¾om školy 
za zorganizovanie tohto podujatia. 

Po skonèení karnevalu už boli na chodbe vo¾níkmi so šéfkuchárom Rastislavom Èo-
pripravení úèastníci pohrebného sprievodu, pom. Varila sa kapustnica zabíjaèková i biela 
aby na poslednej ceste odprevadili našu tzv. vianoèná. Obe sa podávali po dvanástej 
„milovanú basu“. Sprievod bol naozaj famóz-hodine, spolu s ïalšími varenými a peèenými 
ny, plný známych osobností i zo zahranièia. pochú•kami akými boli peèené klobásy, jater-
Ve¾ké poïakovanie patrí pani Márii Desáto-nièky, kaša, peèené mäso a v ponuke bol 
vej, ktorá to dokázala do bodky zorganizova•. i špeciálny zabíjaèkový tanier, všetko za 
Vïaka patrí všetkým, ktorí jej boli nápomocní výhodné ceny. Na zabíjaèkových špecialitách 
a dokážu naïalej zachováva• naše tradície pre si buï návštevníci fašiangov pochutnávali pri 
ïalšie generácie. O rok sa tešíme na ïalšie pripravených stolíkoch alebo si ich odniesli 
takéto skvelé podujatie. J.K.domov. Na pobedimskej zabíjaèke nechýbal 

Kalendár kultúrnych 
a spoloèenských podujatí 

Pobedimský fašiang 2020

Foto: Jarmila Èopová 



Obecný úrad Pobedim spolu s Farským úra-
dom Pobedim pripravili pre deti i dospelých 
„Stretnutie s Mikulášom“. Toto už tradièné 
stretnutie sa uskutoènilo 5. decembra 2019. Pred 
17.30 hodinou kostolné zvony zaèali svojim 
prenikavým hlasom zvoláva• do kostola na 
Mikulášsku svätú omšu, ktorú celebroval pán 
farár ¼uboš Tvrdý. Na pomoc si zobral malého 
pomocníka plyšového kocúra Garfielda. Tento 
tuèný ryšavý a veène hladný kocúr pomáhal 
vysvetli• de•om, ako sa nemajú správa• voèi 
ostatným. Slávnostnú atmosféru umocnil spe-
vom a hrou na hudobných nástrojoch spevácky 
zbor SILOE. Po ukonèení sv. omše sa deti 
i dospelí sústredili pred farou. Èakali na Mikulá-
ša a jeho pomocníkov anjela a èerta. Samozrej-
me, ako každý rok, sa doviezli na saniach •aha-
nými dvoma krásnymi koníkmi. Aj keï sme 
sneh nemali, Mikuláš si pomohol. Nechal 
na sane namontova• kolesá, a tak jeho príchodu 
niè nebránilo. „V dolinách, keï za veèera...“ túto 
pieseò si pri príchode spieval Mikuláš. Jeho 
krásny hlas sa niesol ponad hlavy prítomných. 
Potom sa na odpoèítavanie rozsvietil vianoèný 
stromèek. Mikuláš sa usadil v pripravenom 
kresle, pomocníci priniesli koše s balíèkami, na 
ktoré už deti netrpezlivo èakali. Tie si ich od 
anjela postupne preberali. Lenže Mikuláš mal 
podmienku, že musia poveda• básnièku, alebo 
zaspieva• pesnièku. Malinké detièky to 
samozrejme ešte nevedeli, niektoré sa hanbili 
a dokonca aj báli. Nebáli sa Mikuláša a anjela, 
ale èerta. Naš•astie asi všetky detièky poslúchali, 
pretože do jedného dostali mikulášsky balíèek 
a èert nemusel nikoho zobra• so sebou do vreca. 
Aby nikomu nebolo zima, bol pripravený èaj 
i vianoèný punè. 

Poïakovanie za tento veèer patrí všetkým, 
ktorí sa na príprave akoko¾vek podie¾ali. A že to 
bolo krásne Mikulášske stretnutie v kostole 
i pred farou, o tom svedèili najmä rozžiarené 
oèká detí a úsmevy ich rodièov i starých rodièov. 
Svätý Mikuláš, stretneme sa znova o rok.

Eva Pogranová

Ani 25. jubilejný roèník koledovania Dobrej 
noviny nezostal bez zapojenia pobedimských 
detí, podporených pánom farárom JCLic. ¼ubo-
šom Tvrdým, Lenkou Klimovou a heligónkou 
Jozefa Sýkoru. Koledníci šírili spevom a vinšom 
posolstvo Vianoc - Ježišovo narodenie, pripomí-
najúce lásku Boha k ¾udstvu, teda aj k nám. Táto 
láska posunula význam spolupatriènosti k blíž-
nemu vo viac ako troch desiatkach rodín našej 
obce, ktoré prijali koledníkov na sviatok sv. Šte-
fana 26. decembra 2019 a finanène podporili 
viaceré pastoraèné a rozvojové programy 
v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Ugan-
de, Tanzánii a Kamerune. Vyjadrujeme rados•, 
že aj najmladší pobedimskí farníci obohatili 
ïalším ohnivkom re•az solidarity s núdznymi. 
Je vzácne spoloène prispieva• k lepšej budúc-
nosti. Pán farár aj v tomto roku po koledovaní 
požehnal príbytky navštívených rodín.

Ján Feranec
Viac ako tri desiatky rodín prostredníctvom 
koledníkov podporili pastoraèné a rozvojové 
programy sumou 1. 305 .- €. Poznámka red.

Betlehem, vianoène vyzdobený kostol sv. 
Michala archanjela a bohatá návštevnos• 
dotvorili úspešný koncert chrámového zboru 
Siloe. Uskutoènil sa v nede¾u 29. decembra 
2019 a patril k peknému zavàšeniu kultúrnych 
akcií farnosti a obce .Návštevníci nielen z obce 
ale i zo susedných farností si vypoèuli vianoèné 
piesne a to tak zborové ako i sólové, ktoré mali 
osobitne úspech u návštevníkov. Koncert 
oživili vianoèné básne detí a príhovory vedúcej 
zboru Gabriely Kamenskej. 

Za hodnotný kultúrny zážitok poïakoval 
úèinkujúcim správca farnosti vdp. ¼uboš 
Tvrdý a návštevníci srdeèným potleskom. 
Koncert chrámového zboru Siloe bol ukonèený 
krátkou pobožnos•ou. 

Súèas•ou predvianoèného obdobia sú via-
noèné trhy s pestrou ponukou spoloèenských, 
kultúrnych a športových organizácií. Nechýba 
ani ponuka materskej a základnej školy, prípad-
ne individuálnych vystavovate¾ov. Už tradiènú 
akciu organizuje Obec Pobedim. K dispozícii 
sú vlastné obecné stánky s tabu¾ami organizá-
cií. V roku 2019 ponúkali po¾ovníci guláš 
z diviny, rybári z Rybárskeho spolku Zástodo-
lie hranolky a vyprážaného kapra. Návštevníci 
si mohli pochutna• alebo odnies• zo sebou 
mastené lokše, ktoré pripravili èlenky športo-
vej organizácie Sokol - ženy a k dispozícii bola 
tiež huspenina a langoše èlenov Futbalového 
klubu 1925 Pobedim. Typicky vianoèné peèivo 
bolo v stánku Jednoty dôchodcov a Miestnej 
skupiny Èerveného kríža a to oblátky a vianoè-
né koláèe. So svojou ponukou ruène vyrobe-
ných artefaktov sa prezentovali a návštevní-
kom ponúkali deti a hlavne žiaci základnej 
a materskej školy. Osobitne boli v ponuke 
i krajinoma¾by neprofesionálneho výtvarníka. 
Návštevníkov vianoèných trhov iste zohrial 
punè, teplý èaj a ponuka nealkoholických 
nápojov. Atmosféru trhov dopåòala vianoèná 
hudba z produkcie Ivana Pätnického /DJ Ivan-
ko/.

Pekná tradícia vianoèných trhov sa tak za-
chovala a iste bude pokraèova• i v rokoch 
budúcich. Sú na to predpoklady materiálne 
a angažovanos• organizácií a našej školy. I.P.

Stretnutie s Mikulášom

Koledovanie Dobrej noviny

Vianoèné trhy 2019

Koncert chrámového zboru

V posledných rokoch je dobrým zvykom, 
že sa v prvý januárový deò spoloène stretnú 
obyvatelia, starosta a poslanci Pobedima, aby 
privítali nový rok. Inak tomu nebolo ani 
1. januára 2020. Od 16.30 hod. sa zaèali schá-
dza• pred Svadobkou Pobedimèania, aby si 
starostovským punèom, poslaneckým punèom, 
vareným vínom i èajom pripili na nový rok 
2020. Novoroèný ohòostroj vypukol o 17.00 
hod. a trval 10 minút. Na èarovné svetelné 
efekty na veèernom nebi sa prizeralo množstvo 
¾udí. V tento sviatoèný veèer panovala ve¾mi 
príjemná atmosféra. ¼udia si navzájom vymie-
òali novoroèné gratulácie, viedli sa rozhovory 
i hodnotenie ohòostroja, ktorý sa ve¾mi páèil. 

Všetkým, ktorí sa podie¾ali na akejko¾vek 
príprave a uskutoènení tohto veèera, patrí 
ve¾ké poïakovanie. Veríme, že o rok sa zídeme 
znova. Eva Pogranová

Privítanie nového 
roku 2020 

Rozpoèet obce na rok 2020

Spracovala Lucia Kameniarová
ekonómka obecného úradu

K predvianoènému obdobiu 

patrí už tradiène 

VIANOÈNÁ BESIEDKA ŠKOLY. Schválený uznesením obecného 
zastupite¾stva è. 59



Zaèiatkom decembra 2019 ukonèil Dušan Streèanský so spolupracov-
níkom Martinom Koneèným reštaurovanie nástennej ma¾by v presbytériu 
kostola sv. Michala archanjela. V tomto období bola po reštaurovaní 
inštalovaná horná èas• hlavného oltára.

Pôvodná ma¾ba kostola je dielom maliara Júliusa Ádáma z roku 1935 
a jej reštaurovanie obohatilo kostol o výtvarnú a estetickú hodnotu. Treba 
zdôrazni•, že ma¾ba presbytéria kostola bola financovaná sponzorom, 
ktorému osobitne poïakoval správca farnosti vdp. ¼uboš Tvrdý. Po 
vydarenom obnovení ma¾by presbytéria v plnej kráse vynikli postavy 
anjelov s nápismi Glória, bohatý barokový rastlinný ornament /akant/, a 
vo vrchole klenby holubica so zlatými lúèmi, predstavujúca Ducha sväté-
ho. Žia¾ nemáme doklady o pôvodnej ma¾be svätyne, a tak sa môžeme len 
domnieva•, že ma¾by a dekorácie boli sèasti motivované pôvodnou ma¾-
bou presbytéria. O reálnosti ma¾by presbytéria nás presviedèajú i èasti 
ma¾by v pôvodnej sakristii kostola, ktorá tvorí východnú èas• kostola.

Ako sa uvádza v dokumente farnosti, reštaurovanie oltára, ktoré je 
minulého roku podporila reštaurovanie oltára èiastkou 5 000,- vychádza-rozvrhnuté do 5 etáp, realizoval akademický sochár Milan Flajžík s kolek-
júc zo žiadosti ako aj ustanovení zákona è. 49/2002 Z.z, ktorý okrem tívom. Reštaurovanie bolo potrebné už vzh¾adom k tomu, že oltár - súèas• 
iného uvádza, že „obec utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, národnej kultúrnej pamiatky - kostola, je po zistení potrebného prieskumu 
ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce“ teda v havarijnom stave. A to z toho dôvodu, že drevená hmota je zoslabnutá 
nielen tie, ktoré patria do majetku obce, ale sú súèas•ou obce.a stav pamiatky zaèína by• nebezpeèný pre návštevníkov kostola. V prvej 

Obe aktivity, reštaurovanie ma¾by a hlavného oltára si zaslúžia nielen etape reštaurovania bolo reštaurované tzv. malé nebo s ústrednou plasti-
našu pozornos•, ale aj podporu, keïže sú súèas•ou obnovy národnej kou Boha Otca. V sume 32 250.- €. Tohto roku sa má uskutoèni• druhá 
kultúrnej pamiatky Kostola sv. Michala archanjela, ktorá je hodnotnou etapa, poèas ktorej sa reštaurujú plastiky z oltára a to sv. Michal archanjel, 
súèas•ou kultúrneho dedièstva Slovenska. I. Pastorekdvaja diabli, ktoré sú pod spomínanou plastikou patróna farnosti a dvaja 

k¾aèiaci anjeli. Farnos• Pobedim ako správca pamiatky podala žiados• na 
dotáciu Ministerstvu kultúry SR, požiadala o stanovisko a finanènú pod-
poru Obec Pobedim a organizuje zbierky obèanov. Druhá etapa je rozpoè-
tovaná sumou 36.750.- €. Obec Pobedim na svojom zasadnutí koncom 

Dòa 6. februára 2020 sme sa rozlúèili s Vojtechom Melicherom, 
hudobníkom, ochotníckym hercom èlenom a funkcionárom Dobrovo¾né-
ho hasièského zboru. Spolu s mnohými obèanmi sa s ním rozlúèili èleno-
via dychovky z Podolia a osobitne èlenovia Dobrovo¾ného hasièského 
zboru v Pobedime príhovorom Ing. Ladislava Melichera.

Vojtech Melicher už v mladosti inklinoval ku kultúre. Bol aktívnym 
ochotníckym hercom a jeho herecký talent sa prejavil v ochotníckych 
predstaveniach, ktoré sa úspešne hrávali v 50. rokoch minulého storoèia. 
Hrával mládencov v peknom pobedimskom kroji a i napriek svojmu veku 
sa svojej úlohy herca zhostil ve¾mi úspešne. Jeho láskou už v tomto obdo-
bí bola predovšetkým hudba a z hudobných nástrojov klarinet a saxofón. 
Hrával v dychovej hudbe, v skupine Valovíci a neskôr v dychovej hudbe 
bol kapelníkom. Dychová hudba mala bohaté tradície a úèinkovala 
pri rôznych slávnostiach, slávnostných bohoslužbách a pri poslednej ceste 
našich zosnulých. Džezová hudba zase potešila predovšetkým mladých 
Pobedimèanov. Pravidelne hrávala pri vtedajších zábavách, na svadbách 
a pri iných spoloèenských príležitostiach. Vojtech Melicher bol tiež istý 
èas vedúcim školskej dychovej hudby a bol vedúcim úspešnej a známej 
hudobnej skupiny Zornièka. V poslednom èase sme sa s ním, spolu 
s ïalšími hudobníkmi, stretávali na rôznych verejných akciách ako na-
príklad pri stavaní mája a na spoloèenských podujatia seniorskej organizá-
cie Jednoty dôchodcov.

Vojtech Melicher patril tiež k aktívnym èlenom a funkcionárom ha-
sièskej organizácie. Už ako 17 roèný, teda od roku 1958, bol pevnou 
súèas•ou dobrovo¾ného hasièstva v Pobedime a v roku 1983 bol zvolený 
do funkcie pokladníka, ktorú zodpovedne vykonával vyše 20 rokov. Ako 
odznelo pri rozlúèke bol to svedomitý, obetavý, pracovitý hasiè a funkcio-
nár. Tešil sa z úspechov a napredovania hasièského zboru. Požiarnej 
ochrane zostal verný 62 rokov, o èom svedèí stužka za vernos•. Viac ako 
desa• rokov, v 80. a zaèiatkom 90. rokov minulého storoèia, sa s ním 
klienti Slovenskej sporite¾ne stretávali v nede¾né popoludnie v kancelárii 
banky.

Èinnos• na poli kultúry alebo v organizácii dobrovo¾ných hasièov si 
vyžadovala nielen talent a ochotu, ale i ve¾a vo¾ného èasu. Za jeho èinnos• 
v oblasti pobedimskej kultúry a hasièstva mu patrí naša vïaka a uznanie.

Èes• jeho pamiatke.

Obecné zastupite¾stvo sa uskutoènilo 2. decembra minulého roku. 
Pôvodný program bol rozšírený o tri body a tak poslanci celkove prero-
kovali 15. bodov programu. V úvode zasadnutia predseda komisie 
pre výstavbu a územné plánovanie Ing. Ladislav Melicher preèítal sprá-
vu zo zasadnutia komisie spojenej s miestnym zis•ovaním oh¾adne 
žiadosti Márie Mitošinkovej. Prítomný bol aj Pavol Petráš, ktorý podal 
svoje vysvetlenie k podanej žiadosti a zároveò zaujal stanovisko, ktoré 
vzalo obecné zastupite¾stvo na vedomie.

Po informácii starostu poslanci vo 4. bode programu schválili predå-
ženie nájmu MUDr. Veroniky Šišovskej za úèelom poskytovania stoma-
tologickej lieèebnej starostlivosti za nezmenených podmienok a to 
do konca roka 2020. Obdobne bolo schválené uznesenie o predåženie 
nájomnej zmluvy na rok 2020 v budove kultúrnospoloèenského a sociál-
neho zariadenia. V uznesení è. 56 sa schválil Dodatok è. 1 k Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Pobedim 
a spoloènos•ou Západoslovenská distribuèná, a. s., Bratislava ako budú-
cim oprávneným v rámci stavby elektrifikaèných zariadení. Ïalej sta-
rosta obce a ekonómka obecného úradu predložili poslancom návrh na 
úpravu poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu a svadobky. 
Po krátkej diskusii bola úprava schválená. Najdôležitejším bodom 
programu zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie finanèného roz-
poètu na rok 2020 - 2022. Ekonómka obce Lucia Kameniarová podala 
vysvetlenie k jednotlivým položkám rozpoètu a zodpovedala na otázky 
poslancov. So stanoviskom komisie pre finanèné záležitosti oboznámila 
prítomných predsedníèka komisie Eva Pogranová. Rozpoèet obce 
na obdobie rokov 2020 - 2022 bol po odporuèení finanènou komisiou 
a kontrolórkou obce poslancami schválený.

V bode osem poslanci prijali dve uznesenia. V prvom pod èíslom 
60 zrušilo obecné zastupite¾stvo uznesenie è. 53/2019 zo dòa 4.11.2019 
o vyhlásení verejnej obchodnej sú•aže na prenájom pozemkov a v dru-
hom požiadali poslanci obecného zastupite¾stva starostu obce pripravi• 
a zabezpeèi• proces verejného obstarávania s cie¾om zabezpeèenia 
výstavby nájomných bytov v rámci bytovej výstavby na parcelách 
E-KN è. 2137/2 a 2137/3 v k. ú. Pobedim /lokalita Zástodolie/. S plánom 
kontrolnej èinnosti na 1. polrok 2020 oboznámila poslancov hlavná 
kontrolórka obce Ing. A. Dekanová. Obecné zastupite¾stvo vzalo 
predložený plán na vedomie. 

Reštaurovanie ma¾by a hlavného oltára

Pokraèovanie na str. 4 

Foto: Reštaurovaná ma¾ba a èas• oltára 
  Foto: Eva Pogranová 

7. zastupite¾stvo



Významné jubileá - osobné aj spoloèenské - otvárajú dvere do komna-
ty spomienok. Vzácna chví¾a na poodhalenie toho, èo v nej zostalo ulože-
né... V týchto dòoch totiž uplynulo 110 rokov od narodenia môjho strýka, 
pána biskupa Jozefa Feranca. 

Moje spomienky na strýka nadobúdajú jasné kontúry od konca 
50. rokov minulého storoèia a spájajú sa s jeho dušpastierskym pôsobe-
ním v Slovenskom Pravne v rokoch 1958-1965 (dovtedy už pôsobil 
na farách v Detvianskej Hute, Trubíne, Hriòovej, Zvolene, Koši a v Parti-
zánskom). Slneèné nede¾né popoludnie na zaèiatku júla 1960 sadám 
so strýkom do auta jeho známych a odchádzam od rodièov a kamarátov 
na jeden prázdninový mesiac mimo rodiska. Na taký dlhý èas a tak ïaleko 
som z domu dovtedy neodišiel. Strýko ubezpeèil ustráchanú mamu, že 
sa o mòa spolu s babièkou (viedla na fare domácnos•) postarajú, a tak 
zaèali plynú• moje prvé prázdniny v Slovenskom Pravne. Strýkova réžia 
ich napåòala nevšednos•ou. Mozaiku jej plnosti som si vyskladal 
až po väèšom èasovom odstupe. Všímal som si, že rád nadväzoval kontakt 

litbe pre mòa bolo jeho každodenné zahåbenie sa do breviára. Tiež mi s ¾uïmi, èo bola jeho charakteristická vlastnos•. Na spoloèných pre-
pripomínal, aby som siahal èasto po knihe, èo sám praktizoval. Takto sa chádzkach sme stretali starších aj mladších farníkov. Po katolíckom 
aj jeho prispením kládli základy mojej cesty za vzdelaním. Ku koncu pozdrave nasledovali èasto jeho povzbudivé slová, nako¾ko problémy 
pôsobenia strýka v Slovenskom Pravne sa musel vyrovna• so stratou mnohých poznal a neboli mu ¾ahostajné. 
mamièky. Farská domácnos• osirela ... Spomínam si, že ve¾mi dobre si vychádzal aj s evanjelickým pánom 

V roku 1965 bol preložený do ïalšej turèianskej farnosti v Kláštore farárom - Jozefom Kubisom. Po rokoch považujem za jeden z príkladov 
pod Znievom. To bolo obdobie, kedy moje detské roky prerastali do rokov „praktizovania ekumény“ ich spoloèné brigády poèas žatvy na miestnom 
mladosti. Strýko sa tešil, keï som neodmietol pozvania na èas• letných, JRD. Pamätám si, ako ho babièka vyprevádzala na jednu z takýchto 
èi zimných prázdnin. Starostlivos• o farskú domácnos• mu nerobila brigád: „Jožko, daj pozor, to je •ažká robota“. Rýchlo ma zoznámil 
problémy, ale aj ja som rád pomohol. Tu tiež rozšíril môj obzor o Turci s miništrantmi - mojimi novými kamarátmi (zostali mi pekné spomienky 
nieko¾kými výletmi k zrúcaninám hradu Zniev, ako aj návštevami fary na hry vo farskej záhrade, èi na futbalovom ihrisku). Kòazské povinnosti 
v Mošovciach - rodisku básnika Jána Kollára. Z jeho básnickej skladby si vedel zariadi• tak, aby ma vzal aj na výlety do blízkeho okolia. Pre mòa 
„Slávy dcéra“ mi recitoval úryvky. Zaujalo ma aj rozprávanie o turèian-bola nevšedná napríklad návšteva salaša. Pastierov poèastoval pobedim-
skych olejkároch a znievskom gymnáziu.skou slivovicou, my sme si v kolibe pochutnali na èerstvom syre a oštiep-

Keï strýka v roku 1970 preložili do Martina, pastoraèných povinností ku. Pešie putovanie na salaš a spä• sa nám rýchlo minulo vïaka strýkov-
vo ve¾kej farnosti mu výrazne pribudlo. Pribudlo aj mojich študentských mu pútavému rozprávaniu o baèovi Tarkošovi, o ktorom píše aj spisova-
povinností. Napriek tomu som ho na martinskej fare nieko¾kokrát te¾ ¼udo Zelienka v knižke „Detvianska nátura“. 
navštívil. Našiel si èas na spoloènú prehliadku Slovenského národného Nezabudnute¾né boli tiež výlety do Turèianskych Teplíc spojené 
múzea a Národného cintorína. Pri hroboch viacerých literátov si zaspomí-s vybavovaním jeho povinností na fare (ja som dostal „priepustku“ na 
nal na ich tvorbu, nieèo mi aj zarecitoval. termálne kúpalisko). V plynúcich prázdninových dòoch v blízkosti strýka 

Po 41 rokoch napåòania vôle nášho nebeského Otca sa strýko vrátil nechýbala spoloèná modlitba pred jedlom, Anjel Pána na obed a veèer 
do Banskej Bystrice (kde ho biskup Marián Blaha vysvätil za kòaza poïakovanie za prežitý deò. Výrazným príkladom pravidelnosti v mod-
18. decembra 1932 a po biskupskej vysviacke arcibiskupom Ágostinom 
Casarolim 3. marca 1973 v Nitre sa do tohto mesta vrátil). Bolo to 
v èasoch nie ¾ahkých pre cirkev. Ako som vnímal poèas našich stretnutí, 
napåòanie jeho biskupského hesla: „Pokoj, dobro, nadovšetko láska“ 
bolo pre neho neoddelite¾nou súèas•ou všedných aj sviatoèných dní. 
Blízkeho videl v každom. Mal rád dobro a dobro aj konal.

Strýko, vážim si a ïakujem Vám, že v mojej pamäti môžem uchováva• 
ve¾a vzácnych spomienok na chvíle strávené s Vami. Sú neklamným 
dôkazom, že naše pozemské putovanie malo aj neopakovate¾né spoloèné 
úseky. Ján Feranec

V ïalšom priebehu zasadania poslankyòa E. Cagalová upozornila 
na možnos• podávania žiadostí o nenávratný finanèný príspevok z Envi-
ronmentálneho fondu na budovanie kanalizácie. Starosta obce Mgr. M. 
Lednický informoval prítomných, že termín na predkladanie žiadostí je 
23.12.2019, ale obec nemá pripravené všetky podklady, takže do tejto 
výzvy sa zapoji• nemôžeme. Po informácii starostu obce o poskytnutí 
finanèných prostriedkov v sume 1 000.- € v rámci ocenenia obce v sú•aži 
Dedina roka 2019 obecné zastupite¾stvo schválilo zámer použitia finanè-
ných prostriedkov od generálneho partnera sú•aže Dedina roka 2019 
COOP Jednota Slovensko, s. d. na propagaèný materiál (bulletin) o obci.

V posledných bodoch programu starosta obce informoval o kontrole 
hasièského zboru, o oprave strechy nad obecným úradom, o termíne 
privítania Mikuláša a o vianoèných trhoch. Informoval tiež o zámere 
zaradi• sochu sv. Floriána do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. 
Ïalej poïakoval I. Pastorekovi za prednášku „Odkrytá minulos• Pobedi-
ma“ a za prípravu materiálu pre knihu Èarovné Stredné Považie. V bode 
Rôzne poslanec Ing. Ladislav Melicher navrhol redukciu poètu svietidiel 
verejného osvetlenia v obci a takto dosiahnu• úsporu na spotrebe elektric-
kej energie. Poslanec G. Havrlent opätovne pripomenul vyhotovenie 
a osadenie tabule so zákazom vývozu smetí na bývalej skládke. Starosta 
obce doplnil informácie o podaní žiadosti o dotáciu na III. etapu kamero-
vého systému v obci, ktorá však nebola schválená. M. Piškula upozornil 
na nekvalitnú prácu pri úprave rozkopávok spojených s uložením optic-
kých káblov a požiadal starostu, aby vyzval spoloènos• Suptel na odstrá-
nenie nedostatkov.

Niektoré kòazské zastávky pána biskupa Jozefa Feranca v spomienkach synovca 

7. zastupite¾stvo
Dokonèenie zo str. 3

l V roku 1977 so strýkom a tajomníkom BÚ vdp. Bronišom 
pri návšteve kaštie¾a vo sv. Antone.

l  So strýkom a kamarátmi vo farskej záhrade 
     v Slovenskom Pravne v roku 1960. 



Po spoloèenských zmenách v r. 1989 aj vleèka Annaburger a inštalovala sa nová mosto-
po¾nohospodárske družstvo Pobedim prešlo vá váha. V dôsledku nieko¾koroèného prepadu 
transformáciou so všetkými náležitos•ami a od cien sa v r. 2008 ukonèil na našom družstve 
r. 1992 má oficiálny názov Po¾nohospodárske chov ošípaných. Hovorí sa, že história sa opa-
družstvo so sídlom v Pobedime. V r. 1994 sa kuje - po vysporiadaní vlastníckych vz•ahov 
zrekonštruoval te¾atník na mateèník, mechani- pripadol nový kultúrny dom obci, a tak sa eko-
zaèný úsek sa posilnil o kombajn DF-4061 a nomický úsek družstva pres•ahoval do vynove-
v r. 1997 pribudol traktor taktiež znaèky DF. ných pôvodných priestorov. V r. 2011 konèilo 
Ve¾kú škodu družstvu spôsobil v roku 1995 volebné obdobie predsedu i ostatných orgánov 
mor ošípaných, keï musel by• celý chov vráta- družstva. Vo vo¾bách èlenovia družstva zvolili 
ne prasníc i odstavèiat zlikvidovaný. Obnovený za predsedu Ing. Juraja Lednického, ktorý 
mohol by• až po pol roku. Aj pracovníèkam v tejto funkcii pôsobí doteraz. Aj on sa snaží 
v živoèíšnej výrobe sa u¾ahèila namáhavá ruè- spolu s manažmentom družstva rieši• problé-
ná práca, keï sa v r. 2002 inštalovala automa- my, ktoré po¾nohospodári, a teda aj naše druž- rity hospodárenia. V dôsledku nepriaznivej 
tická dojáreò v hodnote vyše 130.000 €. Poèas stvo majú. cenovej politiky, nedostatku pracovnej sily, sa 
nasledujúcich rokov sa priebežne obnovoval Z dôvodu zvýšenia ochrany majetku druž- manažment družstva rozhodol v tomto roku 
strojový park: V r. 2003 sa zakúpil napr.:Horal, stva sa dobudovalo oplotenie celého areálu zruši• chov kráv. Pre porovnanie - v èase naj-
v r. 2004 samozberací voz a tiež dva moderné družstva betónovými profilmi, zaviedol sa väèšieho rozkvetu družstiev v r. 1974 malo to 
traktory. V r. 2006 pribudol do majetku druž- kamerový systém. Upravil sa vstup do druž- naše 313 èlenov a bolo najväèším zamestnáva-
stva postrekovaè, osobné auto Peugeot Partner stva, budova dielne dostala novú fasádu, okná te¾om v obci. Teraz máme 79 èlenov, pracovní-
a okrem iného i linka do miešarne krmív. i bránu. Zrekonštruovala sa tiež sociálna budo- kov je 15. Obhospodarova• 817 ha pôdy sa im 

V marci 2006 sa konali vo¾by do orgánov va v ktorej sú šatne pre pracovníkov. Pribudli aj darí vïaka výkonnej mechanizácii, v sezón-
družstva. Ing. F. Rybárik odchádzal do dôchod- nádrže a výdajný stojan na naftu, strojový park nych prácach pomohli aj dôchodcovia. Niekto-
ku a miesto neho bol do funkcie predsedu zvo- sa obnovuje pod¾a potreby. Pozitívny ohlas ré práce sú vykonávané dodávate¾ským spôso-
lený ¼ubomír Ondruška z Pieš•an. V nasledujú- mali Dni otvorených dverí, ktoré boli hojne bom. V devä•desiatich rokoch zaniklo ve¾a 
com roku sa mechanizaèný úsek mohol teši• navštevované širokou verejnos•ou. družstevných podnikov - naše družstvo pretrva-
z nového traktora DF 150, zo Samozberného Vznik a zaèiatky družstva neboli ¾ahké no lo. Zaželajme mu lepšie podmienky pre rozvoj, 
voza Faro a z nakladaèa Merlo. V r. 2008 bolo súèasnos• je taktiež zložitá. Podpora od štátu, èi aby mohlo takto oslavova• aj o ïalších desa• 
zakúpené osobné vozidlo Suzuki Grand Vitara, Európskej únie nestaèí na zabezpeèenie prospe- rokov. Elena Žitnanská

Pri jednom zápise do Kroniky som si uvedo-
mila, že Pobedim má nieèo, èo sa možno nikde 
inde na Slovensku nenachádza - Kroniku 
zomrelých. Zaèala som pátra• a od kronikárov 
z iných obcí som dostávala stále rovnaké odpo-
vede: „Sú na to úradné záznamy v matrike“, 
„U nás takéto informácie zaznamenávajú na 
farskom úrade, kde je k tomu samostatná kni-
ha“. Áno, to je pravda, veï je to zákonný postup 
pri úmrtí. Takto sa postupuje aj v našej obci. 
Lenže ja som chcela vedie•, èi niekde existuje Naj•ažšie rozlúèenie, plné såz je „Lúèi sa 
kniha - kronika so zápisom od pozostalých. Na s Tebou mama, otec...“.
to boli odpovede všetky rovnaké „Nie, nemá- Keï som si išla požièa• z farského úradu 
me. Také nieèo existuje?“. Samozrejme, že som terajšiu Kroniku zomrelých, vedela som, že 
neoslovila všetkých kronikárov i obce, takže existujú tri knihy. S údivom som si z rúk nášho 
možno niekde túto tradíciu - aj keï smutnú, tiež pána farára vpd. ¼uboša Tvrdého preberala síce 
zachovávajú. dve knihy (tretia bola na obecnom úrade), ale 

Týmto mojim èlánkom chcem vzda• úctu jedna z nich nebola tá, èo som èakala. Nemala 
všetkým, ktorí sa podie¾ali a aj podie¾ajú na som tušenie, že máme aj mimoriadne vzácnu 
tvorbe vzácnych kníh. Sú to Kroniky zomre- prvú knihu „SPRIEVOTKINA ZEMRELICH 
lých. Nie sú to úradné dokumenty, úradné VERIACICH Katolickich krestanóv“. Prvý 
zápisy, ale píšu ju pozostalí na rozlúèku s naj- najstarší zápis v nej je z roku 1884 a posledný 
bližším èlovekom. Každý zápis je vyjadrením z roku 1971. 
úcty blízkej osobe, mame, otcovi, manželovi, Druhá kniha „KRONIKA ZOMRELYCH“ 
manželke, die•a•u. Z písmen je cíti• boles• nad pokraèuje zápismi z roku 1971 a konèí rokom 
stratou niekoho, koho mali radi. Fotografia 2001.
bude každému pripomína•, že tento èlovek už Tretia kniha „KRONIKA - KNIHA PRE 
nie je s nami, že navždy odišiel. Fotografia, ZÁPIS ZOSNULÝCH“ obsahuje zápisy od 
dátum narodenia, dátum úmrtia, výòatky roku 2002 až doteraz. Je už takmer zaplnená. 
z modlitieb alebo odobierka, v pár vetách vtes- Štvrtá kniha „Pamätná kniha zosnulých - 
naný celý život, utrpenie, boj s chorobou, láska- obèianske pohreby“ bola zriadená Obcou Pobe-
vos• i dobrota, niekde i svätý obrázok alebo dim v roku1988. Posledný zápis je z roku 2016.
kresba, to je posledné písomné rozlúèenie. Podrobnejšie o jednotlivých knihách si bu-
A nakoniec veta v rôznych obmenách „Lúèi sa dete môc• preèíta• v nasledujúcom èísle novín 
s Tebou manžel, dcéra, syn, vnuci, vnuèky...“. Pobedimèan. Eva Pogranová

Ohrada fary, konkrétne jej severná a vý-
chodná èas•, bola už v zlom technickom 
stave. Farský úrad Pobedim sa preto, po 
konzultácii s pamiatkovým úradom, rozho-
dol vybudova• nové oplotenie. 

Pôvodná ohrada, oplotenie farského 
pozemku, bolo z dreva so základmi z kame-
òov. Èas• základov bolo odkrytých archeo-
logickým výskumom fary v západnej èasti 
dvora. Pravdepodobne zaèiatkom 19. sto-
roèia vybudovali kamennú ohradu a to 
zo severnej a západnej strany, ktorá však 
bola podstatne kratšia ako rozloha záhrady. 
Je dos• pravdepodobné, že túto ohradu 
vybudovali v roku 1835, teda v èase radi-
kálnej prestavby farskej budovy. K nej 
v roku 1928 pristavali kompletnú tehlovú 
ohradu. Stavba tejto ohrady z bielej tehly 
(podstatná èas• je zachovaná do súèasnosti) 
bola pomerne finanène nákladná. Celkový 
finanèný obnos na stavbu bol rozpoètovaný 
vo výške 31 199 Kès s tým, že èas• finanè-
ných prostriedkov bolo vlastných (depozit 
za nájom farských polí, základiny farskej 
stodoly a  základina farského úradu). Ïal-
šia èas• bola získaná darom od patróna 
kostola, èiže novomestskej prepozitúry 
a pôžièkou od Slovenskej banky so sídlom 
v Novom Meste nad Váhom. Finanèné 
operácie boli schva¾ované Apoštolskou 
administratúrou v Trnave, vtedajším bisku-
pom Pavlom Jantauschom.    I. Pastorek

Z Jednotného ro¾níckeho družstva Po¾nohospodárske družstvo Pobedim

Kroniky zomrelých I. 
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Privítali sme:
5.1.2020 Toráè Dominik Oto, è. 293
17.1.2020 Toráè Tobias, è. 300
20.1.2020 Kollarovièová Lilien, è. 225
23.1.2020 Piškula Matúš, è. 201
21.1.2020 Zliechovec Jakub, è. 197
3.3.2020 Breèka Martin, è.  234
6.3.2020 Krá¾ová Hanka, è. 317

Rozlúèili sme sa:
12.1.2020 Segeš Vojtech è. 139, +68 r.
2.2.2020 Melicher Vojtech, è. 98, +78r.

Týždeò pred fašiangovými slávnos•ami sa pravená chutná veèera a po nej vystúpenie 
dòa 14. februára 2020 zišli èlenovia Jednoty èleniek JDS v scénke na motívy rozprávky 
dôchodcov na výroènej èlenskej schôdzi a na o vlku a kozliatkach. Kulisy scénky pripravil 
Fašiangovom posedení. Na schôdzi sa preroko- Jozef Mašán a oceni• treba tak výkony hercov 
vali základné dokumenty organizácie a to vy- ako aj vhodné kostýmy. Po kultúrnom programe 
hodnotenie èinnosti, plán na tento rok a doku- nasledovalo obèerstvenie, o ktoré sa postarali 
menty ekonomického charakteru. Predseda nielen èlenky výboru ale prítomní si pochutnali 
JDS  pri vít al na sch ôdz i sta ros tu obc e aj na dobrotách prinesenými špeciálne na fa-
Mgr. Martina Lednického, ktorý ocenil èinnos• šiangové posedenie. O hudbu do tanca a na 
organizácie nielen v prospech èlenov ale aj poèúvanie sa postarala hudobná skupina z Hor-
v prospech obèanov našej obce nej Stredy Duo námaha a tak pri výbornej hudbe 

V úvode fašiangového posedenia bola pri- bola dobrá nálada i chu• do tanca.     I. Pastorek

Dòa 20. februára 2020 sa cvièenky, èlenky komisii „Dedina roka“. Deti základnej školy na 
TJ Sokol ženy stretli na výroènej èlenskej schô- ihrisku zacvièili pódiovú skladbu a svoju 
dzi, kde sa vyhodnotila èinnos• telovýchovnej 39-roènú èinnos• predstavili  sprievodným 
jednoty za minulý rok a pripravil sa plán aktivít slovom a fotodokumentáciou. 
na rok 2020. Èinnos• telovýchovnej organizá- Krojované cvièenky úspešne reprezentovali 
cie bola bohatá a tak znej vyberáme tie, ktoré Pobedim na „Dni kroja“ v Banskej Bystrici. 
možno budú inšpirova• prípadné nové èlenky Nechýbali ani na aktivitách sokolskej župy. 
TJ Sokol. Agilné èlenky organizácie viedli Mali svojich zástupcov na zjazde Sokolskej 
každý štvrtok popoludní cvièenie detí základnej únie Slovenska a na zjazde Považskej sokolskej 
školy a veèer sa stretávali pri spoloènom cvièe- župy M. R. Štefánika. Ako každý rok, tak i tento 
ní žien, pod vedením Vladimíry Žitòanskej. absolvovali v septembri stretnutie Sokolov 
Brigádovali pri skráš¾ovaní obce, èistení futba- na Javorine. V pobedimskom kroji oslávili aj 
lového areálu. V spolupráci so spoloèenskými 100. výroèie Považskej sokolskej župy M. R. 
organizáciami sa zapojili do ïalších aktivít Štefánika v Trenèíne. Boli pre všetkých zúèast-
poriadaných obcou: pochovávanie basy, pomoc nených ve¾kým prekvapením, keï cvièenky 
pri organizácii „Dòa detí a rodiny“, sú•ažili vystúpili s hudobným sprievodom Jozefa Sýko-
vo varení gulášu. Zapojili sa do programu ru. Okrem týchto aktivít stihli darova• krv, 
vernisáže hodovej výstavy a zabezpeèili poèas oslávi• jubileá cvièeniek a relax v pieš•anských naplni• všetky plány Telocviènej jednoty Sokol 
jej trvania dozor. Zhotovili balíèky pre Mikulá- kúpe¾och. Èlenky kolektívu aktívne pracujú ženy a budúci rok oslávili jubileum telovýchov-
ša v obci, prevádzkovali stánok na Vianoèných v Jednote dôchodcov, Èervenom kríži, v Rade nej organizácie.
trhoch. Spolu s ostatnými organizáciami v obci školy i v obecnom zastupite¾stve . Mgr. Lenka Mitošinková, 
sa aj TJ Sokol ženy predstavili hodnotiacej Poprajme, aby sa aj v roku 2020 podarilo TJ Sokol Pobedim

l Závereèná scénka z hry 
o kozliatkach a vlkovi        

Výroèná schôdza a fašiangy Jednoty dôchodcov 

Aktivita TJ Sokol ženy na vlastných i obecných podujatiach

V nede¾u 1. marca 2020 sa na kolkárni v Pobedime konali Maj-
strovstvá Trenèianskeho kraja mužov, kde sa zúèastnilo 32 hráèov 
z 8 klubov. Za KK Pobedim nastúpilo šes• hráèov. 

Ako prvý z našich hráèov na dráhy nastúpil v prvej štvorici 
Michal Vajer s výkonom 526 zvalených kolkov, èo v celkovom 
poradí to však staèilo na 23. miesto. Hneï po òom nastúpil obhajca 
minuloroèného prvenstva Jozef Mikloviè, ktorému vôbec nevyšla 
dorážka pod¾a predstáv a s výkonom 559 zvalených kolkov obsadil 
celkové 8. miesto. Ako tretí z našich hráèov sa predstavil Marek 
Sahaj, ktorého výkon 537 zvalených kolkov staèil na 21. miesto. 
Ïalším našim hráèom, ktorý nastúpil do bojov o medaile bol Marek 
Mrekaj, ktorý zvalil 561 kolkov a skonèil na 7. mieste. Hneï po òom 
hral Marek Melicher, ktorý najlepšou dorážkou dosiahol výkon 580 
zvalených kolkov a zaradil sa na priebežné 3. miesto. V poslednej 
štvorici hráèov ho však prekonal výkonom 598 zvalených kolkov 
Branislav Cích z MKK Stará Turá, ktorý sa stal aj celkovým ví•azom 
tohtoroèných majstrovstiev kraja. Ako posledný za KK Pobedim 
nastúpil Pavol Èerný, ktorý výkonom 556 zvalených kolkov obsadil 
10. miesto. Ing. Marián Mitošinka

Majstrovstvá Trenèianskeho kraja 
v kategórii mužov 

V sobotu 1.3.2020 sa na kolkárni vo Ve¾kom Šariši konal 3. turnaj 
Slovenského pohára mládeže. Zúèastnili sa ho aj žiaci KK Pobedim. 
V kategórii U-14 nastúpila Radoslava Malíèková, Samuel Dúdik 
a v kategórii U-12 Samuel Slimák a Terézia Dúdiková. Od 10:00 sa 
zaèala kvalifikácia jednotlivých kategórií bez rozdielu pohlavia. 
V kategórii U-12 sa nastúpilo 21 úèastníkov a za U-14 16 úèastníkov. 

Z kvalifikácie sa medzi 8 najlepších v každej kategórii nepodarilo 
dosta• svojím výkonom ani jednému z našich úèastníkov a tak do 
vyraïovacích bojov nepostúpili. Najbližšie k tomu mal Samuel 
Dúdik, keï skonèil na deviatom mieste so stratou 14 kolkov. 

Keïže sa našim mladým nádejam darilo aj v predchádzajúcich 
turnajoch, tak si vybojovali postup do SUPERFINÁLE, kde postúpi-
lo 12 najlepších z každej kategórie. Radoslava Malíèková v kategórii 
U-14 je priebežnom poradí na 6.mieste a Samuel Slimák v kategórii 
U-12 na 4.mieste. SUPERFINÁLE sa bude kona• na ve¾konoèný 
piatok 10.4.2020 na kolkárni v Pobedime od 10:00 hodiny. Na tento 
turnaj pozýva KK Pobedim všetkých divákov a priaznivcov kolkár-
skeho športu. Najskôr sa uskutoèní kvalifikácia, z ktorej do vyraïo-
vacích bojov postúpi 8 najlepších. 

Tretí turnaj Slovenského pohára 
mládeže v kolkoch

Foto: Eva Pogranová 


