Situácia, ktorú prežívame, mi pripomenula
jednu nemeckú rozprávku, nad ktorou by sme
mali trochu pouvažovať.
V okolí Betlehema žil veľmi nebezpečný vlk.
Všetci pastieri poznali jeho vyčíňanie. Preto
každý večer robili všetko možné, aby pred ním
uchránili svoje ovečky. Vlk bol ale veľmi ľstivý
a vždy sa mu podarilo pastierov prekabátiť.
Jedna noc sa zdala vlkovi dosť zvláštna. Krajom
sa šíril podivuhodný spev a všetci pastieri smerovali k nejakej maštali. Vlk ich z bezpečnej vzdialenosti sledoval. Nerozumel, že kvôli novonarodenému dieťaťu sa robí taký zhon. No potom si
uvedomil, že by to mohol využiť a dobre sa
najesť. Nikým nespozorovaný sa priblížil k maštali a čakal na vhodnú príležitosť. Konečne
prišla. Po odchode pastierov Mária s Jozefom
zaspali. Vlk sa rozhodol, že si najskôr pochutí
na malom dieťati. Je to ľahká korisť. Jemným
krokom sa vkradol do maštale, čo si nikto nevšimol, okrem dieťaťa. Pomaly sa plazil k jasličkám, pričom dieťa nespustilo z neho oči. Vlk mal
tlamu dokorán a jazyk mu visel von. Takto sa
potichu dostal až k dieťaťu. Vlkov vyhladovaný
pohľad sa stretol s úsmevom dieťaťa. Pripravil
sa k útoku, ale v tom sa ho dotkla ruka dieťaťa.
Prvýkrát niekto pohladil vlkovi srsť. A z úst
malého dieťaťa zaznel hlas, ktorý akoby ani
nebol ľudský: Vĺčik, má ťa rád. Vtedy sa roztrhla
vlkovi koža a vystúpil z nej človek. Poklonil

sa pred dieťaťom, pobozkal ho a potichu opustil
maštaľ. Nikto nevidel, čo sa tam stalo. Iba Ježiš
a znovuzrodený človek. Obaja vedia, že to isté sa
stane s každým, kto sa nechá dotknúť Božským
dieťaťom.
Žiaľ, rastúca drzosť a násilie nám hovoria, že
človek sa stal človeku vlkom. Susedia sa hádajú
so susedmi. Bitky sú vážnym problémom
v školách. Manželia si ubližujú. Rodiny sa rozpadávajú. Vysoko postavení politici sa osočujú
a vo vášnivých sporoch degradujú dôstojnosť
svojho úradu.
Prečo a ako sa takéto barbarstvo vkradlo do
nášho spoločenského života? Je to preto, lebo
sme zabudli na Ježišovo Evanjelium. Viera
v Boha je pre nás iba fráza a tak chýba v našich
skutkoch. Posolstvo Vianoc nám ponúka inú
cestu.
Miesto, kde sa podľa tradície narodil Ježiš,
označuje strieborná hviezda. Kto sa chce na toto
miesto dostať, musí sa zohnúť, pretože k nemu
vedie malá brána. Vianoce nás pozývajú zohnúť
sa duchovne, vo svojom vnútri, vo svojom
správaní, vo svojej povahe. Skloniť sa a uznať
vlastnú nedokonalosť, mylnosť, nevraživosť.
To je cesta, aby sa nás mohol dotknúť Ježiš
a uzdraviť naše vlčie srdce.
Všetkým vyprosujem požehnané sviatky a
uzdravujúci Boží dotyk.
Ľuboš Tvrdý

Pobedimské hody 2021
Po dvoch rokoch si mohli návštevníci hodov
pozrieť výstavu inštalovanú vo Svadobke.
A mali čo obdivovať. Predovšetkým výtvarné
a literárne práce žiakov školy a detí materskej
školy. Deťom, žiakom a učiteľom treba len
úprimne poďakovať za výbornú, bohatú
a invenčnú inštaláciu. Návštevníci si ďalej mohli
pozrieť panelovú výstavu o reštaurovaní oltára
a obnove maľby v kostole sv. Michala ako
i o obnove v Roľníckom dome a o jeho využívaní
v čase hodov. Duchovnou časťou hodov bola
hodová sv. omša, na ktorú početní obyvatelia
obce prišli v pobedimských krojoch. V závere sv.
omše bolo blahoželanie starostu obce správcovi

farnosti k meninám. Po skončení bohoslužby sa
krojovaní Pobedimčania fotili v areáli kostola.
Vďaka príjemnému počasiu a epidemiologickej situácie sa mohli pred svadobkou rozložiť
stánky a predovšetkým pestré atrakcie využité
v sobotu a samozrejme aj počas hodovej nedele.
V Športovom areáli Jána Mitošinku sa odohrali súťažné zápasy a to v kolkoch, kde sa naši
dorastenci stretli s dorastencami z Modranky
a vo futbale, kde súperili žiaci so Zavažanom
Kálnica a muži FK 1925 Pobedim so ŠK Dolné
Srnie tentoraz v tradičnom hodovom futbalovom
zápase. Pobedimskí futbalisti zvíťazili 3:1.

l Krojovaní Pobedimčania po hodovej omši. Foto: Eva Pogranová
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Člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Silvester Palkovič je hasič telom i dušou. Našťastie,
takýchto zanietencov máme v obci veľa. O všetkých
by sa dalo toho mnoho napísať, ale dnes venujeme
pozornosť iba jednému.
Silvestrovi Palkovičovi bolo dňa 22. júna 2021
v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky v Bratislave udelené vyznamenanie - Rad
Čestného hasičstva, ktorý bol schválený Prezídiom
DPO SR. Toto ocenenie prevzal z rúk prezidenta
DPO SR Pavla Ceľucha . Rad čestného hasičstva je
výberové vyznamenanie a môže byť udelené členom
DPO SR, ktorí sa zaslúžili o rozvoj dobrovoľného
hasičstva v orgánoch Územnej organizácie DPO SR,
Krajskej organizácii DPO SR alebo DPO SR, a to
najskôr po piatich rokoch po udelení medaily Za
mimoriadne zásluhy.
Zaslúžilý hasič Silvester Palkovič sa stal členom
Dobrovoľného požiarneho zboru v Pobedime
2. januára 1970. Od roku 1997 po vzniku okresu
Nové Mesto nad Váhom bol členom okresného
výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, kde
pôsobil do roku 2012. Celkom tri volebné obdobia.
V tomto období pracoval tiež ako okrskový funkcionár. Dovtedy pôsobil aj ako člen Pléna okresného
výboru v Trenčíne. Dlhé roky vykonával funkciu
rozhodcu na súťažiach hasičských družstiev.
Okrem spomenutého vyznamenania mu už
v minulosti boli udelené: Medaila za Príkladnú prácu
(8. októbra 1985), Medaila za Zásluhy (1. marca1997), Medaila M. Schmidta za výcvik (1. júna
2001), Medaila za Mimoriadne zásluhy (15. októbra
2003), Titul Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR (4. mája 2005), Hodnosť Vrchný technik
dosiahol (4. mája 2010).
Gratulujeme! Ďakujeme za príkladnú činnosť
a veríme, že sa svojou prácou stane vzorom pre
mnohých mladých hasičov.
Eva Pogranová

Z rokovania obecného zastupiteľstva
V poradí 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022 sa konalo
dňa 6. septembra 2021. Po otvorení zasadnutia
a kontrole prijatých uznesení nasledoval bod
schválenie sobášiaceho a to na podnet poslanca
R. Čopa, ktorý navrhol, okrem súčasných sobášiacich poslancov, schváliť aj ostatných poslancov za sobášiacich. Poslanci uznesením návrh
schválili a tak okrem starostu obce sú sobášiacimi všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
V ďalšom bode rokovania poslanci vzali na
vedomie Správu o kontrolne j činnosti za
1. polrok 2021. So správou oboznámila prítomných poslancov hlavná kontrolórka obce Ing.
Anna Dekanová. V bode 6 poslanci OZ prerokovali a schválili predložený návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 2/2010 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Pobedim. Po

17. zasadnutie

tomto bode poslanci prerokovali a schválili
návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Pobedim.
Predmetom bodu osem zasadnutia zastupiteľstva bolo prerokovanie žiadostí. Obyvateľka
obce Dana Lednická požiadala o odkúpenie
pozemkov na Staničnej ulici. O odpredaji predmetných pozemkov Obec Pobedim však v súčasnosti neuvažuje. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie žiadosť MR Gastro s.r.o., Krakovany
o povolenie na úpravu verejného priestranstva
pred Pohostinstvom u hasiča a súhlasí s navrhovanou úpravou v zmysle predloženej žiadosti.
Ďalej poslanci schválili odmenu kronikára
obce vo výške 250,- Ä a to za ročný zápis vedenia
kroniky obce Pobedim a za spracovanie dokumentačnej prílohy. O kultúrnych a spoločenských aktivitách v minulom a v tomto roku

oboznámil poslancov Ivan Pastorek a zdôraznil,
že kultúrny a spoločenský život výrazne negatívne ovplyvnila súčasná pandémia.
V bode Interpelácie hlavnou témou bola
rekonštrukcia a využitie budovy bývalej materskej školy. Ďalej poslanci okrem iného interpelovali starostu obce ohľadne stojiska na Staničnej
ulici, kanalizácie /konkrétne v súvislosti so zverejnením výzvy na výstavbu kanalizácie/, stavby
garáže pri hasičskej zbrojnici, opravy cesty
na cintorín a prestrešenia pred domom smútku.
V ďalšom bode starosta obce informoval poslancov o projekte na orez stromov, odovzdaní stabilizačných klinov pre hasičov a o navýšení počtu
kontajnerov pre BIO odpad.
V závere programu zasadnutia zastupiteľstva
starosta obce Mgr. Martin Lednický odpovedal
na ďalšie otázky poslancov a následne 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil s poďakovaním za účasť a aktivitu prítomných.

Ukončenie opravy organa a organový koncert
Organ v kostole sv. Michala archanjela je
jednomanuálový nástroj s pedálom s jedenástimi
registrami v manuáli a tromi registrami v pedáli a
od rozšírenia v roku 1935 obsahuje 783 píšťal.
V minulosti bola na jeho centrálnej vrcholovej
časti osadená menšia plastika kráľa Dávida
s harfou, ktorá je dnes uložená v depozite kostola.
Staviteľom organa bol v roku 1879 Martin Šaško
z Brezovej spolu so synom Jánom Šaškom a tova-

l Historický organ po oprave.
Foto Eva Pogranová
rišom Jánom Príhodom. Svedčí o tom zápis,
ktorý sa našiel na zadnej strane organa a je uverejnený v podveží kostola:
Organ tento vyhotoveni je v roku 1879 v mesiaci
august skrze umelca pána Martina Šaško a syna
pána Jána Šaško s tovarišom Jánom Príhoda
z Brezovej za panovania: dvojctihodného pána
farára Reviczkého Bartolomeja organistu spoluučitela Janda Štefana, kostolného inšpektora
Segeš Jura obci notára Janda Františka richtára
pobedimskeho Bielik Michala richtára bašovskeho Melicher Jozefa nákladom kostolnej kasi
a občanov pobedimskych a bašovskych.

Martin Šaško sa narodil 28. apríla 1807
v Brezovej ako prvý z piatich detí. Jeho otec bol
roľník, privyrábajúci si stolárstvom a rezbárstvom. Martin Šaško si otvoril na námestí v Brezovej organársku dielňu, kde mu obaja synovia
Martin a Ján pomáhali pri stavbe organov.
Od konca 50-tych rokov 19. storočia pracovali
s otcom aj synovia Martin a Ján. Syn Martin sa
presťahoval do Békešskej Čaby, druhý syn Ján
pracoval s otcom. Martin Šaško zomrel
20.2.1893 v Brezovej, kde je aj pochovaný.
Mnohé organy Martina Šaška sú dodnes zachované a patria k významným pamiatkam.
Organ objednal správca farnosti Ján Malatinský v roku 1878, ktorý sa však dokončenia organa
nedožil. Zomrel v tom istom roku /14. augusta
1878/ a je pochovaný na našom cintoríne. Organ
pôvodne mechanický spneumatizoval a rozšíril
Imrich Karabinoš z Prešova v r. 1935. V r. 1979
k stému výročiu jeho postavenia a v snahe vrátiť
sa k pôvodnému zvuku organ zrekonštruoval
Pavel Baxa - Remeslo služba Košice. V ďalšom
období opravu a údržbu v prípade nutnosti vykonával p. Marián Mikulec z Nového Mesta nad
Váhom. V roku 2003 bolo z dôvodu hlučnosti
pôvodného čerpadla vzduchu toto nahradené
novým a zrealizovaná nevyhnutná oprava
p. Jánom Valovičom zo Serede, ktorý sa o bežné
opravy a údržbu ochotne staral až do roku 2019.
Rozhodnutie o maľovaní kostola v roku 2020
vyvolalo nutnosť demontáže píšťalového fondu
organa pred započatím prác. Pri obhliadke viacerými organármi bolo konštatované napadnutie
drevených častí drevokazným hmyzom. Aby sa
zamedzilo nevratnému poškodeniu až zničeniu
nástroja, pristúpilo sa k osloveniu viacerých
organárskych firiem. Pre realizáciu opravy bola
vybraná firma Chci-varhany pána Josefa Pešavu
z Trhovej Kamenice v Čechách, pod ktorého
vedením boli práce v decembri 2020 zahájené
demontážou píšťal a odstránením drevokazu
z organovej skrine a tieto postupne prebiehali do
septembra tohto roka. Oprava píšťal sa vykonala
v organárskej dielni v Trhovej Kamenici, tieto
boli vrátené späť do organa cez leto po ukončení
maliarskych prác. Následne sa vymenili všetky
poškodené a nefunkčné komponenty a vykonala

l Koncertný umelec Andrej Harinek.
Foto Eva Pogranová
intonácia, ladenie a zregulovanie nástroja.
Všetkým vyššie menovaným patrí naša vďaka
za to, že dnes máme nástroj pripravený na slávnostný koncert a neskôr pre jeho bežný účel pravidelné doprevádzanie spevu vrámci bohoslužieb.
V roku 2003 bol zorganizovaný organový
koncert ako súčasť slávnosti 80. výročia rozšírenia kostola. Na organe vtedy koncertoval mladý
umelec a študent medicíny pán Andrej Harinek
a koncert spevom obohatila Zuzana Vaseková.
V nedeľu 19. septembra 2021, v súvislosti
s ukončením opravy organa sa uskutočnil
vo farskom kostole organový koncert Andreja
Harineka. Koncert organizačne zabezpečoval
organista Ing. Milan Kyselica. Pred koncertom
o histórii organa kostola a jeho opravách oboznámil prítomných poslucháčov správca farnosti
Ľuboš Tvrdý. Na slávnostnom koncerte zazneli
organové skladby barokových skladateľov,
skladateľov z 19. storočia, ako i vlastná skladba
umelca Andreja Harineka, ktorý koncertoval
v našom chráme pred 18. rokmi z príležitosti
výročia rozšírenia kostola.
Ing. Milan Kyselica, Mgr. Ivan Pastorek

JDS Pobedim si pripomína 15 rokov od vzniku
V roku 2016, z príležitosti 10. výročia, sme zverejnili príspevok
k 10. výročiu vzniku a tak posledných päť rokov činnosti seniorskej organizácie trocha podrobnejšie.
Týždeň po brigáde 30. mája 2017 sa uskutočnil plánovaný zájazd
na Moravu s cieľom návštevy Kroměříža. Zájazd sa stretol so záujmom
tak členov JDS ako aj mladších účastníkov, ktorí doplnili kapacitu autobusu. V Kroměříži účastníci zájazdu navštívili najskôr rozsiahlu Kvetnú
záhradu a potom sa stretli na nádvorí kroměřížskeho zámku. Cestou späť
sa účastníci celodenného zájazdu zastavili v kolibe Drietomica. Dňa
16. novembra 2017 Miestna skupina Slovenského červeného kríža, Obec
Pobedim a naša Jednota dôchodcov zorganizovali prednášku so zdravotníckou tematikou. Prednášku Duševné zdravie predniesla PhDr. Monika
Nováková. Tematika bola vhodná práve v jesenný čas, kedy viacerí trpia
depresiami a duševné choroby sú intenzívnejšie. Poslednou kultúrnou
akciou v roku 2017 bola návšteva divadelného predstavenia Ťapákovci
v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Začiatkom roku 2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza a po
skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo fašiangové posedenie. Ako
býva zvykom, v programe bolo okrem chutnej večere a bohatého občerstvenia i milé prekvapenie v podobe vystúpenia členiek JDS. Tento raz
sa zamerali na divadelné vystúpenie. Svojím vlastným spracovaním klasickej rozprávky Mrázik nás voviedli do zimného sveta. Okrem hereckých
výkonov sa nedali prehliadnuť kostýmy ani javiskové kulisy, za čo patrí
tvorcom veľké poďakovanie. Členky sa ešte predstavili ruským tancom
v starodávnom ruskom kroji. Obec Pobedim a Jednota dôchodcov zorganizovali dňa 18. apríla 2018 prednášku s historickou tematikou. Prednáška
s názvom Historické medzníky a zaujímavosti Pobedima sa konala vo
Svadobke a prednášateľom bol Mgr. Ivan Pastorek. Akcia sa konala
za prítomnosti početných poslucháčov, ktorí si vypočuli dôležité a zaujímavé časti z histórie našej obce.
Tri desiatky členov Jednoty dôchodcov v dňoch 15. a 16. mája 2018
absolvovali zájazd do historických Košíc. V prvý deň sa stretli účastníci
zájazdu so sprievodcom M. Kolcúnom, ktorý ich previedol historickými
Košicami. Zaujímavým výkladom členom JDS priblížil dominanty
a zaujímavosti mesta, okrem iného exteriér a interiér Dómu sv. Alžbety.
Koncom novembra členovia seniorskej organizácie, aj napriek vyššiemu
vstupnému, prejavili záujem o návštevu predstavenia súboru Lúčnica
v Dome umenia v Piešťanoch. Vystúpenie zanechalo v návštevníkoch ozaj
krásny a silný umelecký zážitok.
Kultúrnym zážitkom bolo v polovici marca 2019 vystúpenie dvoch
piešťanských folklórnych súborov a to súboru Žito a Máj. Odniesli sme si
pekný kultúrno - estetický zážitok. Koncom apríla sa viacerí zapojili
do celoobecnej brigády Upracme si Pobedim a to aj ako členky športovej
organizácie Sokol ženy. V tradičnom termíne, koncom mája, konkrétne

V týchto dňoch zažívame covidovú epidémiu
a v tejto situácii si pripomíname najväčšiu epidémiu v našej obci a to 190. výročie vypuknutia
epidémie cholery, ktorá sa našou obcou prehnala
v roku 1831.
Epidémia cholery podľa všetkého má pôvod
na Indickom subkontinente. Najskôr sa objavovala v Bengálsku medzi rokmi 1816 - 1826.
Ochorenie sa však neskôr rozšírilo a dostalo aj
do ďalších oblastí - najskôr do Ruska a odtiaľ
do iných častí sveta. V roku 1830 sa cholera
objavila aj v Európe a tiež aj na území Slovenska.
Prvý prípad cholery v historickom Uhorsku
zaznamenali 13. júna 1831 a nákaza sa nezastaviteľne šírila po celej krajine. Márne boli zriadené blokády, márne sa snažili všemožnými
prostriedkami vyliečiť chorých pacientov, všetko
sa ukázalo byť neúčinným.
Cholera mala veľmi rýchly priebeh. O osude
pacientov bolo zvyčajne rozhodnuté v priebehu

l Spoločné foto na zájazde v Křoměříži.
Foto: Ivan Pastorek

tohto roku 28. mája 2019, pripravila organizácia seniorov JDS Pobedim
zájazd do Ostrihomu. Účastníci zájazdu si prezreli ostrihomskú baziliku,
historickú kaplnku, kryptu a kupolu. V krypte baziliky je hrob kardinála
Alexandra Rudnaya, pochádzajúceho z Považian. Po návrate zo Štúrova
si posedeli pri chutnom jedle, dobrom vínku a harmonike Jozefa Sýkoru
v príjemnej vinárni HR Winery v Gbelciach. Bližšie o archeologických
výskumoch sa členovia JDS, spolu s ďalšími poslucháčmi, dozvedeli na
prednáške Odkrytá minulosť Pobedima, ktorá sa konala z príležitosti
60. výročia začiatku archeologických výskumov v našej obci a životného
jubilea čestnej občianky Pobedima PhDr. Dariny Bialekovej CSc.
Žiaľ v prvom štvrťroku 2020 začala epidémia korony, ktorá poznačila
život u nás i vo svete. Stihli sme zorganizovať výročnú členskú schôdzu
a brigádu v Roľníckom dome. Po oficiálnej časti schôdze sa prítomní
členovia príjemne zabavili pri živej hudbe. Ako keby tušili, že v ďalších
dňoch veselo nebude. V tomto roku jedinou akciou bolo tradičné stretnutie
pri guláši v Roľníckom dome. Prekvapil hojný počet členov a dobrá nálada. Treba však pripomenúť, že niektorí seniori v poslednom období využili
možnosť rekondičných pobytov v našich kúpeľoch.
Záverom bilancie našej doterajšej 15 ročnej činnosti je potrebné konštatovať, že činnosť organizácie záležala na aktivite výboru a samozrejme
na angažovanosti a záujmu členov Základnej organizácie JDS Pobedim.
Nie z povinnosti ale úprimne treba poďakovať za spoluprácu a pomoc
starostom obce Mgr. Martinovi Lednickému a Mgr. Eve Směřičkovej.
Rovnako tiež vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu a v neposlednom rade
vedeniu Okresnej organizácie JDS Nové Mesto nad Váhom za jej podporu,
usmernenia a účinnú spoluprácu.

24 hodín. Nie zriedka sa stávalo, že ľudia
v dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia zomierali už po siedmich, desiatich
alebo dvanástich hodinách. Málokedy cholera
trvala dlhšie ako dva dni. Smrteľnej epidémii
podľahlo viac ako polovica nakazených. Najviac
postihnutý bol predovšetkým vidiek a príslušníci
chudob nejšíc h vrstie v obyvat eľstva , žijúci
v zlých hygienických podmienkach.
V našej obci sa začala cholera v auguste 1831.
V matrike zomrelých prvé úmrtie na chorobu
cholery /morbus choleri/ zaznamenali 20. augusta, kedy na chorobu zomrel 50 ročný Juraj
Mašán. Epidémia trvala do 7. októbra 1831.
Obyvatelia obce zomierali bez ohľadu na vek.
Tak najmladším obyvateľom, ktorý zomrel na
choleru bola dvojtýždň ová Anna Klimová
a najstarším bol 76 ročný Juraj Tonaška. Epidémia cholery kulminovala začiatkom septembra.
Dňa 1. septembra zomrelo 13 obyvateľov obce
a o deň neskôr dokonca 22 Pobedimčanov.
To znamená, že za tento deň zomrelo viac ľudí
ako v súčasnosti v priebehu roka. Je viac ako

pravdepodobné, že mŕtvi boli pochovávaní do
hromadných hrobov, v niektorých lokalitách boli
osobitné cholerové cintoríny. Štatistika zomrelých na choleru v uvedenom roku bola hrôzostrašná. Od augusta do októbra 1831 zomrelo 176
obyvateľov obce. Pochovávalo sa už na terajšom
cintoríne, pričom do roku 1812 sa pochovávalo
pri kostole. Po cholerovej epidémii bol na cintoríne postavený veľký kamenný kríž.
Zomrelých na poslednej ceste odprevádzal
správca farnosti Ignác Polakovič, ktorý epidémiu
prežil. Bol správcom farnosti od roku 1810
a kaplánom mu bol i Ján Hollý. Dušpastiersku
činnosť v našej obci ukončil 3. februára 1844
a v tomto roku, 17. júla zomrel v Bratislave.
O 35 rokov neskoršie, teda v roku 1866, ako
sme písali v našich novinách (Pobedimčan
3/2019) padlo za obeť cholery 80 obyvateľov
Pobedima. Našťastie to bola posledná cholerová
epidémia v obci s takýmito tragickými dôsledkami. Treba pripomenúť, že v čase zverejnenia
článku o cholere v roku 1866 sme netušili čo nás
postihne a rok neskoršie.
Ivan Pastorek

Za Vladimírom Pomajbom
Dňa 16.9.2021 opustil naše rady vo veku
nedožitých 84 rokov Vladimír Pomajbo, bývalý
predseda Miestneho národného výboru v Pobedime.
Vladimír Pomajbo sa n arodil 24.9.1937
v Potvoriciach. Zomrel 16.9.2021 v Novom
Meste nad Váhom. V roku 1981 bol zvolený za
predsedu Miestneho národného výboru a jeho
funkčné obdobie skončilo v roku 1990. Vo funkcii predsedu národného výboru, v ktorej pôsobil
dve volebné obdobia, vystriedal Bohumila Gonu
a po ňom bol zvolený za starostu obce Ing. Peter
Kotleba. Počas jeho pôsobenia pracovala miestna pekáreň a prevádzkáreň, miestne služby ako
sklenárstvo, pohrebníctvo a zberňa šatstva,
začala sa výstavba telocvične základnej školy,

prebehla prvá fáza rekonštrukcie súčasnej svadobky, odovzdal sa do užívania nový kultúrny
dom a sídlo miestneho národného výboru, uskutočnila kúpa Roľníckeho domu, rekonštrukcia
verejného osvetlenia, miestnych komunikácií a
časti chodníkov, prebehla rozsiahla výsadba
zelene v obci. Konali sa pravidelné hodnotenia
kultúry, intenzívne pracovala folklórna skupina,
organizovali sa výstavy miestnych neprofesionálnych umelcov. Podporu u neho našli všetky
športové, spoločenské a záujmové organizácie.
Záležalo mu na ľuďoch v obci a v rámci vtedajších možností urobil čo bolo potrebné pre
rozvoj našej obce, za čo mu patrí naše uznanie
a vďaka.
Česť jeho pamiatke.

Z histórie kolkárskeho športu
Kolkársky šport má v Pobedime veľmi dlhú
tradíciu. Už v tridsiatych rokoch 20. storočia bola
postavená prvá kolkáreň (piesková jedno-dráha)
pri Potravinárskom spolku, na mieste terajšieho
dvora obecného účelového zariadenia - Svadobky.
Stretávali sa tu priatelia, ktorí si chceli po
celodennej práci oddýchnuť pri zlatistom moku
a zároveň trochu zasúťažiť, porovnať svoje
nadobudnuté fyzické zdatnosti a prípadne aj
spáliť trochu nadbytočnej energie.
Po nadobudnutí dostatočného počtu nadšencov tohto športu sa v roku 1969 začalo s budovaním dvoj-dráhovej kolkárne. Z krčmovej zábavy
sa pomaly začal stávať plnohodnotný pobedimský šport a v roku 1971 bol založený kolkársky
oddiel TJ JRD Pobedim. V roku 1976 sa urobil
koniec ručnému stavaniu kolkov, kedy si spoluhráči navzájom pripravovali kolky pre nasledujúci hod a kolkáreň bola vybavená automatickými
stavačmi kolkov.
V roku 1990 kolkársky oddiel ako aj TJ JRD
Pobedim skončili svoju činnosť a objekt kolkárne začal chátrať. Nakoľko tento šport zanechal
v niektorých mladých nadšencoch pozitívnu
energiu, rozhodli sa v roku 1997 obnoviť tento
šport pre našu obec.
V apríli 1997 sa uskutočnila oprava dráh, starý
a poškodený povrch dráh bol nahradený novým.
V júli zasadol prípravný výbor, ktorý pripravil
a zvolal ustanovujúcu členskú schôdzu Kolkárskeho lubu Pobedim, kde boli schválené stanovy,
zvolený výkonný výbor a kontrolný orgán Kolkárskeho klubu Pobedim. Následne Ministerstvo
vnútra SR vykonalo registráciu Kolkárskeho
klubu Pobedim ako občianskeho združenia dňa
19.11.1997. V tomto roku odohrala obroda klubu
prvú súťaž, a to mestskú súťaž v Piešťanoch.
V nasledujúcich rokoch pôsobilo mužstvo KK
Pobedim v Trenčianskych krajských ligách, kde
svojimi výkonmi reprezentovali obec a tešili
fanúšikov. Svoje domáce zápasy sa hrali na dvojdráhovej saduritovej kolkárni v Pobedime, ktorú
neustále prerábali a vylepšovali. V roku 2005 sa

kolkáreň konečne dokončila namontovaním
novej technológie (nové plastové dráhy a automatické stavače).
Odvtedy sa členovia a priatelia kolkárskeho
športu tešia z hry a výkonov na kolkárni s plastovými dráhami na špičkovej úrovni.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli, pomohli, povzbudzovali a reprezentovali našu obec a klub, alebo sa inak podieľali na
rozvoji kolkárskeho športu v Pobedime, srdečne
ďakujeme a vždy Vás radi uvidíme.
Zdroj: Internetová stránka
Kolkárskeho klubu Pobedim

Privítali sme:
23.9.2021 Palkovič Eliáš, č.d. 363
9.11.2021 Petrášová Emília, č.d. 27
17.12.2020 Ševčík Mateo, č. d. 126
Manželstvo uzavreli:
18.9.2021 Mgr. Lucia Marková č. 21
a Ing. Michal Klima
2.10.2021 Mgr. Katarína Gonová č. 412
a Ing. Ján Poliak
20.10.2021 Danka Heráková č. 293
a Jozef Radošinský č. 293
23.10.2021 Ing. Ondrej Lednický č. 148
a Ing. Božena Matušková
23.10.2021 Jana Badáňová č. 225
a Erik Kollarovič
5.11.2021 Viliam Bemš č. 245
a Ing. Stanislava Horvátová
Jelenovičová
Rozlúčili sme sa:
16.9.2021 Pomajbo Vladimír, č. 170, 83 r.
23.10.2021 Čerešník Slavko, č. 321, 73 r.
17.11.2021 Valová Agnesa, č. 323, 94 r.
20.11.2021 Toráčová Gabriela, č. 303, 52 r.
15.11.2021 Urbánek Emil, č. 217, 74 r.
28.11.2021 Benech Peter, č. 394, 59 r.

Exkurzia detí
na hasičskej zbrojnici
Aj v tejto zlej dobe nás navštívili znevýhodnené deti z Centra pre deti a rodiny
v Piešťanoch, na Mierovej ulici. Detičky sa
mohli posadiť do hasičských áut, vyskúšať
si prilby a vyskúšať si aké sú ťažké nožnice
na vyslobodenie zranených pri dopravných
nehodách. A na koniec sa odviezli na hasičskom aute a dostali od nás aj darčeky. Poďakovanie patrí členom DHZO Pobedim, ktorí
boli nápomocní, Obci Pobedim a spoločnosti ADRA. Sme radi, že sa detičkám veľmi
páčilo.
Martin Vallo

Združenie pre ochranu a obnovu
kostola sv. Michala informuje
- suma 2 % dane z príjmu
za rok 2020
Ochotní prispievatelia poukázali na účet
Združenia pre ochranu a obnovu kostola
sv. Michala v obci Pobedim sumu 2 % (3 %)
zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2020
v roku 2021 vo výške 2 448,17 Ä. Združenie
poukázalo v júli 2021 na účet Rímskokatolíckej Farnosti Pobedim 2% zo zaplatenej
dane z príjmov za rok 2019 v 2020 vo výške
1 600,00 Ä na obnovu 3. etapy sôch časti
hlavného oltára Kostola sv. Michala Archanjela. Združenie doteraz poskytlo na účel
obnovy oboch národných kultúrnych pamiatok Kostola sv. Michala Archanjela a Rímskokatolíckej fary v Pobedime celkovú
sumu 87 239,02 Ä (2 628 162,57 Sk). Združenie úprimne ďakuje všetkým prispievateľom za ich ochotu poskytovať finančné
príspevky na účet Združenia na obnovu
oboch národných kultúrnych pamiatok.
Ing. Peter Kotleba, predseda Združenia

1. FK Bradlan Brezová pod Bradlom
2. MFK Stará Turá
3. FK 1925 Pobedim
4. SFK Nové Mesto nad Váhom
5. FK Askol Potvorice
6. OŠK Slovan Beckov
7. FK 1972 Zemianske Podhradie
8. OFK Vrbovce
9. TJ Slovan Krajné
10. OŠK Slovan Kostolné
11. TJ Tatran Polianka
12. ŠK Dolné Srnie
13. TJ Družstevník Hrádok
14. TJ Družstevník Lubina kopanice
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