
POBEDIMČAN

Knihy sú rôzne, ale len v jednom druhu kníh sa píše o udalos-
tiach tak, ako sa stali. Sú to kroniky. Základná škola má to šťastie, že 
sa jej podarilo uchovať časť svojej histórie ukrytú v školských 
kronikách.

Hovorí sa, že história je ako rozbité zrkadlo. Kúsok po kúsku ho 
skladáš, až dostaneš obraz, cez ktorý sa prenesieš do minulosti. 
Minulosti, ktorú ktosi zaznamenal, aby o niekoľko desaťročí niekto 
iný a v inom čase mohol vidieť ako sa žilo, pracovalo, učilo...

Z iniciatívy riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej 
v spolupráci s kronikárkou obce bolo pripravené pre žiakov štvrtého 
až deviateho ročníka „Posedenie s kronikou". Netradičná akcia 
prebiehala od 18. marca 2013 každý druhý deň až do 25. marca 
2013. Čítalo sa zo školských kroník: Kronika 1924-25, 1946-47 až 
po rok 1951, I. Kronika OSŠ Pobedim 1946-1958, II. Kronika OSŠ 
v Pobedime od apríla 1958. K dispozícii bol i úradný Výkaz 
o dochádzke a prospechu žiactva štvor-triednej rim.katol. ľudovej 
školy v Pobedime 1934-35, 1935-36

Sedem vyučovacích hodín, toľko trvalo ponorenie sa do minu-
losti, prostredníctvom vzácnych kroník, ukrytých v archíve základ-
nej školy. Kronikárka obce po ich preštudovaní pripravila tematické 
oblasti, z ktorých si deti mohli vybrať. Približne 80 žiakov a ich 
vyučujúcich pozorne počúvalo čítanie zápisov o ľudovej škole, 
o Štátnej obvodnej Meštianskej škole v Pobedime založenej v roku 
1946, ktorú navštevovali aj deti z Bašoviec a Hornej Stredy, o obdi-
vuhodných aktivitách oboch škôl, začiatkoch a ukončeniach škol-
ského roku, vyučovaní nielen v budove starej školy, ale aj v dvoch 
miestnostiach farskej budovy, opravách v škole, učebných pomôc-
kach, vybavení tried, o stravovaní, o učiteľoch - odkiaľ prišli, aké 
majú vzdelanie, ich ubytovaní. Tiež sa dozvedeli o vzniku 
Osemročnej školy, o zriadení Základnej deväťročnej školy, o vybu-
dovaní novej školy, v priestoroch ktorej sa dnes terajší žiaci učia. 
Veľmi ich zaujímalo, aké vyučovacie predmety boli v tom období, 
ako sa známkovalo, aké mali vysvedčenia a či ich vôbec mali, prečo 
bývali mimoriadne prázdniny, kam chodili na výlety a ako (pešo, na 
vozoch, neskôr autobusom i vlakom). 

Mimoriadne ticho zostalo v triede, keď kronikárka čítala zápisy 
o úmrtí žiakov tunajšej školy Márie Bartovicovej (zom. 1936), 
7-ročného Vojtecha Bielika (zom. 1930) žiaka I. ročníka, Marušky 
Bartovicovej (zom. 1963) žiačky 3. triedy. Boli to len strohé, krátke 
zápisy a predsa vyvolali v deťoch smútok. Niektorým sa objavili 
i slzy v očiach.

Čítať zo školských kroník by sa dalo ešte niekoľko hodín. No 
čas vymedzený na stretnutie s kronikou nedovolil pokračovať 
ďalej. Milým prekvapením bolo sústredené počúvanie žiakov 
a množstvo otázok týkajúcich sa minulosti. Na mnohé bolo ťažké 
odpovedať, preto im bolo odporučené, aby sa porozprávali s rodič-
mi, ale hlavne starými rodičmi, ktorí aspoň niečo z druhej kroniky 
mohli poznať a prežiť.

Je však nutné vyzdvihnúť aktivitu Patrície Kadlecovej, Timote-
ja Černoka, Timey Čopovej, Romanky Dekanovej, Simonky Slabej 
a iných pre ich záujem, s akým pristúpili k týmto kronikám, mnohí 
sa cez prestávku rozprávali s kronikárkou obce. Chceli vedieť 
podrobnosti a vidieť fotografie v kronikách. No najviac tešilo to, že 
sa skutočne rozprávali s rodičmi, starými rodičmi a veľa zážitkov 
svojich príbuzných majú zapísané. Patrícia Kadlecová spomenula, 
že si vedú rodinnú kroniku. Aj niektorí ostatní žiaci by ju chceli 
založiť, ale nevedia ako na to.

Na záver treba dodať, že význam tohto stretnutia s kronikou by 
ešte viac narástol, ak by to priviedlo čo i len jedného žiaka k písaniu 
kroniky vlastnej rodiny, prípadne v budúcnosti vypestovalo vzťah 
k tvorbe obecnej kroniky.

Eva Pogranová, kronikárka obce Pobedim 

Jubilejné 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období sa 
konalo dňa 15. apríla 2013. Po otvorení a kontrole uznesení sa prerokovala a schválila 
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a 
dieťa materskej školy a školského zariadenia. V prílohe sa znížili dotácie v položke 
materská škola a klub detí, bezo zmeny zostala dotácia na školskú jedáleň. Poslanci 
ďalej schválili predaj obecného majetku, pozemkov p.č. 21 a p.č. 755/3, k.ú. Pobedim. 

Na žiadosť Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. Trenčín sa uznesením schválil 
záväzok na zvýšenie základného imania v TVK a.s. Trenčín vo forme peňažného vkla-
du. Záväzok súvisí s budovaním vodovodu v našej obci. V bode Interpelácie sa poslanci 
zaujímali o využitie budovy bývalej materskej školy, riešení autobusových spojov, 
o ďalšom využití budovy bývalej predajne Jednoty a o možnosti zábrany vjazdu moto-
rových vozidiel na chodník pri kostole. V Rôznom starostka obce Mgr. Eva Směřičková 
informovala o žiadosti vyplatenia prác navyše pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice 
a o nelegálnom výrube stromov v povodí Dubovej.  

Zo začiatku pomerne rušné 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 
24. júna 2013. Pôvodný program bol rozšírený o viacero bodov. Po kontrole uznesení sa 
za prítomnosti riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Gáborovej a viacerých rodičov riešilo 
otvorenie 2 oddelení materskej školy v školskom roku 2013 - 2014 a to vzhľadom 
k schválenej prílohe č. 1 VZN č. 2/2009 na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. 
Po živej diskusii sa dohodlo zasadanie finančnej komisie na ktorom, za prítomnosti ria-
diteľky a ekonómky školy, sa bude hľadať riešenie opätovnej zmeny citovanej prílohy. 

Ďalším bodom bolo prerokovanie žiadostí o prenájom obecného bytu. Rokovalo sa 
o dvoch žiadostiach, rozhodnutie bude známe na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľ-
stva, zrejme v polovici júla . Dobrovoľný hasičský zbor požiadal obecné zastupiteľstvo 
o 5 % spoluúčasť na projekte obnovy materiálno -technického vybavenia požiarnej 
zbrojnice. Predkladatelia navrhli aj finančné zabezpečenie spoluúčasti a to bez zaťaže-
nia obecného rozpočtu. Poslanci so spoluúčasťou na projekte, ktorý bol vyhlásený 
Ministerstvom vnútra, súhlasili. V neprítomnosti kontrolórky obce boli predložené 
materiály a to Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2013 a Stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012. Po týchto materiáloch bol 
poslancami bez výhrad schválený Záverečný účet obce Pobedim za rok 2012. 

Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo a schválilo kontokorentný úver a úpravu 
platu starostky obce. Na návrh predsedu komisie pre kultúru a školstvo sa doplnila 
uvedená komisia a redakčná rada novín Pobedimčan o kronikárku obce Evu Pogranovú. 
Pred interpeláciami poslanci na odporúčanie poslanca M. Lednického schválili zmenu 
otváracích hodín cintorína. Predmetom interpelácii poslancov bola, okrem iného, 
budova bývalej materskej školy /využitie a súčasný stavebný stav/, verejné osvetlenie 
a výstavba vodovodu.  V bode Rôzne informovala starostka obce Mgr. Eva Směřičková 
o voľbe a menovaní PaedDr. Jarmily Gáborovej riaditeľkou školy, o podanej žiadosti na 
opravu strechy školy a o odpovedi COOP Jednoty Trenčín o ďalšom využití budovy 
bývalej predajne potravín /možnosť ekonomického prenájmu /. I. Pastorek

Posedenie s kronikou

      / 20. - 21 zasadanie /

l Ocenenie darcovstva krvi 

(Dobrovoľné darovanie krvi 10. apríla 2013)(Dobrovoľné darovanie krvi 10. apríla 2013)



Rodové meno Segeš patrí medzi najstaršie mená v Pobedime, ktoré sú 
zapísané v cirkevných matrikách a kronikách a ktoré mi boli dostupné 
k nahliadnutiu. Moje pátranie po rode Segeš začalo na podnet vzdialeného 
príbuzného žijúceho v Amerike, za čo mu ďakujem. Nastala otázka kde začať. 
Môj nebohý otec Michal mal niekoľko poznámok okolo rodu Segeš, len ich 
bolo treba overiť. Postupne som začal zhromažďovať informácie z náhrob-
ných kameňov a dokladov, ktoré sa zachovali v rodinnom archíve. Moje pátra-
nie po rode Segeš začalo v Štátnom archíve v matrikách a tiež v cirkevných 
matrikách. Na moje veľké prekvapenie, som veľa vecí našiel aj na internete.

Najstarší zápis z matriky ktorý som získal je z roku 1660. Kde sú zapísaný 
Mikuláš Segeš a manželka Katarína, ako krstný rodičia Jána, syna Mikuláša 
a Barbary Miklovič. Ďalší zápis v cirkevnej matrike je z roku 1661, kedy sa 
narodila Anna Segešová. Jej rodičmi boli Juraj a Anna Segeš. Môžeme teda 
konštatovať, že Segešovci boli v Pobedime už pred rokom 1650. Podľa niekto-
rých dostupných písomných materiálov už pred rokom 1600. 

Segešovci sa ženili a vydávali pomerne mladí, čo do 19 storočia nebolo nič 
neobvyklé. Niektorí boli aj viackrát ženatí (vydaté). Rodičia vydali mladú 
dievčinu aj za staršieho muža. Pre sobáš bol udelený dišpenz a svadba sa mohla 
konať. V tej dobe to vyplývalo z potreby postarať sa o deti a hospodárstvo. 
Viac početné rodiny Segešovcov mali do 10 detí a u niektorých aj viac ako 
10 detí nebolo výnimkou. Treba však pripomenúť, že úmrtnosť detí bola dosť 
veľká, čí už pri narodení dieťaťa alebo neskôr. Často sa stalo, že pri pôrode 
zomrela aj matka. 

V neskoršom veku zomierali ľudia na rôzne choroby. V roku 1831 vyčíňa-
la v obci Pobedim epidémia cholery, kedy od 20. augusta do 7. októbra zomre-
lo 160 ľudí. Zo Segešovcov to bol 56 ročný Juraj. Ďalšia epidémia cholery 
vyčíňala v roku 1866 kedy od 1. septembra do 18. októbra zomrelo 75 ľudí. 
Z rodu Segeš zomrel iba Ján Segeš vo veku 4 rokov a jedna žena Anna Benová 
rodená Segeš vo veku 33 rokov. 

Rod Segešovcov mal a aj má viacero významných osobností, niektorých 
spomeniem. Na listine majetkových prevodov z roku 1820 je napísané " zazna-
čené za prítomnosti ako Judice ( richtár) Georgius Szegess ( Juraj Segeš)". 
V roku 1829 - 1861 bol Juro Segeš Pobedimský richtár a kostolný inšpektor. 
Okrem toho boli niektorí Segešovci obecní prísažní. Michal Segeš nar. 1855 
bol kňaz a učiteľ. V roku 1899 bol Jozef Segeš kostolný inšpektor. Po druhej 
svetovej vojne v roku 1945-1946 bol predsedom vtedajšieho MNV Viktor 
Segeš. Z tých mladších JUDr. Ivan Segeš pracoval ako generálny prokurátor 
v Bratislave. Ing. Pavol Segeš bol primátorom mesta Topoľčany. Doc. Vladi-
mír Segeš pracuje vo Vojenskom historickom ústave Bratislava. 

Niektoré rodiny Segešovcov sa koncom 19 a začiatkom 20 storočia vysťa-
hovali za prácou, možno aj lepším životom do zahraničia.

Majetkove prevody v obci Pobedim sa robili aj medzi rodinami Segeš. Od 

n Púť Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrad
V sobotu 4.5.2013 boli veriaci farnosti Pobedim na púti Rodiny Nepoškvr-

nenej na Velehrade. Spolu s nami boli i pútnici z Považian, Čachtíc a Potvoríc. 
Púť viedol duchovný otec vdp.Th.Lic. Dušan Nemec, správca farnosti Pobe-
dim.

Počas cesty sme sa spoločne pomodlili a zaspievali litánie k Panne Márii. 
Na Velehrade nás privítal veľmi pekný, ešte stále rekonštruovaný areál Bazili-
ky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. 

Toto všetko sme vnímali akoby sa sprítomnila doba, kedy prišli na naše 
územie sv. Cyril a Metod, kedy pôsobili u nás a šírili živú vieru. Posvätná 
chvíľa v nás nastala, keď sme sa zúčastnili svätej omše a úžasný zážitok bol pre 
nás, keď sv. omšu koncelebroval aj náš pán farár vdp. Dušan Nemec.

Po sv. omši bola asi hodinová prestávka a potom v bazilike nasledovala 
spoločná modlitba sv. ruženca. Bolo to veľmi krásne a dojímavé. Také množ-
stvo ľudí sa spoločne modlilo a malo možnosť vo chvíľke ticha, ktorá nebola 
iba symbolická, bola primerane dlhá na to, aby si každý mohol sústrediť 
myšlienky a vyprosovať si najtajnejšie túžby svojho srdca.

Domov sme sa všetci vracali duchovne obohatení a šťastní, pomodlili sme 
sa Korunku Božieho milosrdenstva a spoločne sme si zaspievali pútnické 
piesne.
n Pamiatka sv. Jána Nepomuckého

Vo štvrtok 16. mája 2013 po sv. omši si veriaci našej farnosti uctili pamiat-
ku sv. Jána Nepomuckého, pobožnosťou pred jeho sochou. Pobožnosť viedol 
vdp. Mgr. ThLic. Dušan Nemec. Po príležitostnej modlitbe k sv. Jánovi muče-
níkovi sme zaspievali pieseň, Teba oslavuje, ľud tvoj zvelebuje ó svätý Ján ...
Táto pieseň veľmi výstižne vyjadruje život a ukrutnú smrť mučeníka svätého 
Jána. Hlavne posledný verš nám ozrejmuje prečo je sv. Ján Nepomucký zobra-
zovaný na sochách s kruhom okolo hlavy s piatimi hviezdičkami. V piesni sa 
spieva : „Pätoro hviezd z neba - ihneď sa na teba - dolu spúšťa - a kade plávalo - 
tvoje sväté telo - tam sa blyštia - ... „ Jeho telo (práve vďaka blyštiacim sa 
hviezdičkám), našli vltavskí rybári po jeho smrti. Svätý Ján Nepomucký je pre 
nás vzorom v súčasnej dobe hlavne preto, že sa nebál hájiť svoju vieru, 
neochvejne stál za svojím presvedčením a že ako kňaz až za hranicu smrti 
zachoval spovedné tajomstvo. Anna Melicherová

Segešovci v Pobedime

Stavanie mája
V príjemný podvečer 30. apríla prebehlo stavanie mája 2013. Organi-

zátorom spoločensko - folklórnej akcie bola Obec Pobedim a Dobrovoľný 
hasičský zbor Pobedim. Členovia zboru bez problémov postavili síce nie 
veľmi vysoký, ale pekne zdobený máj pred Supermarketom Jednota a to 
v sprievode hudby štyroch členov seniorskej organizácie JDS, ktorí zahra-
li aj na úvod akcie. Po postavení mája poďakovala starostka obce Mgr. Eva 
Směřičková za sponzorské poskytnutie mája a privítala a poďakovala za 
prítomnosť členom Folklórnej skupiny ako aj hudobného telesa. Po jej 
vystúpení sa slova ujali členovia folklórnej skupiny, ktorí zaspievali 
najskôr typické májové ľudové piesne a potom ďalšie zo svojho repertoá-
ru. O dobrú pohodu sa postarali naši hudobníci so známym repertoárom 
a nechýbal ani tradičný pohár vína. I. Pastorek 

17. ročník Dňa narcisov

roku 1642 do roku 1831 tieto prevody predstavovali až 13% z celkového počtu 
prevodov v obci. 

V tomto zložitom pátraní po mojich predkoch, teda nositeľoch priezviska 
Segeš, sa od roku 1661 do roku 1950 narodilo 102 žien a 141 mužov. Najčastej-
šie krstné mená pre ženy: Anna, Katarína, Barbora, Judita, Dorota, Mária, Eva. 
Krstné mená pre mužov: Juraj, Jozef, Štefan, Ján, Adam, Mikuláš.

Na záver sa chcem poďakovať môjmu priateľovi Mgr. Ivanovi Pastoreko-
vi, za odbornú a nezištnú pomoc pri pátraní po rodovom mene Segeš.

Jozef Segeš

  Na Stavaní mája nemohli chýbať tradičné piesne. 

  Organizátori a dobrovoľníci 
tohoročného Dňa narcisov.

Dňa 12. apríla 2013 sa v obci uskutočnil tradičný Deň narcisov. Do 
zbierky bolo zapojených 11 dobrovoľníkov z toho traja boli žiaci Základ-
nej školy s Materskou školou Jána Hollého Pobedim. Koordinátorom 
dobrovoľníkov bola starostka obce Mgr. Eva Směřičková, vedúcim zbier-
ky Mária Košútová, členka Miestneho spolku Červeného kríža. Deň 
narcisov prebehol podľa vopred stanoveného plánu. Všetci aktivisti boli 
vybavení podľa požiadaviek z Ligy proti rakovine pre 17. ročník Dňa 
narcisov. Dobrovoľníci na troch stanovištiach vyzbierali a na účet Ligy 
proti rakovine zaslali 709,34 Ä. 

Organizátori zbierky ďakujú všetkým prispievateľom. 



Dňa 6. mája 2013 bolo vykonané previerkové cvičenie Obecného hasič-
ského zboru v Pobedime v objekte základnej školy s materskou školou. Cviče-
nie bolo zamerané na simulovaný požiar v triede, kde sa nachádzala jedna 
zranená osoba. Pred príchodom jednotky OHZ bol v škole vykonaný požiarny 
poplach, kde bola vykonaná evakuácia všetkých žiakov a pedagogického 
dozoru. Na zásah bola použitá technika MB Vario 815 a 2 členovia a Volkwa-
gen Transporter a 2 členovia Obecného hasičského zboru. Spojenie jednotky 
OHZ Pobedim s ohlasovňou požiarov HaZZ Nové Mesto nad Váhom bola 
vykonaná pomocou RDST Motorola z vozidla MB Vario. Po príjazde na 
miesto bol vykonaný prieskum 2 členmi vybavenými ADP Saturn S5. Priesku-
mom bolo zistené, že sa jedná o požiar  v 7. triede, kde sa nachádza jedna 
osoba, ktorá bola evakuovaná pomocou nosidiel a bola jej poskytnutá predle-
kárska prvá pomoc .

Cvičenie bolo zamerané na vzájomnú spoluprácu Obecného hasičského 
zboru a pedagogického personálu pri skutočnom požiari a potrebnej evakuácie 
v škole, ďalej bol preverený čas výjazdu a dojazdu jednotky OHZ.

DHZ Pobedim

Deň matiek
Ozdobená svadobka privítala matky a babičky našej obce na oslave 

tohoročného Dňa matiek, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 5. mája 2013. 
Vedenie školy, pedagógovia a žiaci materskej a základnej školy pripravili 
pre mamičky a babičky, ako aj pre všetkých prítomných bohatý a pestrý 
program venovaný tomuto krásnemu sviatku. 

V úvode slávnosti pozdravila a prítomných privítala starostka obce, 
Mgr. Eva Směřičková, ktorá poďakovala matkám za ich starostlivosť 
a obetavosť. Po príhovore sa postupne predstavili svojimi veršami, pies-
ňami, tancami ako aj hudobným číslom naše deti a žiaci. Všetci boli 
výborne pripravení a viacerí z nich ukázali svoj talent či už spevácky, 
herecký ako aj hudobný. Aj táto slávnosť potvrdila, že máme v našej škole 
šikovných žiakov a tvorivých pedagógov, ktorí dokážu vytvoriť pestrú 
ďakovnú kyticu našim matkám. Odmenou im bol úprimný potlesk prí-
tomných ako aj záverečné poďakovanie starostky obce. I. Pastorek

Začiatok mája je nielen spojený so stavaním májov, Sviatkom práce a 
Sviatkom víťazstva nad fašizmom, ale pre nás hasičov i so sviatkom sv. Flori-
ána. Členovia DHZ Pobedim si dňa 12. 5. 2013 uctili svojho patróna slúžením 
svätej omše za ochranu pred živelnými pohromami a Božiu pomoc pri zása-
hoch, ktoré často vykonávajú. I napriek nepriazni počasia sa členovia DHZ 
položením kvetov pod nohy sv. Floriána, zavďačili za jeho orodovanie 
a ochranu v minulom roku. Člen výboru DHZ Ing. Matej Palkovič krátkym 
príhovorom pripomenul členom, prečo práve sv. Florián je patrónom hasičov 
a kominárov. A na záver, členovia v modlitbe prosili sv. Floriána o ďalšiu 
pomoc pri pomáhaní blížnym a ochranu pred vyčíňaním ohňa, vetra a vody, no 
i ľudskej hlúposti.

Pani starostka Mgr. Eva Smęřičková poďakovala členom za ich zásahovú 
činnosť, ktorú usilovne vykonávajú vo svojom okolí. A taktiež spomenula 
návštevu krajského riaditeľa HaZZ pplk. Ing. Igora Šenitka, ktorý bol právom 
hrdý, že práve takých činných hasičov má vo svojom kraji.

Touto cestou by som sa chcel všetkým zúčastnením poďakovať za to, že 
svojou skromnou účasťou prispeli k zachovaniu úrovne tradície, na ktorú sa 
tak trocha pozabúda. Ing. Matej Palkovič, tajomník DHZ Pobedim

Uctenie si svätého Floriána

Previerkové cvičenie hasičského zboru

Organizácia Jednoty dôchodcov v Pobedime uskutočnila ďalší zájazd vo 
svojej existencii, a to s cieľom návštevy Nitry a Hlohovca. V Nitre si členovia 
seniorskej organizácie a ďalší účastníci prezreli v sprievode pracovníčky 
archeologického ústavu Nitriansky hrad a v ňom Katedrálu sv. Emerána, 
Kazematy Nitrianskeho hradu a Diecézne múzeum. Účastníci zájazdu mohli 
obdivovať veľkoleposť nitrianskej katedrály, a objav stredovekých násten-
ných malieb. Potom si v podzemí hradu zase prezreli výsledky archeologické-
ho výskumu so slovanskými hrobmi. Upútala ich expozícia Diecézneho 
múzea so vzácnymi kópiami historických dokumentov a poklady Nitrianskej 
diecézy a na  nádvorí hradu obdivovali monumentálnu plastiku pápeža Jána 
Pavla II. Návšteva Nitrianskeho hradu bola motivovaná 1150. výročím prí-
chodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 

O tomto výročí sa tiež hovorilo na stretnutí s riaditeľom Archeologického 
ústavu SAV Nitra PhDr. Matejom Ruttkayom CSc. a s čestnou občiankou 
obce PhDr. Darinou Bialekovou CSc. ako aj ďalšími archeológmi 
Prof. PhDr. Alexandrom Ruttkayom, DrSc. PhDr. Ivonou Vlkolinskou CSc., 
Prof. PhDr. Vladárom DrSc. a Mgr. Klaudiou Daňovou PhD. Bolo to vskutku 
milé stretnutie , na ktorom nechýbali spomienky na archeologický výskum 
v našej obci ako aj možnosti návštevy našich vierozvestcov v slovanskom 
Pobedime a v blízkom Ducovom. Jednota dôchodcov aj touto cestou ďakuje 
dr. D. Bialekovej a vedeniu archeologického ústavu za možnosť tohto vzácne-
ho a milého stretnutia. 

Druhou zastávkou zájazdu pobedimských seniorov bolo Vlastivedné 
múzeum v Hlohovci, kde si výletníci prezreli bohaté expozície Vlastivedného 
múzea, v ktorých je na niektorých miestach prezentovaný i Pobedim a to 
predovšetkým v expozícii národopisu s vitrínou pobedimského svadobného 
odevu. Poslednou zastávkou bolo posedenie v známej vinárni Jašter, kde bola 
v príjemnom prostredí ukončená zaujímavá akcia jednoty dôchodcov.  

Ivan Pastorek

Navštívili sme Nitru a Hlohovecl  Návšteva JDS na Archeologickom ústave SAV Nitra.

Začiatkom roka sa konali majstrovstvá kraja v Trenčíne žiakov, žiačok 
a dorasteniek. Žiaci (Jakub Urban, Vakoš Dávid a Lukáš Kubán) sa pre choro-
bu zúčastniť nemohli. Žiačka Ema Fábryová z troch účastníčok výkonom 235 
kolkov zvíťazila. V dorastenkách sa zúčastnili Adriána Miklovičová a Adriána 
Plichtová. Z jedenástich účastníčok získala Adriána Miklovičová výkonom 
481 kolkov bronzovú medailu a Adriána Plichtová obsadila 4. miesto.

Majstrovstvá kraja v kategórii dorastencov, juniorov a mužov sa konali na 
našej kolkárni. Z jedenástich dorastencov zvíťazil hráč KK Pobedim Jozef 
Melicher s výkonom 575 zvalených kolkov a bronzovú medailu vybojoval 
druhý nás hráč Michal Vajer s výkonom 546 kolkov. Obaja si zabezpečili aj 
účasť na majstrovstvách Slovenska. V juniorskej kategórii zvíťazil Damián 
Bielik, ktorý dosiahol výkon 574 kolkov a tiež si vybojoval postup na maj-
strovstvá Slovenska. 

V kategórii mužov medzi 28 účastníkmi nás reprezentovali piati hráči. 
Najviac sa darilo Jozefovi Miklovičovi, ktorý výkonom 617 zvalených kolkov 
získal 2. miesto a vybojoval si účasť na majstrovstvách Slovenska. Majstrom 
Trenčianskeho kraja sa stal Marián Huba, ktorý zvalil 626 kolkov. Ďalším 
vynikajúcim výkonom sa prezentoval Michal Benko, ktorý výkonom 598 
zvalených kolkov obsadil 5. miesto. Na 13. mieste sa umiestnil Matej Mrekaj s 
výkonom 566 kolkov, hneď za ním Erik Hesko s výkonom 562 zvalených 
kolkov. Výkonom 553 zvalených kolkov obsadil Peter Lednický 17. miesto.

Ing. Marián Mitošinka

Majstrovstvá Trenčianskeho kraja

l  Prvé miesto KK Pobedim 
(J. Urban, E. Fábryová a D. Vakoš)
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V sobotu 25.5.2013, krátko po 
obede, sa zišli nadšenci dobrého 
varenia na 3. ročníku súťaže o naj-
lepší guláš, ktorý už tradične organi-
zuje miestny Gacon´s Pubs. Tento 
rok sa do súťaže zapojilo 14 teamov, 
ktoré sa v priebehu popoludnia 
pokúsili uvariť čo najchutnejší a 
najlepší guláš. A veruže sa darilo 
všetkým účastníkom a 6 členná 
porota mala veľmi ťažkú úlohu 
určiť, ktorý guláš bol tento rok ten 
najlepší. Okrem farby, vône, hustoty 
a uvarenosti mäsa hodnotili aj jeho 
celkovú chuť. Všetky body porotcov 
sa nakoniec spočítali a rozdiel medzi 
víťazným gulášom a tým, čo sa 
umiestnil na druhom mieste bol iba 
jediný bod. Prvenstvo si nakoniec 
odniesol GASTRO TEAM, druhé 

miesto BLACK TEAM a 3. miesto získal EDO TEAM. Po slávnostnom vyhlá-
sení výsledkov a odovzdaní cien nasledovala ochutnávka uvarených gulášov a 
voľná zábava , ktorá pri hudbe a tanci trvala až skoro do polnoci. Tento ročník 
vládla veľmi príjemná súťaživá atmosféra a účastníci i diváci sa už teraz tešia 
na ďalší ročník tejto obľúbenej súťaže. Mgr. Eva Směřičková

Tretí ročník vo varení gulášu

Začiatkom mája konkrétne 4. a 5. sa konali majstrovstvá Slovenska 
dorasteniek v Pobedime, dorastencov v Piešťanoch a mužov v Nováčanoch pri 
Košiciach. V kategórii mužov sa nakoniec zástupca Kolkárskeho klubu Pobe-
dim Jozef Miklovič pre chorobu nezúčastnil.

V dorastenkách Adriána Plichtová výkonom 480 zvalených kolkov obsadi-
la 15. miesto a nepostúpila do nedeľného finále. Lepšie sa darilo Adriáne 
Miklovičovej, ktorá v kvalifikácii obsadila 11. miesto výkonom 517 zvalených 
kolkov. V nedeľnom finále sa ešte o dve miesta posunula vyššie a celkove 
s výkonom 1027 zvalených kolkov obsadila 9. miesto. Víťazstvo si z Pobedima 
odniesla Lenka Tranová zo Spišskej Novej Vsi výkonom 1163 zvalených 
kolkov. Striebornú a bronzovú medailu získali hráčky Trstenej Eva Štefanide-
sová a Michaela Finiková.

V Piešťanoch sa zúčastnilo celkovo 31 hráčov zo Slovenska. Obaja zástup-
covia KK Pobedim Jozef Melicher a Michal Vajer postúpili do nedeľného 
finále. Nakoniec Jozef Melicher obsadil 5. miesto výkonom 1121 zvalených 
kolkov a Michal Vajer skončil hneď za ním výkonom 1104 zvalených kolkov. 
Víťazom sa stal Tomáš Dziad z Podbrezovej výkonom 1188 zvalených kolkov.

V sobotu 11. mája sa na kolkárni v Pobedime konali majstrovstvá Sloven-
ska žiačok a žiakov. V kategórii žiačok sa zúčastnilo 13 hráčok a nás reprezen-
tovala Ema Fábryová. V kvalifikácii využila výhodu domácich dráh práve Ema 
Fábryová, keď na 60 hodov združených dosiahla výkon 269 zvalených kolkov. 
Vo finále už taký výkon nezopakovala a s celkovým výkon 505 zvalených 
kolkov obsadila tretie miesto a získala bronzovú medailu. Druhé miesto obsadi-
la hráčka ŠK Modranka Alexandra Šuryová s celkovým výkon 513 zvalených 
kolkov a víťazkou sa stala hráčka KK Rimavská Sobota Frederika Doležalová 
s celkovým výkon 518 zvalených kolkov V súťaži žiačok dvojíc sa víťazkami 
stali hráčky ŠK Modranka Alexandra Šuryová a Dominika Jankovičová 
s výkonom 502 zvalených kolkov. Striebornú medailu si vybojovala naša Ema 
Fábryová a Trenčianka Gabriela Hupčíková výkonom 472 zvalených kolkov. 
Nakoniec spoločne aj s chlapcami si skompletizovala celú zbierku medailí, keď 
zvíťazili a získali zlaté medaily v kategórii družstiev s celkovým výkonom 728 
kolkov (Ema Fabryová 269 + David Vakoš 185 + Urban Jakub 274). Strieborné 
medaily získalo družstvo ŠK Modranka výkonom 718 kolkov a bronzové 
družstvo FTC Fiľakovo výkonom 703 kolkov

V žiakoch nastúpilo 28 účastníkov a medzi nimi aj dvaja naši zástupcovia 
David Vakoš a Jakub Urban. Najskôr nastúpil David Vakoš, ktorému sa v hre až 
tak nedarilo a s výkonom 185 zvalených kolkov obsadil 26. miesto. Kvalifiká-
ciu však vyhral náš druhý zástupca Jakub Urban výkonom 274 zvalených 
kolkov a na druhého Radoslava Fúsku zo Žarnovice si urobil náskok 7 kolkov. 
Finále žiakov bolo naozaj vyvrcholením tohto dňa. Najväčšiu zásluhu na tom 
mal hlavne náš zástupca, keď výkonom 293 zvalených kolkov a celkovým 
výkonom 567 kolkov získal zlatú medailu. Striebornú medailu získal hráč 
MTK Žarnovica Radoslav Fúska  výkonom 535 kolkov a bronzovú medailu 
vybojoval hráč MKK Stará Turá Filip 
Lehuta s výkonom 506 kolkov.

V dňoch 11. a 12. mája sa na 
kolkárni Interu Bratislava konali 
majstrovstvá Slovenska juniorov, kde 
nás reprezentoval Damián Bielik. Po 
kvalifikácii obsadil 14. miesto s vý-
konom 583 zvalených kolkov, keď na 
poslednej dráhe neudržal koncentrá-
ciu. V nedeľnom finále však už zahral 
vyrovnane všetky štyri dráhy a štvrtý 
dosiahol najlepší výkon finále 618 
zvalených kolkov, čo v konečnom 
súčte znamenalo pekné 5. miesto 
s celkovým výkonom 1201 zvalených 
kolkov. Víťazom sa stal hráč ŽP 
Podbrezová Erik Kuna s výkonom 
1338 zvalených kolkov, druhé miesto 
obsadil Martin Kozák ŠK Modranka 
1258 zvalených kolkov a triete miesto 
obsadil domáci Matej Ondrus s výko-
nom 1231 zvalených kolkov.

Ing. Marián Mitošinka

Majstrovstvá Slovenska

Privítali sme 
29.3. 2013 Peter Karvai  č. 304
22.4. 2013 Lucas Vargic č.255
22.4. 2013 Karin Vargicová č. 255
 1.5. 2013 Timea Heráková č. 305
29.5. 2013 Nina Hrádelová č. 329
14.6. 2013 Viktória Anna Macová č. 330. 

Manželstvo uzavreli
27.4.2013 Gabriel Makara a Lenka Augustínová č. 354
 8.6.2013 Jozef Košina a Mgr. Monika Vavrová č. 240

Rozlúčili sme sa
 4.4.2013 Ľubica Majdišová, 37 r., č. 272 
29.3.2013 Miroslav Kadlec , 58 r., č. 456
 6.5. 2013 Michal Žitňanský, 92 r., č. 344
 9.6.2013 Jozef Šmelcer, 91 r., č. 55

1. Chocholná - Velčice 73
2. Čachtice 56
3. Trenčianska Turná 52
4. Trenčianske Jastrabie 50
5. Veľké Bierovce - Opatovce 47
6. Očkov 44
7. Pobedim 42
8. Veľká Hradná 41
9. Horná Súča 40
10. Bošáca 39
11. Skalka nad Váhom 38
12. Dubodiel 36
13. Dolná Súča 35
14. Horné Srnie 33
15. Soblahov 30
16. Kálnica 22

    6.9.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Victoria Pezinok

  13.9.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Piešťany B

  18.9.2013 streda 18:00 Trenčín KWH - Pobedim A

  27.9.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Šaľa A

 5.10. 2013 sobota 15:00 Hlohovec - Pobedim A

12.10.2013 sobota 9:00 Zlaté Klasy A - Pobedim A

18.10.2013 piatok 15:00 Pobedim A - Cabaj-Čápor

25.10.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Rakovice A

16.11.2013 sobota 9:00 Stará Turá A - Pobedim A

22.11.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Trenčín A

29.11.2013 piatok 18:00 Preseľany - Pobedim A

  6.12.2013 piatok 18:00 Pobedim A - Galanta A


