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Viacerí politici sa chceli stretnúť s matkou Večery v zime sú dlhé a tak si títo ľudia krátili čas 
Terezou. Mnohí z nich ju navštívili alebo pozvali rôznymi debatami. Pri rozhovore o samote, roz-
na návštevu. Vždy nosila svoje jednoduché sárí, mýšľali, či by človek dokázal vydržať úplne sám 
sandále a v nich bosé nohy. Po stretnutí s americ- po celý jeden rok. Študent hovoril, že nie. Jeho 
kým prezidentom Reaganom, ktoré trvalo asi najväčším odporcom bol šľachtic, ktorý tvrdil, že 
hodinu, sa prezidenta reportér spýtal: Čo ste jej s dobrými knihami sa dá vydržať celý rok osamo-
povedali? Prezident odpovedal: Keď ste s matkou te. Títo dvaja sa stavili o stotisíc rubľov, či šľachtic 
Terezou, tak počúvate! vydrží celý rok sám v jednej izbe. Iba cez okienko 

Vianočný čas je naplnený chvíľami, keď viacej mu mal niekto podávať jedlo a vyžiadané knihy. 
diskutujeme s rodinou a priateľmi, keď si zaspie- Šľachtic na druhý deň vstúpil do určenej izby, kam 
vame neodolateľné koledy a piesne, keď sa priho- mu nosili rôzne knihy. Asi po troch mesiacoch si 
voríme k mnohým ľuďom, aby sme im zapriali: šľachtic na lístku vypýtal Bibliu. Keď ju otvoril, 
Šťastné a veselé! Vianočné sviatky sú však aj začal ju riadok za riadkom pozorne študovať a 
príležitosťou počúvať - počúvať, čo mi chce študoval ju zvyšných deväť mesiacov. Keď sa rok 
povedať Božie Dieťa. Prečo je dobré stíšiť sa a po- blížil ku koncu, študent tušil, že stávku prehrá. No som ja miloval vás. Toto Božie slovo ho uzdravilo. 
čúvať? Pretože slovo Boha uzdravuje. pretože nemal toľko peňazí, hľadal nejaké rieše- No aj šľachtic bol uzdravený Božím slovom, ktoré 

Za čias cárskeho Ruska sa do vyhnanstva na nie. Pár dní pred uplynutím lehoty zobral pištoľ a deväť mesiacov študoval. Študentovi odpustil.
Sibír dostali študent a mladý šľachtic. Študentovi nad ránom sa vkradol do izby šľachtica. Natiahol Božie slovo skutočne uzdravuje - mení náš 
sa nechcelo pracovať a tak vykrádal domy. Šľach- kohútik, ale zrak mu padol na stôl, kde ležala pohľad na svet, pobáda nás premýšľať, upozorňu-
tic bol zase veľkým záletníkom. Kvôli tomu bol Biblia. Premohla ho zvedavosť, čo je to za knihu, je na nesprávne kroky, ukazuje kurz... Preto sa 
často vyzývaný na súboje, v ktorých bol majst- keď pri nej dokázal niekto stráviť deväť mesiacov oplatí stíšiť a počúvať, čo mi chce Boh povedať.
rom. V tých súbojoch zabil viacero ľudí. Spolu života. Otvoril ju a začal čítať: Nové prikázanie Všetkým prajem milostiplné prežitie Vianoč-
s nimi boli vo vyhnanstve viacerí politickí väzni. vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako ných sviatkov! Ľuboš Tvrdý 

Pred hlavným programom Pobedimských hodov 2019 bola dňa 26. sep-
tembra 2019 vo svadobke vernisáž výstavy Tvoriví Pobedimčania. Výstava 
prezentuje tvorivé práce Pobedimčanov v rôznych oblastiach činnosti. 
V úvode slávnostného otvorenia zaznela vlastná skladba Martina Směřičku 
a následne privítala prítomných Vladimíra Žitnanská. Slávnostný príhovor 
mal starosta obce Mgr. Martin Lednický a po jeho vstupe o vystavených arte-
faktoch a ich tvorcov oboznámil prítomných Mgr. Ivan Pastorek. Súčasťou 
vernisáže bolo poďakovanie starostu obce za reprezentovanie Pobedima na 
Dni kroja a na vyhlásení výsledkov súťaže Dedina roka 2019 v Banskej Bystri-
ci. V súťaži obec Pobedim získala mimoriadne ocenenie. Na záver predviedli 
žiaci školy členovia folklórneho detského súboru Štvorlístok tanec a spev, 
ktorými sa prezentovali v Banskej Bystrici. 

Po vernisáži výstavy Tvoriví Pobedimčania bola v sobotu otvorená 
a posvätená výstava záhradkárov a žiakov základnej a materskej školy 
v Roľníckom dome. V tento deň si mohli záujemcovia pozrieť areál našej 
školy počas Dňa otvorených dverí.. V kultúrnom dome zaujal deti i dospelých 
kúzelník a večer vystúpili s hudobnou produkciou Alternativa Band /Mareš, 
Směřička spolu s ďalšími hudobníkmi/ a populárny Elán Tribute. O príjemnú 
hodovú pohodu sa na spoločenskej zábave postarali Duo Bonus /pôvodne 
Smoliari/ a DJ Ivan z Očkova

Nedeľnú slávnostnú sv. omšu celebroval správca farnosti vdp. Ľuboš 
Tvrdý. Je treba podotknúť, že hodová krojovaná sv. omša sa, vďaka iniciatíve 
pána farára konala už piaty rok a počet krojovaných Pobedimčanov sa z roka 
na rok zvyšuje. 

Počas nedele zaujala Pobedimčanov a hodových hostí výstava Tvoriví 
Pobedimčania ako aj model slovanského hradiska realizovaný žiakmi základ-
nej školy. V Roľníckom dome si návštevníci mohli pozrieť výstavu záhradká-
rov, výstavu žiakov školy z prírodného materiálu a zhliadnuť expozície 
v Roľníckom dome. Vo vonkajšom dvore Roľníckeho domu koncertovala 
dychovka tentoraz Rubín zo Skalice. V hasičskej zbrojnici privítali naši hasiči 
záujemcov o prácu hasičov a o hasičskú techniku. 

Nechýbali ani športové podujatia a to kolkárske zápolenia Pobedim A - 
Inter Bratislava /Interliga/, Pobedim B - Tatran Bratislava, žiaci Pobedim - 
Horná Streda a hodový futbalový zápas Pobedim - Stará Turá. 

Z hodovej ponuky spoločenských, kultúrnych a športových podujatí si 
mohol vybrať snáď každý a k celkovej pohode prispelo i príjemné nedeľné 
počasie. I. Pastorek 

V súťaži Dedina roka je zvykom, že víťazná dedina privíta na slávnost-
nom vyhodnotení všetky ostatné ocenené dediny. Nebolo tomu inak ani 
v tomto 10. jubilejnom ročníku. Papradno, ako národný víťaz Dedina roka 
2019 privítalo 7. novembra 2019 zástupcov ocenených obcí. Za Pobedim 
sa zúčastnili starosta obce Mgr. Martin Lednický, Mária Mizeráková a Eva 
Pogranová. V pripravenom stánku sme prezentovali našu obec pohľadni-
cami, knihami, medailami a inými dokumentmi tak, aby sme ukázali 
návštevníkom minulosť i súčasnosť našej obce. Keďže sme mimoriadne 
ocenenie dostali za „Ochranu, dokumentovanie a prezentáciu paličkova-
nej čipky a tradičného ľudového odevu“, snažili sme sa aspoň trochu 
priblížiť čipku i náš kroj. Úspech mali aj tradičné zázvorníky od pani 
Ľudmily Pätnickej.

Vo večernom galaprograme bolo slávnostné udeľovanie cien. Každá 
ocenená obec si prebrala lkrovinorez Dolmar s príslušenstvom. Pobedim 
dostal finančné prostriedky v hodnote 1000,- EUR na realizáciu vybra-
ných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine. Obec 
Papradno sa veľmi dobre zhostilo svojej úlohy hostiteľskej a hlavne 
víťaznej obce a preto jej prajeme veľa úspechov v roku 2020, keď bude 
zastupovať Slovensko na 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy 
dediny. Eva Pogranová

Vianoce ma pozývajú počúvať

Pestrá ponuka Pobedimských hodov 2019 Slávnostné ukončenie súťaže Dedina roka 2019
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od projektu „Wifi pre Teba“ Taktiež navrhol  reštaurovania oltára vo výške 5.000,- Ä. V úvode 
prijať uznesenia k realizácii projektov a použitiu bodu 5 zasadania informovala ekonómka obce 
dotácie z Trenčianskeho samosprávneho kraja na p. Kameniarová o zaslanom návrhu ZŠ s MŠ Jána Tak trocha jubilejné 5. zasadnutie obecného 
zhotovenie detských krojov a dotácie z Úradu Hollého, Pobedim 433 na zmenu Prílohy č. 1 zastupiteľstva sa konalo dňa 23. septembra 2019. 
vlády na zakúpenie športovej výbavy pre futbalo- k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na pre-Po otvorení zasadnutia a kontrole plnenia uznese-
vý klub. Navrhované uznesenia boli poslancami vádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ní bola prednesená informácia o školskom stravo-
prijaté. školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa mater-vaní. Na základe vznesených pripomienok k zo-

Interpelácie poslancov sa okrem iného týkali skej školy a školských zariadení s platnosťou od stavovaniu jedálneho lístka, jeho vyvesovania 
cintorína a parkoviska pri cintoríne, realizácie 1.1.2020. Poslanci predložený návrh prerokovali a výberu a pestrosti stravy, ktoré boli rodičmi detí 
stojiska pri Svadobke, parkovania na trávnatých a schválili. Rozpočtu obce na roky 2020 sa týkal zaslané na kraj, bol na zasadnutie obecného 
plochách, prác na osadení optických káblov, bod 6, v ktorom starosta obce oboznámil poslan-zastupiteľstva prizvaný aj dodávateľ stravy pre 
vybudovaniu prechodu pre chodcov, osadenia cov OZ o  cenových ponukách a jednotlivých ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedime Pavol Vido. 
tabule na Zástodolí, zamestnávania občanov návrhoch do rozpočtu obce na rok 2020. Poslanci Informoval o príprave stravy. Prítomné mamičky 
na verejno-prospešných prácach a kontroly na prerokovali konkrétne návrhy do rozpočtu obce detí materskej školy mali pripomienky k skladbe 
detských ihriskách. Starosta informoval poslan- pre rok 2020 a vzali na vedomie návrhy položiek stravy a žiadali zlepšenie a pestrosť podávanej 
cov o aktuálnych záležitostiach týkajúcich sa pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2020. V do-stravy. K informácii p. Vidu sa vyjadrila 
obce. Boli to program na Pobedimské hody 2019, plnenom bode 7 bola uznesením vyhlásená verej-Mgr. J. Pastulová, riaditeľka školy ako aj predsed-
reklamácie na TVK ohľadne prepadnutých zaria- no-obchodná súťaž na výstavbu nájomných bytov níčka ZRPŠ. Obe konštatovali spokojnosť väčši-
dení vodovodu, osadenia dopravných zrkadiel, na Zástodolí. Uznesenie bolo prijaté v podobnom ny rodičov detí s podávanou stravou. V závere 
účasti na Dni kroja a vyhodnotení súťaže Dedina znení ako malo prijaté Mesto Vrútky, vrátane starosta uviedol, že treba nájsť kompromis, aby sa 
roka 2019 v Banskej Bystrici. súťažných podmienok. Počas bodu programu ceny stravného nenavyšovali, prípadne aby deti 

Interpelácie sa poslanci starostu obce dopytovali neboli odkázané na suchú balíčkovú stravu.
na kontajnery na zber textilu /pri Svadobke/, Na úvod bodu Podnety občanov Mária Mito-
stánok D. Herákovej, o zámere Jednota COOP šinková tlmočila poslancom obecného zastupiteľ-
s bývalou predajňou, na opravy preliezačiek, Pôvodný program 6. zasadania obecného stva žiadosť o riešenie vlhnutia svojho rodinného 
odvezenie odpadu, realizáciu tabule na lokalite zastupiteľstva bol na návrh poslancov doplnený domu. Tomuto problému sa najskôr bude venovať 
Zástodolie, parkovanie vrakov a na prístup k rea-bodom Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže. komisia pre výstavbu. Ďalším prerokovaným 
lizácii stojiska pre kontajnery pri Svadobke. V bode Podnety občanov bol riešený postup pri podnetom v rámci tohto bodu bol zámer bytovej 

V 9. bode programu starosta obce informoval sťažnosti Márie Mitošinkovej a určil sa termín výstavby na parcelách katastrálneho územia 
o kontrole stromov arboristom, o stretnutí združe-miestneho zisťovania. V ďalšom bode bola prero-Pobedim, ktorých vlastníkom je Jozef Vavro. 
nia PRESSKAN v súvislosti so zhodnotením kovaná žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Poslanci po oboznámení sa s navrhovaným rieše-
stavu hlavného zberača kanalizácie, možnosti Pobedim o dotáciu na rekonštrukciu časti oltára ním výstavby rodinných domov nemali výhrady 
založenia sociálneho podniku, ponuke na rekon-a vydanie stanoviska. So žiadosťou oboznámil k individuálnej bytovej výstavbe na týchto 
štrukciu káblového rozvodu na novú optickú sieť prítomných predseda komisie pre kultúru a škol-pozemkoch s podmienkou zmeny územného 
a o kultúrnych akciách v mesiacoch november stvo Mgr. Ivan Pastorek. Poslanci uznesením plánu Obce Pobedim a za predpokladu, že inves-
a december. schválili poskytnutie dotácie na druhú etapu tor bude znášať všetky náklady s tým spojené.

S čerpaním finančného rozpočtu obce Pobe-
dim k 30.6.2019 oboznámila prítomných poslan-
cov ekonómka obce Lucia Kameniarová, ktorá 
zároveň odpovedala na podané otázky. Eko-
nómka obce ďalej predložila návrh na úpravu 
rozpočtu č. 1 a odpovedala na dopyty poslancov 
ku konkrétnym otázkam. Z dôvodu ospravedlne-
nej neprítomnosti hlavnej kontrolórky so Správou 
o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019 oboznámi-
la prítomných poslancov L. Kameniarová.

Starosta obce informoval poslancov o predlo-
ženom návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zria-
dení vecných bremien, ktorá bude uzavretá medzi 
Obcou Pobedim, ako budúcim povinným a spo-
ločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., 
Bratislava ako budúcim oprávneným v súvislosti 
so stavbou elektroenergetických zariadení. 
Predložený návrh Zmluvy obecné zastupiteľstvo 
schválilo. Po širšej diskusii poslanci schválili 
zámer zrealizovať výstavbu bytov na Zástodolí 
formou verejnej obchodnej súťaže na výber 
zhotoviteľa. Poslanci pred prijatím uznesenia 
zdôraznili vypracovať kritéria pre obchodnú 
súťaž a pripraviť návrh uznesenia a podmienky 
súťaže.

V doplnenom bode programu starosta obce 
informoval poslancov o prebiehajúcich projek-
toch a to Rekonštrukcia a nadstavba Zdravotného 
strediska Pobedim, Rekonštrukcia budovy pre 
hasičskú techniku, Komunitné centrum, Zberný 
dvor a Kanalizácia obce Pobedim. V tomto bode 
programu poslanec Ing. Ladislav Melicher navr-
hol zastupiteľstvu prijať uznesenie k odstúpeniu 

V posledný novembrový deň v tomto roku sa zišli 
v kultúrnom dome bývalí a súčasní členovia a pracov-
níci Poľnohospodárskeho družstva Pobedim na osla-
ve 70. založenia družstva. Jeho predchodcom bolo 
Jednotné roľnícke družstvo Pobedim, založené v roku 
1949.

V úvode slávnostného stretnutia, na ktorom sa 
zúčastnili i pozvaní hostia, vystúpili deti detského 
folklórneho súboru Štvorlístok. Prítomných privítal 
predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim 
Ing. Juraj Lednický a po ňom členka správy družstva 
Elena Žitnanská oboznámila prítomných so staršou 
a novšou históriu družstva. Súčasťou pripomienky 
70. výročia od vzniku poľnohospodárskeho družstva 
bolo tiež prezentovanie dokumentárnych fotografií 
z dejín a súčasnosti družstva. Na záver slávnosti, 
ktorého súčasťou bol obed a občerstvenie, vystúpila 
s programom Folklórna skupina Pobedimčan s témou 
žatevných prác, zvykov a odovzdávania žatevného 
venca predsedovi družstva Ing. Jurajovi Lednickému. 

Ako vo svojom príhovore uviedla Elena Žitnanská 
vedenie družstva sa rozhodlo usporiadať túto slávnosť 

ako prejav úcty k  ľuďom, ktorí družstvo zakladali, aj keď už nie sú medzi nami. Vďaka patrí 
i tým, ktorí ich nasledovali a v neposlednom rade aj súčasným pracovníkom, ktorí doteraz pra-
cujú na našom družstve. Nie je ich veľa. Veď poľnohospodárstvo je neľahké odvetvie. Voľakedy 
to bola predovšetkým namáhavá ručná robota. V súčasnosti je mechanizácie dosť, ale sú tu iné 
faktory, ktoré sťažujú život poľnohospodárom.

70. výročie vzniku Poľnohospodárskeho družstva Pobedim

5. zasadnutie

6. zasadnutie

Foto: L. Novák



A-družstvo KK Pobedim v súťažnom ročníku 2019-2020 hrá po prvýkrát 
v histórii kolkárskeho športu v Pobedime najvyššiu slovenskú súťaž - 
EXTRALIGU. Na prvý zápas cestovali hráči KK Pobedim do Sučian, kde 
hrali proti miestnemu KK Tatran Sučany. Úvod zápasu vyšiel lepšie domáce-
mu družstvu, ktoré získalo náskok v kolkoch, aj keď body si hráči podelili. 
Nakoniec sa z víťazstva tešili domáci v pomere 6:2 na zvalené kolky 
3594:3517. Body pre KK Pobedim získal Michal Benko a Matej Mrekaj. 
Najlepším hráčom v počte zvalených kolkov bol Michal Vajer s výkonom 
622, no bod pre družstvo aj tak nezískal.

Prvý extraligový bod získalo družstvo už počas prvého domáceho zápasu 
2. kola proti TJ Lokomotíva Vrútky za remízu 4:4 na body, aj keď vyhrali na 
zvalené kolky 3439:3401. Nováčikovskú daň hráči KK Pobedim zaplatili 
hneď v prvej dvojici, kde Jakub Urban prehral s výkonom 589 zvalených 
kolkov o dva kolky so svojím súperom Mariánom Ruttkayom. Tiež aj Ivan 
Žitňanský, ktorý prvé dve dráhy prehral o 1 resp. 2 kolky a tretiu remízoval. 
To, že poslednú dráhu vyhral o 53 znamenalo, len navýšenie náskoku 
v kolkoch. Body pre Pobedim získali Michal Benko a Michal Vajer. Na body 
po štyroch hráčoch vyhrával 4:2 s náskokom 172 kolkov. No za súpera nastu-
poval najlepší hráč a dlhoročný reprezentant Slovenska Milan Tomka, ktorý 
v Pobedime predviedol pekný výkon 616 zvalených kolkov.

Na ďalšie zápasy cestovali hráči na východné Slovensko. V sobotu hrali 
v Nováčanoch pri Košiciach proti PKŠ Košice zápas 3. kola, kde prehrali 7:1 
na zvalené kolky 3375:3230. Jediný bod získal Michal Vajer s najlepším 
výkonom 554 zvalených kolkov.

Výprava mala zabezpečené ubytovanie v historickom centre Levoče 
v hoteli U leva odkiaľ sa v nedeľu 23.9.2019 po raňajkách presunula na 
kolkáreň do Spišskej Novej Vsi. Tu sa predohral zápas 5.kola proti domáce-
mu TJ Tatran. Zápas bol veľmi vyrovnaný po štyroch hráčoch bol stav 2:2 
a domáci vyhrávali o dva kolky. Nakoniec sa rozhodlo na konci zápasu, kde 
oba body získali hráči KK Pobedim a porazili svojich súperov o 45 kolkov 
a zaknihovali historicky prvé extraligové víťazstvo 6:2 na zvalené kolky 
3265:3222. Niektorým hráčom asi pomohol výstup na pútnické miesto 
Mariánska hora nad Levočou, tí ho absolvovali pred raňajkami. Body získali 
Michal Vajer, Matej Mrekaj, Pavol Černý a Jozef Miklovič, ktorý dosiahol aj 
najlepší výkon zápasu 598 zvalených kolkov.

Na hodový piatok sa mal konať ďalší extraligový zápas medzi KK Pobe-
dim a KK Inter Bratislava. Ten sa na žiadosť hostí a so súhlasom domácich 
odohral už vo štvrtok. Zápas bol veľmi vyrovnaný a domáci kolektívnym 
výkonom vyhrali 5:3 na zvalené kolky 3347:3303. Zaujímavé bolo, že roz-
diel medzi najlepším a najslabším domácim hráčom bolo 25 zvalených 
kolkov. Body získali Jakub Urban, Jozef Miklovič a Ivan Žitňanský.

Na zápas 6.kola cestovali hráči KK Pobedim do Modranky, kde hrali proti 
miestnemu ŠK, minuloročnému účastníkovi Intreligy. Zápas bol na začiatku 
stretnutia vyrovnaný, ale potom sa prejavili trojročné skúsenosti hráčov 
Modranky získané v Interlige a hráči z Pobedima nakoniec pogratulovali 
súperom k víťazstvu 6:2 na zvalené kolky 3505:3302. Body za Pobedim 
získal Michal Benko a Matej Mrekaj.

Ďalšie dôležité víťazstvo si pripísali hráči KK Pobedim na domácich 
dráhach proti rivalovi z TKK Trenčín. Domácim pomohol koncentrovaný 
výkon Jakuba Urbana, ktorý zvalil 626 kolkov a svojho protihráča - bývalého 
slovenského reprezentanta Jaroslav Trusku porazil o 76 kolkov. Hostia sa 
snažili záver stretnutia zdramatizovať no domáci nakoniec zvíťazili 6:2 a na 
zvalené kolky 3345:3326. Body získali Jakub Urban, Michal Benko, Jozef 
Miklovič a Pavol Černý.

Účinkovanie KK Pobedim v EXTRALIGE
a jeho historické úspechy

Miestna skupina Slovenského červeného kríža usporiadala vo Sva-
dobke dňa 13.11.2019 členskú schôdzu. Cieľom bolo pripomenutie 
100. výročia založenia tejto organizácie a odovzdávanie Janského 
plakiet „Za darovanie krvi, za záchranu života“. Bronzovú medailu 
získali v roku 2019 Miklovič Miloš, Melicher Ľuboš, Figedy Adrián, 
Lauková Oľga a Kiraľová Monika. Striebornú medailu si prevzal Jaku-
bašek Tomáš. Zlatú medailu získal Ing. Melicher Róbert.

Všetkým držiteľom Janského plakiet gratulujeme a ďakujeme 
za vzácnu tekutinu - krv. Eva Pogranová

Z príležitosti 60. výročia začiatku archeologických výskumov 
v našej obci a životného jubilea čestnej občianky Pobedima PhDr. Dari-
ny Bialekovej CSc. zorganizovala Obec Pobedim a Základná organizá-
cia JDS Pobedim prednášku na tému Odkrytá minulosť Pobedima. 
Konala sa dňa 19. novembra 2019 a prednášateľom bol Mgr. Ivan 
Pastorek, ktorý v úvode obrazom a textami predstavil poslucháčom 
archeológov pôsobiacich v našej obci, predovšetkým dr. Darinu Biale-
kovú. Dokumentárnymi fotografiami poukázal na výsledky výskumov 
v období doby bronzovej, v dobe Rímskej a v dobe slovanskej. Osobitne 
sa venoval výskumu a významu slovanského hradiska z obdobia Nit-
rianskeho kniežatstva. 

Prednášku navštívilo 60 poslucháčov z rôznych vekových skupín 
ako aj žiaci vyšších ročníkov základnej školy. Za účasť na prednáške 
a prednášateľovi poďakoval starosta obce Mgr. Martin Lednický. Poďa-
kovanie patrí za technickú pomoc Mgr. Jele Košútovej a Ivanovi Pätnic-
kému ako aj  členkám výboru JDS za pripravené občerstvenie.    -r-

Odkrytá minulosť Pobedima slovom o obrazom 

Pokračovanie na s. 4 

„Obec Pobedim a ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim Vás srdečne pozývajú 
na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2019 o 16:00 
hod. v budove základnej školy. Súčasťou rodičovského združenia bude 
verejné poďakovanie starostu obce rodičom a priateľom školy za ich pomoc 
pri rekonštrukcii tried základnej a materskej školy. Zároveň Vás pozývame 
na malé občerstvenie.“ Takúto pozvánku dostali rodičia i poslanci obce 
Pobedim.

Začiatok školského roka 2019/2020 je už za nami a školáci i škôlkari 
usilovne pracujú. Už sa aj zabudlo, aké boli problémy pri zápise do materskej 
školy. Veľa detí nemohlo byť prijatých z kapacitných dôvodov. Hľadali sa 
rôzne riešenia, ako uspokojiť všetkých záujemcov o umiestnenie svojho 
dieťaťa. Väčšina riešení bola krátkodobá, nevyhovujúca. Ale keď sa mamič-
ky a oteckovia do niečoho pustia, tak to dotiahnu do konca. Stretnutia staros-
tu obce, poslancov, odborníkov s rodičmi vyústilo k rozšíreniu materskej 
školy nielen po stránke kapacitnej, ale hlavne priestorovej. Ešte pred Viano-
cami v roku 2018 sa partie rodičov, učiteľského zboru, pracovníkov obce 
i ďalších schádzali v škole a búrali, stavali, rozširovali... Samozrejme pod 
odborným dozorom. Dokázali zrekonštruovať triedy základnej i materskej 
školy, aby všetky prihlásené detičky mohli nastúpiť do materskej školy. Žiaci 
základnej školy neprišli prestavbami o žiadnu učebňu a môžu sa pokojne 
učiť v útulnom prostredí.

Po skončení rodičovského združenia starosta obce Mgr. Martin Lednický 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na rozsiahlej činnosti podieľali, 
vyjadril svoje poďakovanie každému osobitne.

Slávnostne prestrihli pásku starosta obce Mgr. Martin Lednický, riaditeľ-
ka Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime Mgr. Jar-
mila Pastulová, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu Mgr. Zuzana 
Krajčíková a predsedníčka rodičovského združenia Janka Volárová.

Nasledovalo malé pohostenie, pri ktorom sa predebatovávali nielen 
problémy s prestavbou, ale už vznikali nové nápady, ako pomôcť škole 
s ťažkosťami, ktorými sa musí vysporiadať, aby mohla riadne a hlavne 
bezpečne fungovať. Eva Pogranová

Rekonštrukcia tried základnej a materskej školy

Foto: E. Pogranová
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Privítali sme:

10.11.2019 Urban Nikolas, č. 390

11.11.2019 Toráčová Linda, č. 293

Manželstvo uzavreli:

19.10.2019 Eva Žitňanská č. 454 a Libor Miklánek č. 57

9.11.2019 Patrícia Kubranová a Richard Vatrt č. 172

Rozlúčili sme sa:

4.10.2019 Miroslav Mitošinka č. 207, +68 r.

/ pokračovanie zo str. 3 /
V sobotu 9.11.2019 cestovali hráči KK Pobedim na dva zápasy na stredné 

Slovensko. Prvý sa hral vo Fiľakove proti domácemu FTC. Zápas sa odohral 
v réžii domácich, keď hosťom nadelili kanára v pomere 8:0 a zvalené kolky 
3557:3366. Domáci dokonale využili znalosť kolkárne a v rozhodujúcich 
momentoch sa im poradilo odraziť atak hostí čo i len na zisk jedného bodu. 

Hráči Pobedima už pri spoločnej večeri hovorili o tom, že v nedeľnom 
zápase u dvadsaťnásobného víťaza Extraligy v Podbrezovej chcú vyhrať. 
Po prenocovaní v moteli ROUTE 66 a spoločných raňajkách sa presunuli 
na šesťdráhovú kolkáreň v Podbrezovej. Zápas bol od prvých hodov vyrovna-
ný po prvých plných vyhrávali domáci o 19 kolkov a po dorážke zvýšili náskok 
na 38 kolkov. Po dvoch dráhach sa podarilo zlepšenou hrou otočiť vývoj 
stretnutia družstvo KK Pobedim sa dostalo do vedenia o 22 kolkov. Od tohto 
okamihu už hráči KK Pobedim sa snažili vybojovaný náskok vo zvalených 
kolkoch udržiavať a postupne navyšovať. Po troch dráhach ho dokonca navý-
šili na 41 kolkov. Po polovici stretnutia bol stav 3:2 a zvalené kolky 1727:1692 
pre Pobedim, keď jedený bod získal Jozef Miklovič. Boj o body a kolky pokra-
čoval v ďalšom priebehu zápasu a KK Pobedim zvýšil náskok na 50 kolkov. 
Po výmene dráh sa darilo viac domácim a znížili náskok na 27 kolkov. 
Na tretích dráhach domáci znova znížili náskok a to len na 20 kolkov. Priebež-
ný stav na body bol 4:4. Druhý bod získal Pavol Černý. Na víťazstvo KK 
Pobedim bolo potrebné, aby Marek Mrekaj porazil svojho súpera o 13 kolkov. 
Za víťazstvom išiel od prvého hodu a už po plných vyhrával celkovo o 3 kolky. 
V dorážke sa so súperom ťahali o víťazstvo. Nakoniec Marek dvoma hodový-
mi deviatkami porazil súpera a získal dôležitý tretí bod. Konečný výsledok 
ŠK Podbrezová : KK Pobedim 3:5 na zvalené kolky 3430:3489. 

V piatok 15.11.2019 privítal na domácej kolkárni KK Pobedim hráčov 
družstva KK Zlaté Klasy. Už od prvých hodov sa domácim nedarilo podľa ich 
predstáv. Zápas bol veľmi vyrovnaný a šťastie sa v rozhodujúcich okamihoch 
stretnutia odklonilo. Vo veľmi vyrovnanom zápase nakoniec prehrali 2:6 na 
zvalené kolky 3320:3343. Body získali Ivan Žitňanský a Pavol Černý.

Posledný zápas jesennej časti súťaže hostil KK Pobedim hráčov KO Žarno-
vica. Zápas začali lepšie hráči KK Pobedim, ktorí po úvodnej štvorici vyhráva-
li o 16 zvalených kolkov, keď bod pre domácich získal iba Jakub Urban. 
V druhej štvorici hráčov musel byť pre zranenie kolena v 26. hode vystriedaný 
Marek Sahaj náhradníkom Michalom Vajerom, ktorému záver dráhy nevyšiel. 
Potom sa už rozohral, no stratu kolkov z prvej dráhy už nedokázal zmazať 
a so súperom prehral. Jozef Miklovič hral veľmi koncentrovane. V poslednej 
dorážke sa mu ale prestalo dariť. Získal bod pre domácich a aj náskok v kol-
koch. V poslednej štvorici nastúpil Marek Mrekaj, ktorý vyhral nad súperom 
a Pavol Černý, ktorému sa vôbec nedarilo a bol vystriedaný Ivanom Žitňan-
ským. Ani on však nehral v ideálnej pohode. Predposledným hodom potrebo-
val zvaliť dva kolky, aby mohol posledný hod hrať do plných. To sa mu nepo-
darilo a v konečnom súčte KK Pobedim prehral o 4 zvalené kolky pomere 
3292:3296 a na body 3:5. 

Po jesennej časti Extraligy obsadil KK Pobedim 10. miesto so ziskom 
9 bodov. Tabuľka je však veľmi vyrovnaná a na štvrtý Trenčín stráca len tri 
body. Ing. Marián Mitošinka

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s 
ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia 
hasiči už „tradične“ evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodin-
ných domov. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je:

• nevyhovujúci technický stav komínov,
• nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
• odkladanie žeravého popola na nebezpečné miesto a do horľavých 

nádob,
• nepovolená manipulácia s otvorením ohňom,
• ponechanie detí bez dozoru.

Aby sme predišli vzniku požiaru v domácnostiach, mali by sme sa riadiť 
týmito zásadami:

• neprekurovať vykurovacie telesá,
• nesušiť v blízkosti vykurovacieho telesa horľavý materiál,
• nepoužívať k rozkurovaniu horľavé kvapaliny: benzín, petrolej, 

lieh atď.,
• inštaláciu vykurovacích telies nechať na odborníkov,
• vykurovacie telesá, sporáky a pece, je potrebné umiestniť na 

nehorľavú podložku,
• popol, v studenom stave, vysýpať do uzavretých nádob,
Nezabúdajte!
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana. A ak to 

nezvládnete sami, nechajte to na odborníka - kominára.
Len dôsledným dodržaním týchto rád predídeme možnému vzniku 

požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad tým!
Barbora Palkovičová

   technik požiarnej ochrany - členka DHZ Pobedim

Ochotní prispievatelia poukázali na účet Združenia pre ochranu 
a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % (3 %) zo zaplate-
nej dane z príjmov za rok 2018 v roku 2019 vo výške 10 972,28 Ä. Združe-
nie poukázalo v marci 2019 na účet Rímskokatolíckej Farnosti Pobedim 2 
% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 v 2018 vo výške 1 435,00 Ä na 
obnovu sôch hornej časti oltára Kostola sv. Michala Archanjela, ďalší 
finančný príspevok bude poskytnutý v roku 2020. Združenie doteraz 
poskytlo na obnovu národných kultúrnych pamiatok Kostola sv. Michala 
Archanjela a Rímskokatolíckej fary v Pobedime celkovú sumu 74 777,94 
Ä (2 252 760,13 Sk). 

Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu 
poskytovať finančné príspevky na účet Združenia na obnovu oboch národ-
ných kultúrnych pamiatok.

Ing. Peter Kotleba, predseda Združenia

Účinkovanie KK Pobedim v EXTRALIGE a jeho historické úspechy


