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dovoľte mi prihovoriť sa Vám v mene svojom, ako aj v mene obecného 
zastupiteľstva v čase adventnom, v čase, ktorý už všetci nazývame vianočný. 
Áno, prichádzajú Vianoce, potichučky, s noblesou vlastnou len im, aby medzi 
nás vdýchli lásku, pokoj a porozumenie. Všetci ich netrpezlivo čakáme, lebo 
ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a harmónie. Napriek 
tomu, že sú každý rok, sú vždy neopakovateľné, nenahraditeľné a okúzľujúce.

Vianočné sviatky v nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Sme k sebe 
dobrí navzájom.

Oveľa viac listujeme v spomienkach, dotýkame sa srdcom bolestí a radostí 
ukrytých hlboko v nás.

Niektoré rany sa nikdy úplne nezahoja a ožívajú práve v čase vianočnom. 
Naši milovaní, ktorí navždy odišli a predsa sú tu s nami. Pamätajme na nich aj 
pri sviatočnom stole a prestrime tanier aj im. Pretože Vianoce majú moc robiť 
zázraky a splniť nesplniteľné.

Dávajú nám lásku, čistotu a vzájomnú blízkosť. Pustime preč všetky hnevy 
a krivdy, nenávisť a zlobu, vyčistime si svoje vnútro a skúsme začať práve 
v tomto krásnom období. Byť lepší, ochotný pomôcť, zahodiť staré krivdy či 
bolesti, snažiť sa pochopiť a pozerať na svet aj očami tých druhých.

Vianoce nie sú o luxuse, ani o plnom stole. Sú o čistote, pochopení a blízkos-
ti. Dávajú nám čas strávený spolu, dávajú nám stretnutia, objatia, rozhovory, 
ale aj zamyslenia a modlitby. Také osobné rozhovory s Bohom, každý podľa 
potreby.

Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. A tiež nevyslovených prianí a 
túžob.

Určite si najviac želáme zdravie pre seba, svo-
jich blízkych, je to ten najvzácnejší dar, naj-
luxusnejšia hodnota života. Nie pre každého je 
samozrejmosťou.

Tak nech tento dar spolu s láskou, porozume-
ním a vzájomnou blízkosťou prinesie nový rok 
pre nás všetkých. Prežite prichádzajúce sviatky 

v kruhu svojich rodín, v atmosfére radosti, 
s vôňou ihličia a koláčov, ale najmä nech 
nikto nie je sám...

Nikto v dedine mu nepovedal inak ako Samson. Bol totiž zo 
všetkých najvyšší a najsilnejší. Rád sa predvádzal a ukazoval 
svoju silu. Nemusel pracovať, pretože si zarábal boxovaním. 
Nikto sa mu nevyrovnal a tak Samson žil z výhier zo stávkova-
nia. Keď však prišiel do svojho domu, často plakal. Ľudia 
zabudli na jeho pravé meno. A on si spomínal, ako láskavo ho 
volala jeho mama. Bol smutný aj z toho, že nedokázal roztvoriť 
svoje päste. Tak často boxoval, že mu ruky stvrdli ako kameň. 
Preto nemohol narovnať prsty. To mu bránilo, aby niekomu 
podal ruku, alebo aby niečo nakreslil, alebo podal kvet dievča-
ťu. Svojimi päsťami, tvrdými ako zo železa, mohol len búchať, 
biť a strašiť ľudí.

Raz v noci prebudil Samsona veľký krik. Celá dedina bola 
na nohách, lebo sa vraj narodil Kráľ pokoja. On je na svete 
najväčší a najsilnejší. Tieto slová začul aj Samson, o ktorom 
doteraz všetci hovorili, že práve on je najsilnejší na svete. Sam-
son sa pridal k ľuďom, ktorí smerovali ku Kráľovi pokoja. 
Prišli k malej chatrči, kde ležalo novonarodené dieťatko. Keď 
ho Samson uvidel, začal sa silno smiať. Malé dieťa predsa 
nemá žiadnu silu. Nemôže byť silnejšie ako Samson. Dieťa sa 
v tej chvíli pozrelo na Samsona. Usmialo sa a svoje rúčky 
vystrelo k nemu. Keď aj Samson vystrel ruky k dieťaťu, jeho 
stvrdnuté dlane sa začali otvárať. Zrazu mohol vystrieť prsty 
a hýbať nimi. Opäť mal ruky, ktorými mohol pohladiť, pozdra-
viť, kresliť, pomáhať... Samsonovi začali po tvári tiecť slzy 
šťastia. A potom naradostený vykríkol: Ty si naozaj najväčší 
a najsilnejší na celom svete.

Posolstvo Vianoc nám pripomína, že máme ruky, aby sme si 
ich podali a zaobchádzali so sebou citlivo. A nie preto, aby sme 
proti sebe dvíhali päste. Máme tiež nohy, aby sme sa ponáhľali 
pomáhať si navzájom, a nie, aby sme sa nimi podrážali alebo 
dokonca dávali kopance. Máme aj ramená, aby sme si navzá-
jom padli do náruče, a nie, aby sme sa nimi navzájom tlačili 
k stene. Vianoce nám hovoria, že sa k druhým nemám správať 
silácky, ale láskavo. Majme teda odvahu navzájom si podať 
ruky a pomáhať si. Veď každý potrebuje pomoc a útechu.

Všetkým vyprosujem požehnané sviatky a uzdravujúci Boží 
dotyk.

Otvorené ruky

Covid zasiahol všetky oblasti nášho života. Na tri roky sa prerušila 
krásna tradícia poďakovania našim občanom. Tí, ktorí v tomto roku 
dovŕšili 60, 65, 70,75, 80 a viac rokov a jubilujúce manželské páry, ktoré 
oslávili 25 a 50 rokov spoločného života, sa zišli v Svadobke dňa 
21. októbra 2022. Obecný úrad pozval 88 jubilantov a 4 manželské páry. 
Nie všetci mohli prísť. Mnohým v tom zabránili rôzne povinnosti, choro-
ba i vek. Najstaršou občiankou je pani Monika Toráčová s úctyhodným 
vekom 94 rokov.

Pri príchode sa jubilanti podpísali do Pamätnej knihy Obce Pobedim, 
a zároveň im bol odovzdaný kvietok a darček. V oficiálnej časti sa zúčast-
nením predstavili deti z materskej školy. Program spestrilo vystúpenie 
Speváckeho zboru Dolinka z Hrušového. Nasledovalo predstavenie 
jubilantov, príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického a odovzdanie 
ďakovného listu jubilujúcim párom. Tým bola oficiálna časť ukončená. 
Nasledovala spoločná večera a prítomní sa mohli venovať spoločným 
debatám. Eva Pogranová Ľuboš Tvrdý, správca farnosti

Mgr. Andrea Augustínová, starostka obce



Dňa 28. novembra 2022 sa konalo 1. ustanovujúce zasadnutie nové- Prerokovali sa žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv, týkajúcich 
ho Obecného zastupiteľstva v Pobedime. V slávnostnej časti zasadnu- sa prenájmov nebytových priestorov, žiadosť o odpustenie nájomného 
tia v obradnej sieni obecného úradu Lucia Kameniarová oboznámila z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, žiadosť o preplatenie nevyčer-
prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy. panej dovolenky.

Novozvolená starostka obce Mgr. Andrea Augustínová zložila Poslednými bodmi ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupi-
zákonom predpísaný sľub a prevzala insígnie od doterajšieho starostu teľstva bola diskusia, ktorá bola veľmi rozsiahla. Poukazovalo sa 
Mgr. Martina Lednického. Nasledoval podpis do Pamätnej knihy obce na problémy, ktoré trápia nielen občanov, ale aj samosprávu ako takú. 
Pobedim. Nasledoval záver a ukončenie 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

V ďalšej časti novozvolení poslanci zložili sľub, prevzali osvedče- vo volebnom období 2022 až 2026. Eva Pogranová
nia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľ-
stva a podpísali sa do Pamätnej knihy Pobedim. 
Novozvolená starostka obce Mgr. Andrea 
Augustínová predniesla krátky príhovor. Po 
skončení slávnostnej časti pokračovalo rokova-
nie obecného zastupiteľstva v zasadacej miest-
nosti obecného úradu. Po úprave programu 
udelili poslanci na návrh starostky obce povere-
nie oprávnenému poslancovi Ing. Ladislavovi 
Melicherovi na zvolávanie a vedenie zasadnutia 
OZ v prípadoch podľa § 12 atď. Zástupcom 
starostky obce sa stal Martin Piškula. Boli 
zvolení predsedovia komisií obecného zastupi-
teľstva a členovia komisií, určení a schválení 
sobášiaci, schválené osoby pre styk s peňažný-
mi ústavmi. Nasledovalo delegovanie poslan-
cov ako zástupcov obecného zastupiteľstva do 
Rady školy a zástupcov delegovaných zriaďo-
vateľom školy do Rady školy. V ďalších bodoch 
rokovania schválili poslanci plat starostky obce 
v súlade so zákonom č.253/1994 Z. z. atď., 
a odsúhlasili rozpočet na roky 2023 až 2025.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, ako novo- a hneď teraz.
zvolenej starostke obce Pobedim, poďakovať sa Vážení spoluobčania, sľúbiť splnenie všetkého 
Vám, občanom, za účasť vo voľbách a prejavenú a pre všetkých, je nemožné. Určite bude potrebné 
dôveru, ktorú ste mi dali. Byť starostkou je pre si stanoviť jasné ciele a priority, postupnosť pri ich 
mňa veľká česť, vyznamenanie, ale najmä zodpo- realizácii vzhľadom na potreby nás všetkých, 
vednosť. žijúcich v tejto obci.

Nastáva nové volebné obdobie pre mňa ako Už teraz pripomínam, že je potrebná spoluprá-
starostku, pre novozvolených poslancov obecné- ca nás všetkých. Občanov, obecného zastupiteľ-
ho zastupiteľstva a tiež pre Vás, občanov tejto stva, školy, farského úradu, podnikateľských 
obce. subjektov.

Čaká nás veľa práce, pre ľudí, pre obec. Nie Verím, že spolu s novozvolenými poslancami 
vždy to pôjde, nie vždy všetko plánované bude aj OZ vytvoríme v obci pokojnú atmosféru, že riade-
splnené, ale treba sa učiť problémy riešiť, nie nie tejto obce a realizácia plánov a projektov bude 
odkladať, prekážky zdolávať, nie prekračovať. pokiaľ možno v súlade a v prospech nás občanov.
Hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, prečo to Novozvoleným poslancom blahoželám k zvo-
nepôjde. A predovšetkým, robiť teraz a hneď! leniu a želám im veľa trpezlivosti, múdrosti 
Každý človek žijúci v našej obci dokáže byť prínosom aj pre ostat- a nápadov, ale najmä radosť, nadšenie a chuť na ich realizáciu. Nech 
ných. Treba sa len naučiť vzájomnej tolerancii, kompromisu, pocho- sú vzťahy medzi nami korektné, postavené na vzájomnej úcte, tole-
peniu, ochote a umeniu počúvať a vážiť si aj názor toho druhého, rancii a pochopení. Pracujeme pre jednotlivca, aj pre obec.
aj keby bol pravým opakom toho môjho. V závere môjho príhovoru by som chcela nám všetkým zaželať 

Kľúčom k plnohodnotnému životu, osobnej spokojnosti a ľud- pevné zdravie, vnútornú radosť a spokojnosť, a tiež mať v sebe pocit 
skosti je vyjsť občas zo svojej komfortnej zóny, zaujímať sa o veci a presvedčenie z toho, že Pobedim napreduje, že je to obec, kde sa 
verejné, prispieť pomocnou rukou či originálnym riešením. Neodsu- domáci cítia dobre a hostia sa sem radi vracajú.
dzovať bez poznania a nekritizovať bez dôvodu. Začať od seba Mgr. Andrea Augustínová, starostka obce

Na oficiálnej stránke Obce Pobedim je Ing. Lenka Miklovičová (nezávislý kandi-
zverejnená kópia zápisnice o výsledkoch dát, 285 hlasov), Mária Desátová (Hlas - 
komu náln ych voli eb, kona ných  dňa sociálna demokracia, 268 hlasov), Elena 
29.10.2022. Cagalová (nezávislý kandidát, 261 hla-

Volebná účasť bola 53,8 %. Voliči si sov), Rastislav Čop (Smer - sociálna demo-
vyberali z troch kandidátov na starostu kracia, 253 hlasov), Gabriel Havrlent 
obce a z dvanástich kandidátov na poslan- (nezávislý kandidát, 253 hlasov), Ing. 
cov. Volilo sa deväť poslancov. Ladislav Melicher (Hlas - sociálna demo-

Starostkou obce bola zvolená Mgr. kracia, 241 hlasov) a Eva Pogranová (ne-
Andrea Augustínová (288 hlasov), ktorá závislý kandidát, 241 hlasov).
kandidovala za HLAS - sociálna demokra- Novozvolenej pani starostke i poslan-
cia. com obecného zastupiteľstva gratulujme 

Za poslancov obecného zastupiteľstva a želáme veľa energie, úspechov a tvori-
boli zvolení Ing. Juraj Lednický (nezávislý vých nápadov do nadchádzajúceho voleb-
kandidát, 340 hlasov), Martin Piškula ného obdobia. 
(Hlas - sociálna demokracia, 309 hlasov), 

Komunálne voľby 2022

Začiatok nového volebného obdobia 2022-2026

Príhovor novozvolenej starostky obce k občanom Pobedima

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Redakcia



Hody - to je sviatok patróna, ktorému je Žitňanskou k meninám nášmu 
zasvätený kostol. V Pobedime je kostol zasvä- duchovnému správcovi farnos-
tený sv. Michalovi archanjelovi. V tomto ruku ti. Poďakovali mu za všetko, čo 
meno Michal padlo na štvrtok 29. septembra pre svojich farníkov i obec robí, 
a sviatok nášho patróna sme slávili v nedeľu za jeho pastiersku činnosť. Po 
2. októbra 2022. sv. omši nasledovalo tradičné 

K hodom už neoddeliteľne patria aj rôzne pohostenie v areáli kostola. 
druhy aktivít, či športových, kultúrnych, alebo Vidieť dôstojného otca v pobe-
iných. dimskom kroji bol krásny záži-

Už v sobotu 1. októbra si bolo z čoho vybe- tok. Nakoniec bolo spoločné fotenie krojova- s MŠ Jána Hollého.
rať. V športovom areáli Jána Mitošinku sa ných veriacich. Na hodoch samozrejme nechýbali ani kolo-
odohrali dva futbalové zápasy. Na kolkárni V hasičskej zbrojnici v poobedňajších hodi- toče, strelnice, stánky s rôznym tovarom, 
prebiehal zápas medzi KK Pobedim „B“ a KK nách pokračoval  Deň otvorených  dverí , pukance a iné atrakcie. Domácim i návštevní-
Hustra Uhrovec. V hasičskej zbrojnici zorgani- v Športovom areáli Jána Mitošinku si zmerali kom prialo i počasie, ktoré si to v podvečerných 
zovali hasiči Deň otvorených dverí, čo bolo sily vo futbalovom zápase FK 1925 Pobedim hodinách rozmyslelo a poriadne sa rozpršalo. 
veľkým lákadlom najmä pre deti. Deň otvore- a Zemianske Podhradie. V Roľníckom dome Už sa tešíme na Hody 2023.   
ných dverí prebiehal aj v Základnej škole bola nainštalovaná výstava prác žiakov ZŠ Eva Pogranová
s Materskou školou Jána Hollého. Množstvo 
návštevníkov, ktoré prešlo dverami školy, 
svedčilo o veľkom záujme predovšetkým 
zo strany bývalých žiakov. V Obecnom účelo-
vom zariadení „Svadobka“ zabával deti a ich 
rodičov 

. Pohostin-
stvo u Hasiča si pre návštevníkov hodov pripra-
vilo hudobnú skupinu Smoliari. Posledným 
programom v sobotu bola Hodová zábava pod 
vedením Rene Rendy + Cico Band + DJ El 
Padre.

Hodová nedeľa sa tradične začala slávnost-
nou krojovanou hodovou omšou v Kostole 
sv. Michala archanjela. Atmosféru hodovej sv. 
omše umocnila nielen kázeň vdp. Ľuboša Tvr-
dého, ale i spevácky zbor SILOE i veriaci, 
oblečení do nášho nádherného kroja z Pobedi-
ma i Bašoviec. Po sv. omši zagratuloval starosta 
obce Mgr. Martin Lednický spolu s Elenou 

detský zabávač Strýko Baltazár s jeho 
jedinečnou show pre rodiny s deťmi

Miestna organizácia Červeného kríža v Po- taktiež ocenil vzájomnú spoločnú prácu 
bedime zasadala 16. novembra 2022 na svojej a ochotu podieľať sa na obecných podujatiach. 
členskej schôdzi. Ústrednou témou bolo oceňo- Prihovorila sa aj nastupujúca pani starostka 
vanie držiteľov Jánskeho plakety. Udelené boli Mgr. Andrea Augustínová, ktorá vyjadrila 
bronzové, strieborné, zlaté a dokonca aj jedna slová podpory aj naďalej v tejto ušľachtilej 
diamantová. práci. 

Na zasadnutí zazneli správy o činnosti, Samozrejme nechýbal ani vynikajúci tradič-
finančná správa a plánované aktivity. Pokračo- ný bylinkový čaj z vlastnej produkcie členiek, 
valo sa voľbou novej predsedníčky. Doterajšia ktorý pre všetkých zúčastnených pripravili 
predsedníčka Mgr. Denisa Babičová sa vzdala s láskou. 
pre pracovnú vyťaženosť. Novou predsedníč- Nasledovala prednáška k téme o prevencii 
kou sa po jednomyseľnom hlasovaní stala pred rôznymi ochoreniami.  Prednášajúca  
PhDr. Monika Nováková. Blahoželáme a pra- PhDr. Monika Nováková už ako nová predsed-
jeme veľa úspechov. níčka pripravila pre zúčastnených aj písomné 

Výbor organizácie poďakoval odchádzajú- materiály. Prednáška bola pre všetkých veľmi 
cemu starostovi Mgr. Martinovi Lednickému prínosná a obohacujúca.
za doterajšiu spoluprácu a podporu. Starosta Mgr. Martin Lednický

Podujatie Flores Musarum (Kvety múz) už jú a spestrujú tie obyčajné všedné dni všetkým 
pravidelne organizujú kultúrne inštitúcie nám,“ a ocenil, že venujú svojej práci veľa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho voľného času, mnohokrát bez nároku na hono-
samosprávneho kraja, a to Trenčianske osveto- rár, len preto, že ich múza obdarila schopnos-
vé stredisko, Trenčianske múzeum v Trenčíne, ťou tvorby.
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Toto významné ocenenie bolo udelené aj 
a Galéria Miloša Alexandra Bazovského Mgr. Ivanovi Pastorkovi za jeho dlhoročnú 
v Trenčíne. aktívnu činnosť v oblasti kultúry a organizova-

Tohtoročný slávnostný galavečer odovzdá- nie spoločenského života v obci Pobedim.
vania ocenení významným osobnostiam a ko- Mgr. Pastorek bol v rokoch 1998 až 2022 
lektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry aktívnym poslancom Obecného zastupiteľstva 
za rok 2022, na ktorom bolo odovzdaných v Pobedime, predsedom Komisie pre kultúru 
11 ocenení Flores Musarum, sa uskutočnil a školstvo pri OZ Pobedim a v posledných 

kostola sv. Michala archanjela a oboznamuje v pondelok 10. októbra 2022 v priestoroch obdobiach aj zástupcom starostu obce. Je 
ich s ich históriou. Nemožno zabudnúť, že je Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Tren- výkonným redaktorom a pravidelným prispie-
zakladateľom a srdcom Základnej organizácie číne. vateľom obecných novín Pobedimčan od 
JDS Pobedim, v ktorej od jej vzniku vykonáva Ďakovný list a ocenenie Flores Musarum, začiatku ich vydávania. Už viac ako 20 rokov je 
funkciu predsedu.ktoré si jednotlivci a kolektívy prevzali z rúk gestorom hodových výstav, ktorých vysokú 

Ocenenie Flores Musarum, ktoré mu bolo predsedu TSK Jaroslava Bašku, udelil tren- úroveň a kvalitu oceňovali a stále oceňujú 
udelené, je poďakovaním za jeho obetavú čiansky župan za dlhoročné pôsobenie, dosiah- nielen občania Pobedima. Zaujíma sa o históriu 
prácu v oblasti kultúry a spoločenského života nuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry. Vo našej obce, ako aj celého regiónu, čomu sa 
v obci a aktivít, ktoré prispievajú k šíreniu svojom príhovore adresoval slová vďaky venoval aj vo svojom profesionálnom živote. 
dobrého mena obce Pobedim. Z rúk predsedu všetkým laureátom: „Chcem pri tejto príleži- Svoje vedomosti a poznatky odovzdáva ďalej, 
TSK ocenenie prevzal v zastúpení starosta tosti poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú či už formou pútavých prednášok pre žiakov 
obce Mgr. Martin Lednický.o kultúru, ale aj o pamiatky. Veľmi si vážim v škole, alebo v obci pre občanov. Príležitostne 

Vladimíra Žitňanskáľudí, ktorí svojím pohľadom na svet spríjemňu- sprevádza návštevníkov Roľníckeho domu a 

Ocenenie Flores Musarum pre Mgr. Ivana Pastoreka Foto: archív obce

MO Červeného kríža oceňovala

l Krojovaná hodová sv. omša.



Sv. Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších 
svätých. Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil 
ako biskup. Deň 6. december je spomienkou 
na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi 
a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je považo-
vaný za patróna detí. Pre Mikuláša je typická 
biskupská mitra, berla, kríž a liturgický odev 
červenej farby. Dnes len máloktoré obdarova-
né dieťa vie, kto to bol Mikuláš a kde pramení 
podstata každoročného zvyku konaného 
v šiesty decembrový deň. 

Je nedeľné poobedie a po uliciach Pobedi-
ma kráča sv. Mikuláš. Dobrosrdečný starček s 
bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú 
múdrosť, a láskavými očami. Avšak nejde 
sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci - 
čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. 
Pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažké vrece 
plné sladkých prekvapení a ovocia.

Deti sa už nevedia dočkať. „Kedy už prí-
de?“ Jemné zvonenie zvončeka znásobuje 
detskú nedočkavosť. Ešte rýchlo si zopako-
vať básničku, pesničku a na zazvonenie 
utekať na ulicu. Pred domom stojí sv. Mikuláš 
s pomocníkmi. U mnohých detí pôvodná 
radosť vystrieda aj trocha strachu, veď na čo 
prišiel čert? Ale obavy sa rýchlo rozpŕchnu. 
Má síce mech i reťaz, ale keďže deti boli po 
celý rok dobré, nemusia sa ničoho báť. A 
odmenou je balíček sladkých dobrôt. Mikuláš 
so svojimi pomocníkmi prešiel každou ulico-
u, zastavoval sa pri domoch, snažil sa nevyne-
chať ani jedno dieťa. Jeho cesta bola dlhá a 
vyčerpávajúca, ale všetci to zvládli.

V nedeľu 4. decembra Obec Pobedim, 
Farnosť Pobedim a sponzori prispeli k neza-
budnuteľnému zážitku detí a ich rodičov, 
návštevníkov obce i ľudí v okoloidúcich 
autách. Veď ako často môžete stretnúť Miku-
láša na pešej pochôdzke dedinou?

Text a foto: Eva Pogranová

Zo školského roka 2022/2023 máme za porozprávali, ako to bolo v škole, keď ju 
sebou viac ako tri mesiace. Okrem škol- navštevovali oni. Nechýbalo malé občer-
ských povinností sme v našej škole zorgani- stvenie v podobe koláčikov, ktoré priniesli 
zovali viacero podujatí. staré mamy, teplého čaju a malého darčeka. 

V mesiaci september sme pre našich Na záver sa žiaci 1. stupňa rozlúčili so starý-
prváčikov zorganizovali imatrikuláciu, čím mi rodičmi malým divadielkom. Mesiac 
sme ich prijali do radov našich žiakov. október sme uzavreli celoškolskou hallo-
Každoročne sa zapájame do zbierky Biela weenskou párty.
pastelka, ktorú organizuje Nadácia pre V mesiaci november sme dosiahli úspech 
nevidiacich a slabozrakých. V tomto roku v stolnom tenise, na ktorý sme právom hrdí. 
sme 23. septembra 2022 prispeli čiastkou Naše žiačky 2. stupňa získali v oblastnom 
93,68 Ä. Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci kole 1. miesto a v regionálnom kole, do 
september realizujeme jesenné aranžovanie ktorého sa zapojilo 94 škôl Trenčianskeho 
„Da ry Zem e“.  Krá sny mi výr obk ami  regiónu, sa umiestnili na krásnom 2. mieste. 
prispievame aj k hodovej výstave. Počas Dievčatám srdečne blahoželáme. Novem-
hodovej soboty sme otvorili brány pre ber sme ukončili viazaním adventných 
návštevníkov pobedimských hodov. Bolo venčekov a Bubnovačkou „Aby bolo deti 
veľmi milé sa stretnúť s bývalými žiakmi, lepšie počuť“ - podujatím, ktoré má symbo-
ktorí mali možnosť zaspomínať si na časy licky upozorniť na dôležitosť ochrany detí 
v nej strávené. A bolo ich veru neúrekom. pred násilím.

V rámci Svetového dňa výživy sme December sa každoročne nesie v duchu 
v týždni od 10. do 14. októbra každý deň prípravy vianočných sviatkov. Celá škola je 
počas prestávky zaviedli spoločnú telový- krásne vyzdobená, v triedach sú stromčeky 
chovnú chvíľku, ktorú predcvičovali žiaci a všetci sa pripravujeme na príchod Mikulá-
8. - 9. ročníka. Týždeň sme ukončili výro- ša, na vianočné trhy a vianočnú besiedku. Aj 
bou zdravých nátierok. Mesiac október je tento rok chceme potešiť našich starkých 
venovaný našim starým rodičom. Tento rok v domovoch dôchodcov a deti v detských 
sme pre nich pripravili netradičný program. domovoch, preto sme sa zapojili do projek-
Dňa 25. októbra mali možnosť navštíviť tov Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
našu školu. Bolo veľmi milé vidieť, ako sa topánok a Vianoce z krabičky.
naši škôlkari hrajú spolu so starými rodičmi Dovoľte mi na záver zaželať v mene 
v MŠ. V ZŠ zasadli starí rodičia do škol- všetkých žiakov a zamestnancov základnej 
ských lavíc a mali možnosť vidieť, akou a materskej školy pokojné a požehnané 
formou sa učia ich vnúčatá. V triedach sa vianočné sviatky plné lásky a vzájomného 
rozpútala milá debata, v ktorej starí rodičia porozumenia. Mgr. Jela Košútová, ZRŠ

Zo života našej školy

Vďaka iniciatíve vdp. Ľuboša 
Tvrdého, správcu našej farnosti, sa 
s ním v sobotu 22. októbra vybralo 
31 nadšencov z radov mladej, ale aj 
strednej generácie Pobedimčanov a 
Bašovčanov obdivovať Jánošíkove 
diery - unikátne tiesňavy v Národ-
nom parku Malá Fatra. Náročný 
prechod tiesňavami Dolných, 
Nových a Horných dier, ktorý 
uľahčujú rebríky, reťaze, drevené 
a kovové plošiny, dobre preveril 
kondíciu členov našej turistickej 
skupiny. Keďže počasie nebolo 
ideálne - dopoludňajšia jesenná 
vlhkosť a neskoršie mrholenie nútili pri zo zlatohnedých odtieňov napadaného 
pochode k väčšej opatrnosti. S Božou pomo- bukového lístia pohladili náš zrak a potvrdi-
cou sme všetky úskalia zvládli bez väčších li slová básnika, že farby sú vzácne úsmevy 
problémov. Najzdatnejší vystúpili aj na prírody.
Veľký Rozsutec vysoký 1610 m. Odmenou Za tento dotyk s jesennou malofatran-
za vynaložené úsilie nám boli úchvatné skou prírodou patrí úprimné poďakovanie 
pohľady na majestátne skalné tiesňavy nášmu pánovi farárovi a tiež Veronike 
formované Dierovým potokom a stužky Čechvalovej, ktorá nás s prehľadom navigo-
zurčiacich vodopádov. Nádherná farebná vala po turistických chodníkoch.
pestrosť stromov a kobercov utkaných J. & J. Ferancoví

Cesta do vzácnych zákutí Krivánskej Malej Fatry

Foto: Ján Feranec



Prišla jeseň a s ňou aj obdobie, ktoré po priateľov. Od tejto prestávky až po obed nasle-
nočných a viacdňových rybačkách uzatvára dovali ďalšie 3 súťažné kolá. Pretek sa stával 
sezónu. Niektorí rybári majú toto obdobie stále zaujímavejším. Pretekári spolu komuni-
najradšej z celého roka. Sú to predovšetkým kovali a neraz sa ozýval z lovných miest 
rybári obľubujúci prívlač. U nás v Pobedime smiech. Do posledného kola išlo až 16 preteká-
máme tiež pár takýchto nadšencov a preto sme rov bez chytenej nuly, čo svedčí o naozaj krás-
sa rozhodli usporiadať 1. ročník Zástodolského nej aktivite rýb.
Pstruha, prívlačového preteku pre členov Posledné kolo bolo už ale o inom, chytilo sa 
a priateľov Rybárskeho Spolku Zástodolie len 32 rýb. Až 17 súťažiacich si odnieslo nulu.
Pobedim. Sčítanie výsledkov už netrvalo dlho. 

Po minuloročnej skúsenosti sme sa rozhodli Dovedna sa za 240 minút čistého času závodu 
dať preteku trošku väčší šmrnc a počet preteká- chytilo 401 pstruhov a dva malé zubáče. Oce-
rov sme navýšili z 25 na tohtoročných 36. ňovalo sa až 11 miest. Zaujímavosťou bolo 
Pozvaní boli v prvom rade členovia spolku a práve 11. miesto pre predsedu rybárskeho 
ľudia, ktorí spolku nejakým spôsobom po- spolku Zástodolie - Luba “Bacula“ Melichera, 
mohli. Termín preteku bol stanovený na vyhlasujúceho výsledky. Sám bol z tohto neví-
12. november 2022. Desať dní pred súťažou daného úspechu prekvapený. Minuloročné 
sme nasadili 400 kg pstruha dúhového. 3. miesto obhájil člen spolku Michal Vavro s 23 

Pretekári začali prichádzať od 6:30 do rybami. Martin Kabát obsadil s 24 rybami 
areálu rybníka. Pred tak „náročným“ závodom 2. miesto. Na 1. mieste skončil skúsený Martin 
bol pre každého pripravený štamprlík a raňaj- Mičo s neprekonateľnými 29 rybami.
ky. Samotný pretek pozostával zo 6 kôl, pričom Pretekári sa s peknými zážitkami a cenami 
každé trvalo 40 minút. O 7:30 už všetci stáli na vrátili domov. Každý jeden bol spokojný.
svojich vylosovaných miestach a boli priprave- Bola to naozaj vydarená akcia, ktorú by sa 
ní predviesť svoje rybárske umenie. Ryba nám nepodarilo zorganizovať bez pána kuchára 
krásne spolupracovala. Hneď v prvom kole sa Jozefa Kmenta, všetkých ostatných členov 
chytil aj 30 cm zubáčik, čo nás veľmi potešilo. Rybárskeho Spolku Zástodolie Pobedim o.z., 
Niektorí skúsení pretekári odišli bohužiaľ už priateľov - sponzorov našej organizácie a pána 
z tohto kola s nulou na konte. Boha, ktorý nám doprial nádherné počasie. 

Po druhom kole nasledovala 40-minútová Ďakujeme.
prestávka, išlo totiž predovšetkým o stretnutie 

Poľnohospodárske družstvo v Pobedime 
usporiadalo mimoriadne zaujímavé podujatie. 
V sobotu 3. decembra 2022 v poobedňajších 
hodinách smerovali mnohí Pobedimčania 
i cezpoľní do Viacúčelového zariadenia obce 
Pobedim, do „Svadobky“.

Pri vstupe čakalo terajších i bývalých pra-
covníkov poľnohospodárskeho družstva 
prekvapenie - taška s vianočným darčekom. Je 
to veľmi milá, niekoľko desaťročí pretrvávajú-
ca tradícia. Naviac boli pre všetkých hostí 
pripravené prestreté stoly s koláčmi, pagáčikmi 
a samozrejme sa nezabudlo ani na pitný režim.

V programe sa predviedlo Divadlo DINO 
z Hornej Stredy. Divadelné predstavenie 
„Drápačky po 20-tich rokoch“ odohralo bravúr-
ne. Komédia je obrazom toho, čo sa na dedinách 
odohrávalo počas zimných večerov. Rozprávali 
sa príhody veselé, smutné a aj strašidelné. 
Predstavenie vyvolávalo u divákov výbuchy 
smiechu a miestami i dojatie.

Po skončení divadelného predstavenia bola 
podávaná večera a potom sa rozprúdila debata 
medzi prítomnými.

O toto sobotňajšie podujatie bol veľmi veľký 
záujem, o čom svedčí aj to, že počet priprave-
ných miest nestačil. Zamestnanci družstva 
priniesli ďalšie lavice, čím navýšili počet miest 
na sedenie.

Vedenie PD Pobedim i zamestnanci si zaslú-
žia veľké poďakovanie.

Toto sú úvodné slová v denníku Igora s touto výpravou? Dve vlajky putovali spoloč-
Ďuriša, môjho suseda uličára, ako si navzájom ne s expedíciou. Sprevádzali Igora každý deň 
hovoríme. a nakoniec jedna zaviala na hlavnom vrchole 

Mala som česť prečítať si jeho denník Yala Peak (5520 m n. m.).
Cesta za snom, alebo ako sa plnia sny. Pútavé, Záverečné slová napísané v denníku:
dychberúce zápisky o cestovaní, o poznávaní „Koniec dobrý, všetko dobré. Každopádne 
ľudí, ich mentalite, o výstupoch a zostupoch sme vytrieskali z tohto tripu všetko, čo sa 
horolezcov. Denník, v ktorom je všetko o rie- vytrieskať dalo. Jedna vec je istá, že sa tam 
šení problémov, ktorých bolo neúrekom, až po vrátime. Chceme vidieť miesta, o ktorých 
boj samého so sebou. Cestu začali so svojimi snívame, čítame, vidíme vo filmoch. Táto 
parťákmi 4. októbra a ukončili 24. októbra skúsenosť nás všetkých posunula ďalej. Mini-
2022. Spolu 21 dní plných nezabudnuteľných málne o jednu úroveň vyššie. Aj keby opako-
zážitkov, testovania svojho tela a mysle, čo vačka nevyšla, tak je to zážitok na celý život. 
dokážu, kde je hranica, čo ešte zvládnu. Na Zažili sme usmievavých skromných a pokor-
moju otázku, koľkí sa tejto výpravy zúčastnili ných ľudí. Žijú oveľa v skromnejších pome-
a aké vrcholy zdolali, som dostala odpoveď: roch a nefrflú, nenadávajú, ale naopak. 

„No, bolo nás deväť a na vrchol sme vystú- Usmievajú sa. Robia to, čo u nás ľudia zabud-
pili štyria a traja guide (horskí vodcovia). li. Majú radosť zo života. Tešia sa z maličkostí. 
Pôvodný vrchol, ktorý sme mali zdolať, bol Nie sú nenažraní. Nepechoria sa za mamo-
Island Peak (6128 m n. m.), ale nakoľko Lukla nom. Stačí im k životu málo a aj za to málo sú 
nelietala, dali sme plán B, a to nádherné údo- vďační. Veľmi radi sa za nimi vrátime. Vieme 
lie - národný park LANGTANG. Dali sme dva to. Cítime to. Tak ako sa hovorí - raz zažiješ 
aklimatizačné vrcholy Kyanjin Ri (4604 m NEPÁL a ostane Ti v srdci. Navždy…”
n. m.), Tserko Ri (4985 m n. m.) a tiež hlavný Spracované podľa denníka Igora Ďuriša
vrchol Yala Peak (5520 m n. m.)“. Eva Pogranová

A čo má spoločné vlajočka Pobedima Foto: súkromný archív Igora Ďuriša

„Cesta za snom, alebo ako sa plnia sny” a vlajočka Pobedima v Himalájach
 „…na začiatku to bol len nápad… také nevinné rojčenie… sen… vidieť Himaláje… S priate-
ľom - parťákom, s ktorým leziem, máme prečítaných veľa kníh s vysokohorskou tematikou, 
napozeraných množstvo filmov, ako sa expedície presúvajú z Káthmandú do Ramechhapu 
a ďalej do Lukly, odkiaľ potom pokračujú do Namche Bazar, do Tengboche a ďalej do základ-
ného tábora Everestu. Túžba vidieť, zažiť a snáď aj niečo vyliezť bola silná”.

PD Pobedim pozvalo 
na divadelné predstavenieStretnutie priateľov ako rybársky pretek v jazernej prívlači

Michal Vavro Eva Pogranová
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Koncom leta sme prišli spolu s chlapcami z rybárskej Západosloven-
skej Ligy Mládeže, v ktorej súťažil aj náš člen Tobiasko Vavro, k nápadu 
zorganizovať dôstojné ukončenie rybárskej sezóny pre deti. Bola to pre 
nás výzva, pretože detský rybársky pretek sme v Pobedime nikdy nerobili.

Ihneď po spustení registrácie sme zaznamenali veľký záujem. A tak sa 
v nedeľu 23. októbra 2022 na rybníku Zástodolie v Pobedime uskutočnil 
detský rybársky pretek v LRU-Plávaná príhodne nazvaný POBEDIM-
SKÝ PLAVÁK.

Pretekov sa napokon zúčastnilo 29 detí z rôznych oblastí Slovenska. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: deti do 10 rokov a deti do 15 rokov. 
Všetci boli uhostení koláčikmi, pagáčikmi, hotdogmi a malinovkami od 
sponzora. Rybársky spolok Zástodolie venoval palacinky a čaj. Kapustni-
cu navaril a venoval náš kamarát. Tá bola určená najmä rodičom, aby 
počas postávania pri deťoch neboli hladní.

Z rána, počas žrebovania lovných miest, chystania rybárskeho vybave-
nia a aj na začiatku lovu sa nad rybníkom vznášala pomerne hustá hmla 
umocňujúca jesennú atmosféru pretekov. Po kontrole krmiva zaznel o 
10:50 prvý zvukový signál znamenajúci začiatok kŕmenia. Druhý zvuko-
vý signál prišiel o 10 minút neskôr presne o 11-tej hodine a znamenal 
začiatok lovu. Počas prvých minút závodu sa začala pomaly rozplývať 
hmla. Niektoré deti mali prvé zábery od bielej ryby hneď na začiatku, ale 
aj tie postupne ustávali. Na brehu pod vodojemom išla ryba o niečo lepšie 
ako na iných brehoch jazera. Tu chytali aj všetci traja tohtoroční víťazi 
kategórie do 15 rokov. Netrvalo dlho a Oliverovi Hermannovi sa na mieste 
č. 30 podaril 90 cm kapor. Najviac sa darilo skúsenému plaváčkarovi 
Andrejovi Macháčovi z Trenčína, so svojim trénerom a otcom v jednej 
osobe za chrbtom. Miestami to vypadalo, ako keby stiahol na  svoje lovné 
miesto všetky ryby z jazera. Kategóriu U15 s prehľadom vyhral s celko-
vou váhou ulovených rýb 17 640 g. Na druhom mieste bol Oliver Hermann 
s celkovou váhou rýb 10 500 g. Boj o tretie miesto bol napínavý. Lukáš 
Hrmo a Lenka Turovská chytili obaja 8 950 g, ale v Lukášov prospech hral 
väčší počet ulovených rýb, a tak trofej za 3. miesto zdvihol nad hlavu on.

V kategórii detí do 10 rokov bolo až 17 pretekárov, konkurencia bola 
veľká. Najlepšie si s ňou poradil len 4-ročný rybár Andrejko Lištiak, ktorý 
za pomoci svojho ocina vylovil krásnych 7 685 g a obsadil 1. miesto. 
Simon Holop s úlovkom 2 kapríkov o váhe 3 570 g obsadil 2. miesto. Dlho 
vyzeralo že na 3. mieste bude malý rybár z Pobedima Miško Bílik, ale pár 
minút pred koncom zdolala Kristínka Turovská kapra o váhe niečo cez 2 
000 g, čím získala 3. miesto.

Okolo 14:30 sa všetky deti s rodičmi zhromaždili okolo pódia, kde boli 
stupne víťazov a netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Každý pretekár bol 
odmenený pohárom a cenou od sponzora, čo vyčarilo na detských tvárach 
úsmevy. Tešili sa aj deti, ktoré boli spočiatku smutné, že nič nechytili.

Bola to naozaj vydarená akcia. Jej zorganizovanie by nebolo možné 
bez sponzorov, ktorí boli naozaj štedrí, za čo im srdečne ďakujeme.

Michal Vavro

Preteky Pobedimský plavák 2022

Podľa termínového kalendára sa jesenná časť súťažného ročníka 
2022-23 končí, preto sme požiadali predsedu KK Pobedim o stručné 
zhodnotenie. 

Nášmu A-družstvo sa v Extralige nedarilo podľa predstáv. V niek-
torých zápasoch sa od hráčov odklonilo šťastie a tie prehrali o pár 
kolkov. Prvé a zatiaľ jediné víťazstvo  a dva body do tabuľky získali 
v domácom zápase proti KO Žarnovica. 

Ťahúňom družstva bol Jozef Miklovič, ktorý je v poradí jednotliv-
cov na 28. mieste.
Ako sa darilo B-družstvu? 

Po začiatočných rozpačitých výkonoch, keď sa družstvu nedarilo 
hráči začali hrať lepšie. Prvé víťazstvo prišlo až v šiestom kole 
a momentálne sú už na 11. mieste so 6 bodmi. Medzi ťahúňov 
družstva patria Pavol Černý, Adrián Dúdik, Ivan Žitňanský, Adriana 
Miklovičová, Jaroslav Bango. 
A čo najmladší kolkári?

Naše dorastenecké družstvo si v súťaži vedie veľmi dobre. Po 
12. odohraných kolách je na štvrtom mieste so 14 bodmi. Medzi 
najlepších patrí Radoslava Malíčková, Petra Sedláčeková. Striedavý-
mi výkonmi sa môže pochváliť Terézia Dúdiková.

Ing. Marián Mitošinka

Jesenná časť súťažného ročníka sa končí

V kalendári prislúcha na 11. november meno Martin. Pranostika 
hovorí, že „Martin príde na bielom koni“. No ani tento rok sa to nena-
plnilo. Dátum 11. november má aj iný, hlboký medzinárodný vý-
znam. Znamená ukončenie prvej svetovej vojny, ako i Deň veteránov 
vojny, niekde aj Deň červených makov.

Spomienku na tento deň sme si uctili aj u nás V Pobedime. Starosta 
obce Mgr. Martin Lednický spolu s dôstojným pánom farárom JCLic. 
Ľubošom Tvrdým položili veniec k pamätníku Pobedimčanov pad-
lých v prvej svetovej vojne. Pomník sa nachádza na nádvorí nášho 
krásneho svätostánku Sv. Michala archanjela.

Ako Medzinárodný deň veteránov si svet 11. novembra pripomína 
skončenie prvej svetovej vojny. Prímerie medzi krajinami Dohody 
a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho 
generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku 11. novembra 
1918 o 11. hodine.

V štátoch Spoločenstva národov (Commonwealth) znie oficiálny 
názov tohto dňa Deň pamäti (Remembrance Day), v Spojených štá-
toch amerických si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku 
a niektorých ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria. 
Zaužíval sa aj názov Deň červených makov, keďže červený kvet 
divého maku sa stal symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom kon-
flikte. Červené maky rástli na poliach, pri cestách, a tak veľmi dobre 
poslúžili ako kvety na hroby padlých vojakov. V mnohých štátoch sa 
11. novembra o 11. hodine pripomína koniec vojny dvoma minútami 
ticha. Mgr. Martin Lednický

Privítali sme:
18.11.2022 Čechvala Jakub, č. 324

Manželstvo uzavreli:
24.9.2022 Daniela Kadlecová, č. 59 

a Filip Kraisl

Rozlúčili sme sa:
1.11.2022 Mitošinka Vladimír, č. 118, 80 r.
3.11.2022 Žinčíková Božena, č. 487, 87 r.
16.11.2022 Markechová Vilma, č. 120, 74 r.

Úcta a pamiatka obetiam prvej svetovej vojny Foto: archív


