POBEDIMČAN
NOVINY OBCE POBEDIM

„Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného
prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska
pozvali obce do 10. ročníka súťaže Dedina roka. Súťaž prezentuje úspechy,
tradície, rozmanitosť kultúry a krajiny, výnimočnosť slovenskej dediny
a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova
a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Víťaz národného ročníka je nominovaný do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.“ Toľko z výzvy.
Naša obec túto výzvu prijala a starosta obce Mgr. Martin Lednický prihlásil Pobedim do súťaže. Zrejme netušil, čo všetko týmto vyvolá. Spolu
s Mgr. Ivanom Pastorkom vypracovali niekoľkostranový formulár „Oblasti
hodnotenia za sedem oblastí hodnotenia“, podporné prílohy a fotodokumentáciu. Vo veľmi krátkom čase boli zvolané dve stretnutia zástupcov
obce, školy, farnosti, poľnohospodárskeho družstva i všetkých organizácií.
Aby sme predstavili Pobedim čo najvýstižnejšie a najzaujímavejšie, bolo
potrebné zabezpečiť program so zapojením čo najväčšieho počtu obyvateľov. Podľa pokynov národnej hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka 2019
sme mali na prezentáciu maximálne tri hodiny. Zapojených je celkom
23 obcí, preto má každá presne vymedzený čas, v ktorom musí ukázať všetko, čo považuje za potrebné.
Významným dňom pre Pobedim bol 13. jún 2019, keď na hodnotenie
prišla šesť členná komisia. Počas prezentácie obce bolo potrebné sa presne
držať vypracovaného harmonogramu. Každá organizácia mala vymedzený
čas na to, aby o sebe i o obci povedala a ukázala to najdôležitejšie.
Po slávnostnom privítaní v Sobášnej sieni OcÚ starostom obce a kultúrnom programe v podaní žiačok ZŠ s MŠ nasledovala prezentácia obecného
úradu. Hostia spolu s domácimi sa presunuli do Poľnohospodárskeho družstva, kde po privítaní a krátkom rozprávaní o družstve predsedom Ing. Jura-

Škola inkluzionistov
Inklúzia je cesta takého rešpektu, kde každá ľudská bytosť v budove
školy je akceptovaná.
Naša škola sa zapojila do grantovo-vzdelávacieho programu Nadácie pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov. Program je zameraný na
rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni
základných škôl. V projekte sa rieši príprava a realizácia aktivít podporujúcich spoluprácu žiakov, rodičov a zamestnancov školy a širokej
verejnosti bez ohľadu na fyzické, intelektuálne, sociálne či iné odlišnosti. Z celého Slovenska bolo zapojených 20 škôl.
V rámci tohto projektu sme získali :
• intenzívny vzdelávací program pre jedného učiteľa
• regionálnu konzultantku na podporu nás a našej školy na ceste
k inklúzii
• spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania
programu
• sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska
• grant vo výške 2 000 Ä na projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania na našej škole
V rámci grantu sme získali:
• Vzdelávacie aktivity pre učiteľov a asistentov v oblasti inklúzie
• Stolnotenisový stolík s príslušenstvom pre žiakov
• Knihy do čitateľského kútika
• Balančné kupoly
• Logopedárium
• Tangramy
V nasledujúcom roku bude v programe pokračovať 10 škôl z celého
Slovenska a opäť sme boli vybraní. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalšiu
spoluprácu.

l Privítanie komisie starostom obce
Foto: Eva Pogranová
jom Lednickým si prezreli areál. Odtiaľ pokračovali do ZŠ s MŠ Jána Hollého. Privítala ich riaditeľka školy Mgr. Jarmila Pastulová spolu s dievčatami
v pobedimskom kroji. Po folklórnom pásme zo života dediny v podaní žiakov si komisia prezrela triedy, jedáleň, telocvičňu, knižnicu i priestory
materskej školy. Zažili aj milé prekvapenie v podobe vystúpenia tých najmladších - škôlkarov.
Veľa času nebolo, pretože nasledovala prehliadka Roľníckeho domu, kde
Mgr. Ivan Pastorek porozprával o histórii domu i o miestnej Jednote dôchodcov Slovenska, ktorej je predsedom. Jozef Sýkora zasa o Slovenskom zväze
záhradkárov i o konaných výstavách v rámci hodov. Vedúca Folklórnej
skupiny Pobedimčan Andrea Nedbalová predstavila skupinu, jej históriu
i súčasnosť. Úloha predstaviť pobedimský kroj sviatočný, pracovný i odev
mladej nevesty pripadla Cilke Miklovičovej. Toto sprevádzala hra na harmonike i piesne folklórnej skupiny. Hostia si pochutili na domácich makovníkoch a orechovníkoch, ktoré pripravila teta Cilka. Kroky všetkých smerovali
na cintorín a odtiaľ do rybárskeho areálu Zástodolie, kde ich už čakal predseda Rybárskeho spolku Zástodolie Ľubomír Melicher a predseda Poľovníckeho združenia Jozef Gula i členovia oboch organizácií. Po krátkej debate
o histórii a otázkach z radov hodnotiacej komisie sa v amfiteátri predstavili
rómske deti, ktoré svojim tancom a hudbou rozihrali žilky prítomným, za čo
zožali veľký potlesk. Aj keď sa nikomu nechcelo z príjemného prostredia
rybníka odísť, predsa museli pokračovať ďalej do Športového areálu Jána
Mitošinku, kde v krátkosti porozprávala o Sokolkách Mgr. Lenka Mitošinková. Na ihrisku predviedli pôsobivú športovú zostavu malé Sokolky.
Rastislav Čop porozprával o futbalistoch z FK 1925 Pobedim. Nechýbala ani
prehliadka kolkárne a kolkárskeho klubu, ktoré predstavil Ing. Marián Mitošinka. Na ihrisku ukázali svoje umenie nemeckí vlčiaci a ich cvičiteľky
z Kynologického klubu v Pobedime.
Pokračovanie na str. 2

Milí spoluobčania, dovoľte mi poďakovať Vám veľmi pekne za Vašu
spoluprácu pri úprave a čistení obce, za úpravu Vašich predzáhradiek.
Vďaka patrí tiež všetkým kultúrnym, spoločenským a športovým organizáciám za ich vynikajúco odvedenú prácu a skvelú prezentáciu svojej
činnosti. Poďakovanie patrí samozrejme aj Základnej škole s materskou
školou Jána Hollého, Poľnohospodárskemu družstvu Pobedim a farskému úradu. Ďakujem pracovníkom obecného úradu, aktivačným pracovníkom a veľmi pekne ďakujem úradníčkam na obecnom úrade.
Vašim pričinením sme mohli prezentovať našu malebnú obec Pobedim v súťaži Dedina roka 2019 ako čistú, upravenú obec, plnú krásnej
zelene a plnú aktívnych ľudí, ochotných urobiť nezištne niečo pre spoločnú vec.
Budeme spoločne v napätí očakávať výsledky súťaže, ktoré budú
známe v mesiaci august.
Ešte raz Vám všetkým veľká vďaka.
Mgr. Martin Lednický, starosta obce

Pokračovanie zo str. 1
Ďalším cieľom prehliadky obce bol Kostol
sv. Michala Archanjela, kde komisiu piesňami
privítal spevácky zbor Siloe. Po krátkej prehliadke kostola sa na chvíľu zastavili na fare,
kde im Ľudmila Pätnická ukázala priestory.
Potom bola už len krátka zastávka pri Hasičskej zbrojnici s uvítaním predsedom DHZ
Martinom Piškulom a miestnymi hasičmi. Tu
Jana Žitňanská povedala nieko ľko slov
o Miestnom spolku Slovenského červeného
kríža. Prehliadka obce sa skončila vo Svadobke, kde sa prezentovala svojimi výrobkami
Mária Mizeráková, výstavou fotografií výšiviek pobedimského kroja Eva Pogranová
a spevom a hrou na harmonike Jozef Sýkora.
Po malom občerstvení, ktoré pripravili a
zabezp ečili pracov níčky obce Vladim íra
Žitňanská, Jana Miklovičová a Lucia Kameniarová, a chutných pšenových opatancov
uvarených Lýdiou Dudikovou sa všetkým
prihovorila predsedníčka hodnotiacej komisie

a starosta obce. Náročný deň sa skončil a nasledovalo už len rozlúčenie.
Vtesnať do tohto článku všetko, čo sa počas
niekoľkých dní a hlavne počas týchto troch
hodín udialo, je naozaj nemožné. Ale to, akým
spôsobom sa ľudia tejto obce i tí, ktorí nie sú
obyvateľmi Pobedima a pritom sú svojou
prácou jeho súčasťou, dokázali spojiť a predstaviť to najlepšie čo máme, ukázať to najzaujímavejšie, najkrajšie, ale i porozprávať
o našich boľavých miestach, o tom, čo nás
trápi, to bolo až na neuverenie. Zo svojej
pozície kronikárky a fotografky som mala
možnosť sledovať kroky hodnotiacej komisie
i všetkých, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom
do tejto prezentácie zainteresovaní. Môžem
povedať, že tu bola len jedna myšlienka ukázať našu dedinku takú, aká v skutočnosti je.
So všetkou jej históriou, prítomnosťou, radosťou i nespokojnosťou, s reálnym životom.
Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem.
Eva Pogranová

Jarné darcovstvo krvi
Miestna skupina Slovenského červeného
kríža (SČK) v Pobedime a Národná transfúzna
stanica v Trenčíne začali 21. ročník tradičného
Darcovstva krvi. Mobilná jednotka NTS
k nám prichádza dvakrát do roka, na jar a na
jeseň. Jarná časť sa uskutočnila 20. marca
2019 vo Viacúčelovom zariadení obce. Medzi
ôsmou hodinou ráno a pol jedenástou predpoludním bolo v Svadobke dosť rušno. Vystriedalo sa tu tridsaťosem darcov, ktorí sa postupne od vyplnenia dotazníka darcu krvi, prihlásenia sa v evidencii darcov krvi, predodberovým vyšet rením , lekár skym vyšet rením
a zhodnotením spôsobilosti na odber krvi
(štyria po vyšetrení krv darovať nemohli)
prepracovali až k samotnému odberu na odberových lôžkach. Keď všetko prebehlo v poriadku, bolo pre nich pripravené jedlo a občerstvenie. Nakoniec ich čakalo vybavenie administratívy, napr. potvrdenie do práce, do poisťovne, či návrh na Jánskeho plaketu.
Tridsaťštyri odberov, z toho jeden od
prvodarcu, to je naozaj výborná bilancia.
Okrem obyvateľov Pobedima na tom mali

zásluhu aj ľudia z okolitých obcí. Prišli
z Bašoviec, Podolia, Častkoviec i z Novej Vsi.
Krv tradične prišiel darovať starosta obce
i hasiči. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ
a MŠ prišli spolu s pedagógmi pozrieť, ako
vyzerá mobilná transfúzna jednotka, ako
prebieha odber krvi a zároveň si vypočuli
prednášku lekára. Možno na základe tejto
skúsenosti medzi nimi vyrastú ďalší darcovia.
O to, aby všetko prebehlo v poriadku, sa
postarala Anna Lednická, ktorá je organizátorkou a „dušou“ tejto akcie. S prípravou jedla
a občerstvenia pomáhali aj Mária Miklovičová, Jana Žitňanská a Mária Miklovičová. Aj
vďaka sponzorom Studenej kuchyne Slezák
z Nového Mesta nad Váhom, Obci Pobedim,
PD Pobedim a L.A.D plus Borovce sa mohol
začať ďalší ročník.
Darcovia chcú pomôcť chorým, ktorí sú na
ich krv odkázaní, aby mohli ďalej žiť. A za to
i za ochotu pomáhať im kolektív NTS SR,
pracovisko Trenčín ďakuje a teší sa na ďalšie
stretnutie na mobilných odberoch.
Eva Pogranová

Prevencia pred požiarmi v letnom období
V letnom období podnikáme veľa výletov
do prírody. Napríklad stanovanie alebo prechádzky na čerstvom vzduchu, ktoré si
v mnohých prípadoch spríjemníme opekaním.
Nesmieme však zabúdať, že aj pri nevinnej
opekačke môže vzniknúť v nestráženej chvíli
požiar. Pokiaľ sa rozhodneme založiť ohnisko,
ako prvé je potrebné sa uistiť, či sa v okolí
nenachádza zákaz zakladania ohňa. Ohniská
nezakladáme na pokraji lesov, pri stromoch,
kríkoch, kde hrozí veľká pravdepodobnosť
vzniku požiaru a jeho následnému rozšíreniu.
Ohnisko vytvoríme buď vyhĺbením zeminy
alebo obkolesením väčších kameňov aby sme

predišli šíreniu ohňa. Počas celej opekačky je
potrebné mať k dispozícii vedro s vodou,
piesok prípadne hlinu na uhasenie ohňa.
Ohnisko nenechávame bez dozoru dospelej
osoby. Pri odchode skontrolujeme či sme
požiar poctivo uhasili aby nevznikol požiar.
Ak by sme náhodou spôsobili požiar, je potrebné bezodkladne zavolať pomoc na tel. číslo
150 prípadne 112. Do príchodu hasičskej
jednotky sa snažíme zabrániť ďalšiemu šíreniu
požiaru. Nezabúdame v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, nezakladáme
oheň.
Barbora Okienková
Technik PO - členka DHZ Pobedim
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Upracme si Pobedim 2019
Stalo sa už tradíciou, že v apríli sa spoja obecný úrad,
organizácie obce i samotní občania a spoločnými silami
sa snažia ešte viac skrášliť našu obec. Tento rok prialo
i počasie, a tak približne stovka mužov, žien i detí
z Pobedima i okolitých obcí sa zišla 27. apríla 2019 na
školskom dvore. Tu boli pripravené prezenčné listiny,
kde sa zapísali. Podľa druhu práce a zaradenia do skupín
im boli odovzdané pracovné pomôcky (vrecia, pracovné
rukavice, motyky, vedrá, metly, fúriky a iné). Zároveň
dostali aj lístky na obed a občerstvenie. Priebežne každá
skupinka odchádzala na svoje vopred dohodnuté pracovisko, aby sa nestalo, že niekto nebude vedieť, čo má
robiť. Ženy Sokolky vyčistili areál roľníckeho dvora
i zdravotného strediska. Dali do poriadku záhony, povysádzali nové rastlinky, ktoré si samy priniesli zo svojho
domova. Vládla tu mimoriadne dobrá nálada. Bolo
vidieť, že si prácu užívajú. No nielen ony. Stačilo nakuknúť do školského dvora, kde žiaci, učitelia i rodičia
zbierali prírodný odpad, čistili pieskovisko, kopali a na
fúrikoch prevážali zeminu na nové miesto, strihali kríky,
čistili záhony. Robili všetko pre to, aby okolie školy bolo
ešte krajšie a príjemnejšie. Bolo tu počuť smiech i vravu
a robota im išla, ako sa vraví, od ruky. Činili sa však aj
v školskej záhrade i okolo kostola.
Poľovníci sa pustili zbierať odpad od Podolia i od
Hornej stredy k Pobedimu. Rybári vyrezávali náletové
kríky na brehu Dubovej. Zároveň zbierali odpad nielen
z brehu, ale i z vody. Hasiči sa sústredili pri dome Šmercelových, aby popri ceste smerom k Bašovciam vyrezali
náletové dreviny, ktoré rástli pod elektrickým vedením
a prerastali až do cesty. Odstránili zničené pletivo,
lemujúce cestu niekoľko desaťročí. K dispozícii mali
stroje, ktoré zapožičalo miestne PD, i vlastnú techniku.
Členky Červeného kríža a Jednoty dôchodcov vyčistili a
vysadili kamenné ozdobné žardiniéry v obci. Partia
obyvateľov čistila obec od odpadkov v smere od kostola
až po mlyn a ďalšia partia spolu s deťmi zasa od Bašoviec až po školu. O robotu mali postarané aj záhradkári
a muži z Jednoty dôchodcov, ktorí vysadili nové sakury.
Dve z tých, ktoré boli vysadené v minulom roku, neprežili zimu, preto starosta zakúpil nové. No namiesto
dvoch vysádzali šesť. Verme, že tieto spolu s ostatnými
sakurami nám budú v budúcom roku robiť veľkú radosť.
Futbalisti sa postarali o svoj areál a tiež o to, aby všetci,
čo sa zapojili do prác, neboli hladní a ani smädní. Navarili chutný guláš, pri jedení ktorého sa zhodnotilo všetko,
čo sa v ten deň stihlo urobiť.
Aby bolo upratovanie kompletné, pred obecným
úradom boli umiestnené kontajnery, kam sa mohol
vynášať spotrebný odpad z domácností.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády,
i pracovníkom obecného úradu treba poďakovať za to,
že ukázali, ako nám na našej malej dedinke záleží. Veríme, že o rok si to znova zopakujeme v hojnom počte.
Eva Pogranová

Spomienka na kňaza a básnika Ján Hollého
Z iniciatívy správcu farnosti Pobedim vdp. Ľuboša Tvrdého v spolupráci
s Obcou Pobedim a Základnou školou s materskou školou Jána Hollého
v Pobedime konala sa dňa 14. apríla 2019 spomienková slávnosť z príležitosti
170. výročia úmrtia kňaza a slovenského básnika Jána Hollého. Súčasťou
spomienky bola sv. omša celebrovaná JCLic. Ľubošom Tvrdým, ktorý zdôraznil básnikovu dušpastiersku činnosť vo funkcii kaplána v pobedimskej farnosti. Po sv. omši sa ďalšia časť spomienky konala pri pamätnej tabuli básnika na
priečelí fary. V úvode prítomných privítal vdp. Ľ. Tvrdý. Opätovne uviedol
záslužnú i keď krátke obdobie trvajúcu činnosť Jána Hollého vo farnosti
Pobedim a ocenil jeho kňazské povinnosti ako i básnickú tvorbu. V podobnom
duchu vyznel i príhovor starostu obce Mgr. Martina Lednického, ktorý zdôraznil podporu básnika snahám štúrovcov o spisovný jazyk a pripomenul pobedimskú školu, ktorá nesie čestný titul škola Jána Hollého. Pôsobenie Jána
Hollého v Pobedime uviedol vo svojom vstupe Mgr. Ivan Pastorek.
Ján Hollý, po ukončení štúdií a krátkom pobyte v rodisku, Borskom sv.
Mikuláši, kaplánoval v našej obci od októbra 1808 do decembra 1811. Začal
pôsobiť v Pobedime za správcu fary Jána Štefanca. Ako mladý kňaz v rámci
svojich dušpastierskych povinností pomáhal pri ďalších cirkevných obradoch
a pobožnostiach a to nielen v sídle farnosti, ale aj v susedných obciach Bašovce
a Horná Streda. Práve na túto obec mal básnik nepríjemné spomienky. Jeho
životopisec Jozef Petrovič to opisuje takto: Príčinou bolestí básnika / lúpanie /
bol zlý kôň, ktorý ho v roku 1809 cez vodou zaliate pasienky do Stredy prenášal
a do najväčšej vody ho zhodil. Stalo sa to asi päťkrát a Hollý pešo celý premočený koňa za kantár do Stredy viedol, božské povinnosti tam konal a až po

l Účastníci spomienkovej slávnosti. Foto: Ladislav Melicher
vykonaní týchto sa vrátil domov /teda do Pobedima/, kde si kňazské rúcho
vymenil. Básnik v roku 1810 pochoval svojho prvého predstaveného len
34 ročného farára Jána Štefanca a od 16. mája 1810 bol zase pomocníkom,
cooperátorom, ďalšiemu správcovi pobedimskej farnosti, Ignácovi Polakovičovi. V Pobedime tvoril Selanky - obrazy zo života slovenského ľudu a prekladal báseň Eneida rímskeho básnika Ovídia.
Spomienková slávnosť bola obohatená básňou, ktorú predniesla žiačka
školy Timea Havrlentová a piesňami Folklórnej skupiny Pobedimčan.
V závere dôstojnej spomienky na kňaza a básnika Jána Hollého správca farnosti a starosta obce položili vence k pamätnej tabuli Jána Hollého. Spomienková slávnosť bola ukončená slovenskou hymnou.

Voľby prezidenta republiky a Európskeho parlamentu
Po roku, 10. mája 2019, sa opäť zaplnila sála svadobky, aby si prítomní
a predovšetkým deti, žiaci a pedagógovia uctili deň všetkých matiek.
Základná škola s materskou školou matkám a prítomným pripravila kyticu
vystúpení a to tancami, spevmi, rozprávkovou scénkou, orchestrom,
rómským temperamentným tancom a záverečnou piesňou ako poďakovanie všetkým mamičkám. V úvode privítala prítomných riaditeľka školy
Mgr. J. Pastulová a starosta obce Mgr. Martin Lednický zablahoželal
mamičkám, babičkám i prababičkám s poďakovaním za ich starostlivosť.

Foto: I. Pastorek

Výsledky v našej obci
Prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnilo dňa
16. marca 2019. Na základe výsledkov hlasovania oprávnených voličov do
druhého kola volieb v Pobedime postúpili Zuzana Čaputová (33,62 % hlasov)
a Maroš Ševčovič (29,28 % hlasov). Na ďalších troch miestach sa umiestnili
Marián Kotleba (13,44 % hlasov), Štefan Harabin (8,02 % hlasov) a František
Mikloško (5,63 % hlasov). Účasť 48,37% oprávnených voličov. Na rozdiel
od celkových výsledkov v druhom kole voľby prezidenta SR zvíťazil Maroš
Šefčovič, ktorý získal 201 hlasov a Zuzane Čaputovej odovzdalo hlas 179
voličov.
V ďalších voľbách a to do Európskeho parlamentu zvíťazili v Pobedime
kandidáti strany Smer - sociálna demokracia, ktorí získali 54 hlasov (28,72 %).
Na ďalších miestach sa umiestnilo Progresívne Slovensko a Spolu so ziskom
28 hlasov, ďalej Kotleba - Ľudová strana 25 hlasov, Kresťansko demokratické
hnutie 23 hlasov a nad 10 hlasov získalo i hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (12 hlasov). Hlasovania sa zúčastnilo len necelých 20 percent voličov (19, 81 %).

Za Jaroslavom Pogranom

Za Ing. Jozefom Mitošinkom
Tesne pred tohoročnou Veľkou nocou, dňa 16. apríla 2019 zomrel v Bratislave Ing. Jozef Mitošinka, Pobedimčan a dlhoročný riaditeľ vládneho
hotela Bôrik.
Jozef Mitošinka sa narodil 11. marca 1949 v Borskom Petri v rodine
Jozefa a Ľudmily Mitošinkovej. Základnú školu vychodil v našej obci a v roku
1967 ukončil maturitou Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Piešťanoch.
Stredoškolské vzdelanie si doplnil na Strednej hotelovej škole. V rokoch 1970
- 1975 študoval v Bratislave a v Banskej Bystrici odbor cestovný ruch a spoločenské stravovanie. Po skončení štúdii najskôr pracoval v hoteli Grand
v Starom Smokovci a od roku 1977 až do odchodu do dôchodku v roku 2016,
pracoval v hoteli Bôrik postupne ako prevádzkár, riaditeľ hotela a naposledy
ako vedúci hotela. Jeho predstavu užívať si zaslúžený dôchodok v rodinnom
dome v našej obci mu prekazila zákerná choroba .
Vo vedúcej funkcii hotela pomohol rozšíriť inventár obce o potrebné
a vhodné časti zariadenia obecného úradu ako aj funkčný gastro inventár. Jeho
zámerom bolo tiež prezentovať na výstave počas pobedimských hodov
pamiatkové predmety z významných štátnických návštev vo vládnom hoteli,
čo sa však, žiaľ, nezrealizovalo.
Česť jeho pamiatke!

Dvanásť dní po vzácnom životnom jubileu /90 rokov/ dňa 22. marca 2019
zomrel v Bratislave po dlhotrvajúcej chorobe filmový režisér, pobedimský
rodák, Jaroslav Pogran.
Staršia generácia, predovšetkým však ochotníci z radov Pobedimčanov,
si ho iste pamätajú ako režiséra ochotníckych divadiel, ktoré sa konávali
zvyčajne vo vianočnom období. Spolu s Vojtechom Klčom režíroval hry
klasických slovenských dramatických spisovateľov v terajšej svadobke, vtedy
kultúrnom dome, v podmienkach ktoré neboli priam ideálne. Na vianočné
sviatky prichádzal k najbližšej rodine, neváhal obetovať svoj čas a využil
predovšetkým znalosti z réžie, aby pomohol ku skvalitneniu obľúbených hier
ako boli Bačova žena, Škriatok a iné. Svedectvom sú nielen spomienky vtedajších hercov ale aj fotografie po predstavení divadelných hier.
Filmový režisér Jaroslav Pogran sa narodil v Pobedim dňa 10. marca 1929
v rodine roľníka Vojtecha Pograna. Po skončení základnej škole študoval na
umeleckej priemyslovke v Bratislave a po jej absolvovaní študoval a úspešne
ukončil filmovú réžiu na Fakulte múzických umení v Prahe. Už ako študent
strednej školy sa venoval kresleniu, fotografovaniu a na vysokej škole i bábkárstvu. Jeho profesionálnym zameraním bola réžia dokumentárnych filmov.
Ako zaznelo pri rozlúčke s ním patril ku generácii, ktorá zakladala zlatý vek
slovenského .dokumentárneho filmu a prinášala do filmárskej komunity nové
myšlienky. Filmy realizoval s vyhraneným výtvarným cítením a s úctou
k ľudovým tradíciám. Imponovala jeho skromnosť, jeho talent vnášať medzi
ľudí empatiu a porozumenie.
Celý svoj plodný život prežil síce v Bratislave, avšak k našej obci ho viazali
nielen vzťahy rodinné ale aj úprimný záujem o svoju rodnú obec.
Česť jeho pamiatke!

Poľnohospodárske družstvo Pobedim
Zhodnotenie roku 2018 a plány na rok 2019
Ďakujem redakcii Pobedimčana za možnosť
poinformovať čitateľov znova po roku o dianí na
PD Pobedim.
V roku 2018 sme dosiahli mierny zisk. Dosiahli sme ho ale za cenu obmedzenia investícií na
minimum. Urobili sme iba nutné a havarijné
rekonštrukcie a opravy. Navyšovanie nákladov
spôsobených úpravami zákonníka práce bolo
citeľné v minulom roku a pokračuje aj v tomto
roku. Ak by toto navyšovanie bolo kompenzované
rastom cien komodít, prípadne podporou, alebo
znížením daní, nemali by sme s tým absolútne
problém. Ale všetky zvýšené náklady musíme
vykryť z vlastných zdrojov. Preto postupne upravujeme niektoré úseky výroby, aby sme znížili
neefektívne náklady. Najzásadnejšou zmenou,
ktorá nás v tomto roku čaká a ovplyvní celé družstvo je postupné ukončenie výroby mlieka. Nie je
to iba záležitosť finančných prostriedkov potrebných na udržiavanie zariadení dojárne a samotnej
maštale vo fu nkčnom stave. Väčší problémom je
zohnať pracovníkov ochotných pracovať v živočíšnej výrobe. Mali sme veľký problém nahradiť
výpadok pracovnej sily v dojárni od decembra
minulého roku. V júni sme nakoniec znížili počet
kráv na takú úroveň, aby sme to zvládli s pracovníkmi, ktorých máme k dispozícii. Vzhľadom na
všetky tieto skutočnosti sme sa so zootechnikom
dohodli a na predstavenstve odsúhlasili postupné
utlmenie výroby mlieka v tomto roku. Budeme po
etapách znižovať počet kráv až zhruba do októbra.
Zároveň ale plánujeme rozšíriť výkrm býkov,
ktorý nie je tak náročný na ľudskú prácu a investície do technológií. Máme predbežne dohodnutého
odberateľa kráv, ktoré kvôli úžitkovosti bude

škoda dať na bitúnok, a taktiež
dodávateľa mladých býčkov do
ďalšieho chovu. Chcem sa na tomto
mieste poďakovať všetkým pracovníkom v živočíšnej výrobe, najmä
Mirovi Sedlákovi, Jurajovi Hruboňovi a Ivane Mašánovej, ktorí
dokázali obetavo pracovať a udržali
výrobu mlieka na vysokej kvalitatívnej úrovni.
V rastlinnej výrobe nás postihla v roku 2018
veľmi nepríjemná udalosť. Požiar obilia, pri
ktorom zhorel osivový porast pšenice tesne pred
zberom. Chcel by som sa poďakovať všetkým
hasičom, ktorí sa zúčastnili hasenia za rýchly
zásah, čím zabránili rozšíreniu požiaru na celé
pole. Pri veterných podmienkach v daný deň bolo
šťastie, že sa nikto nezranil a že nedošlo k ešte
väčším škodám.
Pri väčšine pestovaných plodín sme v minulom
roku mali vzhľadom na priebeh počasia primerané
úrody. Ceny komodít sa podľa očakávania veľmi
nemenili, ale vďaka výborným parametrom plodín
sme sa dostali v rastlinnej výrobe do zisku. Klesali
ceny olejnín a aj preto sme sa rozhodli v tomto
roku nepestovať slnečnicu, ktorej cena najviac
poklesla a nie je o ňu u obchodníkov záujem.
Vzhľadom k plánovanému utlmeniu výroby
mlieka sme v tomto roku nevysiali ani sóju a hrach
s podsevom lucerky, nateraz nám stačí výmera
lucerky, ktorú máme zasiatu z predchádzajúcich
rokov. Navýšila sa výmera jačmeňa, o ktorý je
záujem a má aj dobrú odbytovú cenu. Iba dúfam,
že pozberáme z poľahnutých polí čo najviac.
Veľmi nám v minulom roku pomohlo, že kukuricu

sme zberali usušenú na koreni a tým sme ušetrili
nemalé finančné prostriedky za sušenie. Zber repy
bol v minulom roku náročný na organizáciu, úroda
aj cukornatosť bola podpriemerná, keď bolo treba
nepršalo a v čase zberu zasa neustále prepŕchalo,
znižovala sa cukornatosť a komplikoval sa zber.
V r. 2019 plánujeme pokračovať v opravách
elektroinštalácie ukladaním káblov do zeme.
Plánujeme aj nákup strojov do rastlinnej výroby
nevyhnutných vzhľadom na zmeny v osevnom
postupe. Pri príležitosti 70. výročia PD Pobedim
plánujeme zorganizovať posedenie členov a zamestnancov družstva, obchodných partnerov
a hostí. A preto v tomto roku Deň otvorených dverí
neorganizujeme.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom či už z radov zamestnancov,
dobrovoľníko v, našich aktívnych d ôchodcov
a ostatných pracovníkov na dohodu za ich prácu.
Zatiaľ je k nám počasie priaznivejšie ako v minulom roku, ale dúfame, že to tak zostane až do zberu
plodín. Ďakujem aj všetkým organizáciám v obci
a obci samotnej za spoluprácu pri organizovaní
našich akcií v minulom aj v tomto roku.
Ing. Juraj Lednický

PRIPOJTE SA NA VEREJNÝ VODOVOD - je to investícia do zdravia vašej rodiny
Milí spoluobčania,
otázky dostatku kvalitnej pitnej vody najčastejšie riešime práve v letných mesiacoch. Naša obec
našťastie od roku 2016 disponuje verejným vodovodom, ktorý je v tomto ohľade najlepším riešením. Spolu s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, správcom nášho vodovodu, sme preto pre
Vás pripravili tie najdôležitejšie informácie o výhodách využívania vody z vodovodu.
Prečo sme verejný vodovod budovali?
Rozbory vzoriek z vybraných individuálnych
domových studní v našej obci jednoznačne ukázali, že táto voda nie je vhodná na pitie. Preto sa aj
z iniciatívy našej obce, s výraznou podporou
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
začal riešiť projekt vybudovania vodovodu, ktorý
by obyvateľom zabezpečil prístup k pitnej, zdravotne zabezpečenej vode.
Vodovod v obci sa podarilo vybudovať v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, v rámci rozsiahleho investičného projektu,
ktorý bol spolufinancovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu aj rozpočtu našej obce. Presadiť
budovanie vodovodu bolo veľmi náročné. Európska komisia odsúhlasila jeho vybudovanie
v obciach Pobedim, Očkov a Podolie práve na
základe faktu, že v týchto obciach bolo zásobovanie obyvateľstva vodou iba zo studní, pričom
rozbory vzoriek z vybraných studní potvrdzovali,
že táto nie je vhodná na pitie.
Celý tento proces vybavovania a realizácie

nového vodovodu trval 8 rokov, pričom náklady
presiahli 2 milióny EUR. Napriek uvedeným
faktom je dnes pripojenosť v obci len niečo viac
ako 21,3%.
Poďme preto zhrnúť, prečo je pripojenie na
vodovod tým najlepším riešením pre celú Vašu
rodinu.
Voda z vodovodu je 100% bezpečná
Dôvod je jednoznačný - voda vo vodovode je
pitná, zdravotne zabezpečená a pravidelne kontrolovaná, spĺňa všetky stanovené hygienické normy
(pravidelne sa sleduje viac ako 80 ukazovateľov
kvality vody). Pravidelne ju kontrolujú nielen
vodárne, ale aj orgán verejného zdravotníctva
(RÚVZ). Vždy si preto môžete byť istí, že pijete
kvalitnú vodu.
Chráňte zdravie Vašej rodiny
Ako sme už povedali, výsledky rozborov vody
z vybraných individuálnych studní potvrdili ich
kontamináciu, vo všetkých prípadoch voda nespĺňala parametre pitnej vody. Výsledky sú alarmujúce. Podľa výskumov totiž využívanie takto znečistenej vody ako pitnej, môže viesť k zdravotným
problémom najmä u detí, seniorov a vážne chorých ľudí.
Starostlivosť o stav studne a overenie jej kvality je vždy na pleciach majiteľov, tí však často
využívajú studne na pitie vody napriek tomu, že si
nikdy nedali preveriť jej kvalitu, prípadne vykonávajú v blízkosti studní činnosti, ktoré môžu výrazne zhoršiť kvalitu vody (hnojenie, blízkosť netes-

nej žumpy, atď). Najčastejším problémom podľa
údajov z analýz je prítomnosť mikrobiologického
znečistenia a nadlimitný výskyt dusičnanov vo
vode.
Ďalšie výhody vody z vodovodu
Lacnejšia ako ktorýkoľvek minerálny či ochutený nápoj z obchodu. Po vode z vodovodu Vám
neostanú žiadne obaly, ktoré treba separovať alebo
likvidovať. Voda z vodovodu je lacnejšia aj
preto, že poruchy, havárie či kontroly kvality
vody na verejnom vodovode robia za Vás
vodárne. Verejný vodovod tiež predstavuje
dlhodobé riešenie pri zabezpečovaní plynulej
dodávky vody, ktorej kvalita nekolíše, čo je
podstatné najmä v súčasnosti, kedy hladina
podzemnej vody klesá a studne bežne vysychajú. Voda z verejného vodovodu je dostupná aj
v prípade výpadku elektrickej energie, pri
poruche čerpadla, pri poruche na domových
rozvodoch a nemusíte riešiť problém pri vysychaní studne alebo jej znečisteníi (napríklad po
prívalových dažďoch), ani pri havárii na verejnom vodovode.
Chcete s sa pripojiť, ale neviete, ako na to?
Prípojka je bezplatne privedená po hranicu
Vášho pozemku. Je potrebné dobudovať vodomernú šachtu a vodovodné potrubie do Vášho
domu. So všetkým Vám radi pomôžu a poradia
pracovníci TVK (stačí kontaktovať Zákaznícku
linku) aj obecného úradu, ktorí poradia najlacnejšie a najoptimálnejšie riešenie.

Bohatý program folklórnej skupiny
V priebehu posledných troch mesiacov mala folklórna skupina riadne
nabitý program. Predviedla sa nielen v domácom prostredí, ale i v iných
obciach.
Dňa 14. apríla 2019 si obyvatelia Pobedima na Spomienkovej slávnosti
z príležitosti 170. výročia úmrtia kňaza a slovenského básnika Jána Hollého
pripomenuli pred farou dielo i účinkovanie tohto velikána v našej obci.
Piesňami Pán zastavil sa na brehu, Slovenská krajina a Ježišu ochraňuj vzdala úctu i FSk Pobedimčan. Na záver zaspievala Slovenskú národnú hymnu.
Aby to naša vedúca Andreja Nedbalová nemala ľahké, tak 27. apríla 2019
predviedla hru na harmonike i spev na 28. ročníku Stretnutia heligonkárov na
Myjave v Kultúrnom dome Samka Dudíka. Nás veľmi teší, že Andrejkina
fotografia z minuloročného vystúpenia sa stala súčasťou plagátu roku 2019.
Folklórna skupina sa aj tento rok zúčastnila VII. Podjavorinských folklórnych slávností v Amfiteátri Roh Lubina. V sobotu11. mája 2019 sa v časti
programu „Nositelia tradícií“ predviedla pásmom zo života dediny v minulosti „Na senách“. Vtipné pásmo a naše pracovné kroje upútali návštevníkov
slávností.
Hneď na druhý deň v nedeľu 12. mája 2019 sa folklórnici „sťahovali“ do
Hôrky nad Váhom. Obec spolu s Materskou školou pripravila slávnosť pri
príležitosti Dňa matiek. Milé, krásne i dojemné - tak by sa dalo nazvať vystúpenie tých najmladších detičiek - škôlkarov. My sme sa mamám, babičkám
i prababičkám prihovorili piesňami o mamách i domove. Slzy v ich očiach,
nesmelé spievanie spolu s nami, to bol úžasný zážitok. Našim cieľom neboli
slzy, aj keď... Pri pásmach „Zametanie“, „Drotár“ a „Bubeník“ boli výbuchy
smiechu i slzy cez smiech. Odmenou za naše vystúpenie bol dlhotrvajúci
potlesk a blýskanie fotoaparátov.
V Roľníckom dome si 13. júna okrem záhradkárov a historického výkladu
pána Pastorka vypočula hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže Dedina
roka 2019 aj niekoľko pobjéckych piesní v podaní folklórnej skupiny. Súčasťou bola aj prezentácia nášho sviatočného a pracovného kroja i odevu mladej
nevesty. Aby bol zážitok kompletný, Cilka Miklovičová ponúkla hosťom
svoje neodolateľné makovníky a orechovníky - zakrutáky.
Folklórna skupina bola v sobotu 22. júna 2019 súčasťou jubilejného
60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2019. Naše prvé
vystúpenie malo byť v podvečerných hodinách. Počasie však Myjave akosi
neprialo, tak sme miesto pódia spievali pod hustými korunami stromov, ktoré
zachytávali dážď. Ešte že sa nám aspoň druhé vystúpenie na „Vydupanom
kole“ v mestečku MY-A-VY vydarilo. Posunutý čas a večerná hodina nám
vôbec nevadili a pásmo sme predviedli tak, ako by sme hrali len pre seba. Len
výbuchy smiechu a potlesk nám napovedali, že máme aj divákov. Krásne
prostredie i množstvo domčekov - stánkov, skupinky spievajúcich a tancujúcich folkloristov, množstvo rôznych krojov, toto všetko dotváralo fantastickú
atmosféru sviatku folklóru. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia, ktoré nás v tomto
roku ešte čakajú.
Eva Pogranová

V dňoch 3.- 7.júna. 2019 strávilo 50 žiakov našej školy v krásnom údolí,
obklopenom týčiacimi sa kopcami pohoria Strážovských vrchov, vodnou
nádržou Nitrianske Rudno a pohorím Vtáčnik - v penzióne NORMANDIA.
V tomto zariadení sa nachádzal aj bazén, v ktorom sa mali možnosť žiaci
1. stupňa naučiť plávať a tí zdatnejší si mohli zaplávať pod vedením skúseného plavčíka Petra. Žiaci 2. stupňa sa dopoludnia učili a popoludní po oddychu
od 14.00 do 21.00 hod. mali všetci zabezpečený animačný program, ktorý pre
nich pripravili výborní animátori VIFI, GARGAMEL a KEKSO. O zdravie
a bezpečnosť sa postarala zdravotníčka AĎA. Na deti čakal program v téme
„Hrdinovia z brány času“. Mladí hrdinovia sa cez bránu času dostali na vzdialenú planétu Koruskant. Brána sa však pri prechode rozpadla a deti ostali
uväznené. Ak sa chceli dostať domov, museli splniť rôzne úlohy, získať
jednotlivé kusy brány, naučiť sa žiť v súlade s lesnou múdrosťou, aby sa
nakoniec mohli dostať domov. Deti všetky stanovené úlohy úspešne splnili
a v posledný deň pobytu sa im podarilo zo všetkých dielov postaviť „BRÁNU
ČASU“ a úspešne sa dostať domov. Stalo sa už tradíciou, že na konci ako
poďakovanie žiaci zaspievajú animátorom, celému personálu hymnu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Hymna sa všetkým veľmi veľmi páčila. V posledný deň deti navštívili bojnickú ZOO a plní zážitkov sa vrátili domov k svojim
blízkym.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu školu v prírode organizovanú úžasnou CK
ANDROMEDA s úžasným a zaujímavým programom a výbornými animátormi. Srdečné poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí strávili tento týždeň
spolu s našimi žiakmi.
J.K.

Foto: Ladislav Melicher

Vystúpenie folklórnej skupiny z príležitosti
spomienky na 170. výročie úmrtia Jána Hollého

3. zasadnutie
Dňa 15. apríla 2019 sa konalo 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v tomto volebnom období. Zasadnutie sa rozšírilo o dva body. Prvým doplňujúcim bodom bola informácia zo zasadnutí komisie pre výstavbu a územné
plánovanie. V časti Podnety občanov Ing. Juraj Lednický, predseda PD
v Pobedime upozornil na prepadnutú cestu III. triedy smerom na Podolie pred
súp. č. 112 a 123. a o nesúhlase predstavenstva PD so skladovaním orezaných
konárov a ich štiepkovaním v areáli poľnohospodárskeho družstva.
Po tomto bode programu sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo materiálmi
a to čerpaním rozpočtu obce k 31.12.2018, záverečným účtom obce za rok
2018, stanoviskom hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2018, úpravou rozpočtu na rok 2019 č.1 a správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018. Z týchto dokumentov ekonomického
charakteru sa neodsúhlasila úprava rozpočtu na rok 2019 č.1. Z predložených
žiadostí sa prerokovala žiadosť o vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov
/parc. č. 311-315, k. ú. Pobedim/ a žiadosť ZRPŠ o príspevok. Prerokoval
a schválil sa návrh Rokovacieho poriadku ako i návrh Štatútu obce.
Predmetom rokovania poslancov v bode 12 bolo opätovné prerokovanie
projektov a to: Prístavba garáže hasičskej zbrojnice, Rekonštrukcia materskej
školy na komunitné centrum a vybudovanie zberného dvora. Poslanci schválili investičný zámer rekonštrukcie budovy bývalej materskej školy na komunitné centrum na základe schváleného nenávratného finančného príspevku
a tiež investičný zámer projektu Zberný dvor Pobedim. V časti programu
Interpelácie sa poslanci zaujímali o využitie budovy COOP Jednota na Zákostolnej ulici, odvoze odpadu zo Zástodolia, osadení tabule na tejto lokalite,
presune repasovanej hasičskej Tatry do Hôrky nad Váhom a zverejňovaní
faktúr na oficiálnej stránke obce. Pred záverom zasadnutia starosta obce
informoval o termíne obecnej brigády, kladení optických káblov, dotácii na
projekt Wifi pre teba, novom autobusovom spoji, Dni narcisov, zájazde do
Trenčína a o poriadaní spomienkovej slávnosti z príležitosti 170. výročia Jána
Hollého.

Nicolas Alex Kaluža obhájil titul
majster Slovenska v krasokorčuľovaní
Mladý, talentovaný krasokorčuliar Nicolas Alex Kaluža z Pobedima, tretí
marcový víkend opäť so cťou obhájil už tretíkrát svoj titul majstra Slovenska.
Dňa 16. marca 2019 sa na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom opäť
po dvoch rokoch konali majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva a nádejí
pre sezónu 2018/2019. Nicolas, žiak 5. ročníka Základnej školy v Novom
Meste nad Váhom, reprezentujúci krasokorčuliarsky klub Fedory Kalenčíkovej v Novom Meste nad Váhom, pod vedením úspešnej trénerky Evy Simančíkovej z Piešťan, opäť s výrazným bodovým náskokom získal na majstrovstvách zlato pre svoj klub i obec.
Pre účasť na majstrovstvách však musel splniť hneď niekoľko kritérií. Pre
nomináciu je potrebné mať splnené príslušné výkonnostné testy a taktiež
prebojovať sa, v priebehu sezóny, v pretekoch v Slovenskom pohári do prvej
dvanástky najlepších korčuliarov. Nicolas sa v tejto sezóne zúčastnil 9 pretekov Slovenského pohára,, kde suverénne 8x obsadil 1. miesto, a teda stal sa aj
absolútnym víťazom Slovenského pohára a na Majstrovstvá postúpil z prvého miesta v rebríčku. Taktiež sa v decembri minulého roku zúčastnil prestížneho medzinárodného preteku Santa Claus Cup v Budapešti, odkiaľ priviezol
domov bronz.

Kolkársky klub Pobedim víťazom
1. kolkárskej ligy Západ
V piatok 12. apríla 2019 sa na pobedimskej kolkárni odohral zápas
posledného kola 1. kolkárskej ligy Západ medzi istým víťazom ligy KK
Pobedim a družstvom bojujúcim o tretie miesto TJ Rakovice.
Pred začiatkom stretnutia prezident SKoZ doc. JUDr. Štefan Kočan
PhD. odovzdal pohár a diplom za víťazstvo hráčom KK Pobedim. V príhovore ocenil už dlhoročné pôsobenie KK Pobedim v najvyšších priečkach
1. ligy a poprial hráčom a klubu veľa úspechov v najvyššej súťaži, do ktorej
si v prípade záujmu vybojovali postup.
Po úvodnom ceremoniáli začalo posledné stretnutie tohto súťažného
ročníka. V úvodnej štvorci nastúpili Jakub Urban (v jednotlivcoch skončil
na 3. mieste s priemerom 572,7) a Michal Benko (v jednotlivcoch skončil na
7. mieste s priemerom 561,7). Jakubovi Urbanovi sa vôbec nedarilo a
so stratou 34 kolkov ho po 60. hode vystriedal Marek Mrekaj. Ten výbornou
hrou stratu zmazal a dokonca súpera porazil o 5 kolkov a získal bod pre
družstvo. Druhý bod získal Michal Benko, ktorý zhodil 560 kolkov a o 30
porazil svojho súpera. V ďalšej štvorici nastúpili Jozef Miklovič (v jednotlivcoch skončil na 10. mieste s priemerom 557,1) a Michal Vajer
(v jednotlivcoch skončil na 9. mieste s priemerom 556,4). Obaja hráči tvrdo
bojovali, aby získali body pre družstvo. Jozefovi Miklovičovi nakoniec
stačilo 547 zvalených kolkov a súpera porazil o 7 kolkov. Michal Vajer
zvalil 589 kolkov a tiež porazil súpera o 15 kolkov. Na záver hrali Pavol
Černý (v jednotlivcoch skončil na 15. mieste s priemerom 552,8) a Ivan
Žitňanský (v jednotlivcoch skončil na 53. mieste s priemerom 538,8). Pavol
Černý sa priblížil k svojmu priemeru, zvalil 545 kolkov a získal bod. Ivanovi Žitňanskému sa nedarilo a prehral so svojím súperom o 24 kolkov, keď
dosiahol výkon 532 kolkov.
Medzi opory okrem tých, ktorí nastúpili na posledné stretnutie, patrili aj
Matej Mrekaj a Marek Melicher. Striedavými výkonmi sa predviedli Marek
Sahaj a Jozef Melicher, ktorí nastupovali na stretnutia podľa toho, ako mali
voľno pri práci vo viacsmenných zamestnaniach.

Dorastenecká liga Západ sa skončila
V dorasteneckej lige Západ skončili mladé nádeje KK Pobedim ako
druhé najmladšie družstvo v súťaži na 5. mieste. Na postup do finálových turnajov im chýbali tri víťazstvá. Medzi najlepších patrí Radoslava Malíčková, Michal Malíček a Samuel Dúdik. Striedavými výkonmi
sa mohli pochváliť Ondrej Pečenkár, Samuel Slimák a v jesennej časti
hrávajúci Sebastián Grof.

l Odovzdávanie pohára Jozefovi Miklovičovi.

Majstrom Trenčianskeho kraja
v kategórii mužov sa stal Jozef Miklovič
Dňa 31. marca 2019 sa na kolkárni v Starej Turej konali majstrovstvá
Trenčianskeho kraja mužov, kde sa zúčastnilo 32 hráčov z 8 klubov. Za
KK Pobedim nastúpilo päť hráčov. Ako prvý z našich hráčov na dráhy
nastúpil v druhej štvorici Michal Benko a výkonom 586 zvalených
kolkov sa zaradil na 3.miesto priebežného poradia. V celkovom poradí to
však stačilo na 7.miesto. Hneď po ňom nastúpil Ivan Žitňanský, ktorému
vôbec nevyšla dorážka podľa predstáv a s výkonom 539 zvalených
kolkov obsadil celkové 22.miesto. Ako tretí z našich hráčov sa predstavil
Marek Mrekaj, potvrdil vyrovnanosť výkonov, keď s výkonom 582
zvalených kolkov sa zaradil za Michala Benku. V celkovom poradí to
však stačilo na 11. miesto.
Ďalším naším hráčom, ktorý nastúpil do bojov o medaile bol Jozef
Miklovič. Veľmi koncentrovaným výkonom a hlavne výbornou hrou
v dorážke prekonal svoj osobný rekord. Nakoniec sa na displeji celkové
číslo zastavilo na 662 zvalených kolkov, čím o tri kolky prekonal dovtedy prvého hráča Jaroslava Trusku z TKK Trenčín. Týmto výkonom
vytvoril aj rekord majstrovstiev Trenčianskeho kraja a získal zlatú
medailu z tohtoročným majstrovstiev a vybojoval si účasť na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 4. a 5.mája 2019 v Trenčíne. Ako
posledný za KK Pobedim nastúpil Pavol Černý. Tomu sa však vôbec nedarilo a nakoniec s výkonom 522 zvalených kolkov obsadil 27. miesto.
V ten istý deň, ale na kolkárni v Trenčíne sa konali majstrovstvá
Trenčianskeho kraja žien, junioriek a senioriek. Z KK Pobedim nastúpila
naša juniorka Adriana Miklovičová, ktorá s výkonom 507 zvalených
kolkov získala bronzovú medailu. Víťazkou sa stala domáca Gabriela
Hupčíková, ktorá zvalila 558 zvalených kolkov.

Skončila aj 2. kolkárska liga Západ
Vo veľkonočnom týždni hráči B-družstva v 2. lige Západ cestovali na
posledný zápas do Bratislavy, kde na kolkárni Apollo Bratislava nastúpili
proti KK Karpaty Limbach. Stretnutie vôbec nevyšlo úvodnej dvojici
Marek Sahaj a Matej Palkovič. Obaja prehrali a pre družstvo vytvorili stratu
58 kolkov. V druhej dvojici nastúpil Michal Vajer a Tibor Štefík, ktorí hrali
veľmi dobre a získali body pre družstvo. Michal Vajer zvalil 560 kolkov,
porazil súpera o 18 kolkov a Tibor Štefík zvalil 544 a súperku porazil o 76
kolkov. V záverečnej dvojici hral veľmi dobre Jaroslav Bango, ktorý porazil
svojho súpera o 9 kolkov a zabezpečil tretí bod pre družstvo. Pavlovi Černému vôbec nešla dorážka a so súperom nakoniec prehral len o jeden zvalený
kôl. Nakoniec sa hráči B-družstva radovali z víťazstva o 44 kolkov a na
body 5:3. V konečnej tabuľke obsadili 6.miesto.
Medzi opory okrem tých, ktorí nastúpili na posledné stretnutie patrili
Adrián Dúdik, Adriana Miklovičová, Jozef Melicher, Michal Smatana
a Marek Melicher. Nebyť zranenia mohol medzi nich patriť aj Ján Mrekaj,
Peter Lednický a Marián Mitošinka. Keď už bolo najhoršie (zranenia, resp.
pracovné povinnosti - práca na zmeny), nastúpil aj dorastenec Michal Malíček.
Všetky články: Marián Mitošinka

Privítali sme:
7.3.2019 Matias Směřička č. 267
25.9.2018 Alžbeta Petrášová č. 27
21.3.2019 Roman Čechvala č. 314
29.3.2019 Marco Toráč
Manželstvo uzavreli:
26.4.2019 Bc. Simona Petrášová č. 371 a Ing. Michal Janočko
4.5.2019 Veronika Čechvalová a Michal Palkovič č.363
25.5.2019 Iveta Toráčová č. 297 a Ladislav Zábojník
Rozlúčili sme sa:
27.3.2019 Peter Melicher č. 164 +69 r.
13.5.2019 Katarína Melicherová č. 410 +88 r.
30.5.2019 Štefan Lednický č. 289 +89 r.
11.6.2019 Emília Valová č. 392 +77 r.
24.6.2019 Valéria Heráková č. 303 +89 r.
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